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Naujoji Vaidilutė
J^TSRJJ TOPTELI GENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

102) 1933 metų rugpiūčio—rugsėjo m ė n. XIII

St. Ladygienė

Modernioji kultūra ir katalikės moters 
uždaviniai

■ t . . ■ . •

Šiandie jau kiekvienam yra suprantama, kad tiek vyrai tiek 
moterys yra aktingi kultūros dalininkai. Vyrui priskiriama kul
tūrinė iniciatyva, moteriai kultūrinės kūrybos realizavimas. Ir 
kultūrinė iniciatyva ir jos realizavimas turi artimo ryšio, kaip 
priežastis ir išdava. Vyrui tenka pradedamasis momentas, mote
riai atbaigiamasis momentas. Reikalinga ieškoti pasidalinimo ir 
iniciatyvoje ir jos realizavime.

Modernioji kultūra, kaip visokeriopos kūrybos išdava, duo
da progos kritiškai pažvelgti į tai, kas jai charakteringa ir kas 
gali būti reikalaujama iš tos jos dalininkės, kuri stovėdama prie 
žmonijos lopšio, augindama žmones, turėtų atjausti įvairius kai- 
taliojimosi tarpsnius.

Džiaugiamės gyvendami techniškų laimėjimų amžių: „lai
mėjimai darbo srity; laimėjimai žmogaus inteligencijoj; žibalo 
lempa užleido vietą elektros lempai; banguojančios šviesos iŠ 
visų vitrinų, šviesos reklamos nuo visų stogų; greitieji traukiniai, 
automobiliai, orlaiviai; iš žemių nauji miestai dygsta; kasdien 
nauja malina“2. Susisiekimas kasdien naujus greitumo rekor
dus laimi. Lenktyniuoja agentūros žinių perdavimo greitumu. 
Kiekvienas skubina daugiau pelnyt sau malonumų, pasismagini
mų. Tame žmogaus įtampos greitume maža arba visai nelieka 
laiko nusigręžti į savo vidų, užsiimti amžinybės problemomis, 
tarytum greičio viesulo pagauti mes būsim be jokių atskirų pas
tangų jon nunešti. Popiežius Leonas XIII šiaip apibūdina šiuos 
laikus: „DideW viltys buvo sudėtos į mokslo pažangą. Iš tik-

■ • • .e

1 Paskaitos dalis, skaityta 1930 m. 111-me Jubilejiniame Ateitininkų
kongrese. Šios mintys taip pat yra, savo laiku, spauzdintos „Ryte“ 
1930 m. 168 nr. ;

2 Emil Fiedler Defensive oder Offensive p. 34.
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rųjų pastarasis amžius patiekia didelių, stebuklingų, negirdėtų 
dalykų. Bet ar tikrai jis mums patiekė didelę stiprinančių vaisių 
gausybę, kūrių taip daug žmonės tikėjosi? Žinoma, mokslo laku
mas atvėrė naujus horizontus mūsų protui, jis sustiprino žmo
nių viešpatavimą ant medžiagos galybių ir gyvenimas žemėje 
daugeliu atžvilgių tapo palengvintas. Tačiau visi jaučia ir dauge
lis pripažįsta, kad realybė nepasiekė vilčių aukštumos. Negalima 
to neigti, kai turima galvoj dvasios stovį ir dorovingumą, kai 
Žiūrima kriminalinės statistikos, kai girdimas sunkus aimanas iš 
žemumų dėl viešpatavimo jėgos ant teisės. Nekalbant apie minią, 
kuri yra skurdo auka, pakanka mesti nors paviršutinį žvilgsnį j 
pasaulį ir konstatuoti, kad labai didėlis liūdnumas slegia sielas ir 
kad didžiausia tuštuma yra jų širdyse. Žmogus lengvai galėjo 
apgalėti medžiagą, bet medžiaga neįstengė jam duoti tai, ko ji 
neturi ir j didžiausius klausimus, kurie liečia mūsų aukščiausius 
reikalus, žmogiškas mokslas nedavė atsakymo; tiesos, gėrio, am
žinybės alkis, kuris mus kremta, nebuvo pašalintas ir nei 
džiaugsmas, nei žemės turtai, nei gyvenimo patogumų augimas 
neįstengė užmigdyti moralio skausmo mūsų širdyse. Ar dera 
paneigti ir palikti nuošaliai visą naudą, kuri iš žinijos, mokslo, 
iš civilizacijos ir protingos bei malonios laisvės seka? Ne, at
virkščiai: reikia visa tai gerbti, išlaikyti, ugdyti kaip brangiausi 
turtą, nes jos sudaro priemones, kurios savo prigimtimi yra ge
ros, paties Dievo norėtos ir jo begalinės išminties įsakytos žmo
nių šeimos gerovei ir naudai. Bet reikia suderinti jų naudojimą 
su Kūrėjo norais ir taip padaryti, kad* jie niekad nesiskirtų nuo 
religijos elemento, kuriame glūdi dorybė, priduodanti tikro, tu
rinčio ypatingos vertės turinio. Tokia yra problemos paslaptis. 
Kai organiškoji būtybė nusilpsta ir sugenda, reiškia jau ji nu
stojo būti priežasčių veikime, kurios buvo jai suteikusios savo 
formą ir savo turinį. Kad jai sugrąžinti sveikatą ir kfestėjimą, 
reikia iš nauja ją pavesti tų pačių priežasčių gaivinančiai veik
mei. Dabartinė visuomenė, kuri yra padariusi neprotingų pas
tangų pabėgti nuo Dievo, atmetė antgamtišką tvarką ir dieviš
kąjį apreiškimą; ji atsitraukia tokiu būdu nuo palaimintosios 
krikščionybės galybės, kuri aiškiai yra pati tvirčiausioji tvarkos 
garantija, pats galingiausias brolybės ryšys ir neišsemiamas šal
tinis privačių ir viešų dorybių“3.

Visą dėmesį pavergusi medžiaga norėdama pasiekti žvaigž
džių greitį ir tolį, paliko užpakaly savęs tai, kas minėtoj ištrau
koj pavadinta tvirčiausia tvarkos garantija, .galingiausiu 
ryšiu ir neišsemiamu šaltiniu privačių ir viešų dorybių

brolybės 
Tvarkos

3 (Leon XIII, Parvehu a la 25-e anne’e t. VI p. 283) iš 
Chretienne Henri Brun p. 213-214.

La Cite
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nėra žmonių galvojimuos ir darbuos. Krikščioniškasis susiprati- 
mos neįstengia eiti lygiagrečiai šu gyvenimo d i n am i š k u m u. 
Susipratimas proporcingai mažėja, nebodamas raginimų, įspėji
mų, savitarpių pasiskatinimų. Jau minėtasis Fiedler’is įdomių 
skaičių paduoda apie kasmet didėjantį nuošimtį išstojančių iš ka
talikų eilių ir pasiliekančių tik krikšto katalikais.

Svarbu skubančiai į priekį civilizacijai suteikti nemirštamu- 
mo, ją sudvasinant. Laimėjimų tegalima pasiekti tada, kai vi

suomenė persiims dokrinaliu krikščioniškųjų tiesų pažinimu. Tos 
tiesos, kaip rodo gyvenimo faktai, mūsų galvojimams yra sveti
mos. Jos paliktos atsitiktinumams ir viena ar kita remiamės tik 
retkarčiais. Svetimas pasidarė mums reikalas prisiartinti prie sa
vo pirmavaizdžio, tobulėti, rūpintis asmenybės amžinatve ir jaus
ti, kad žemiškoji kelionė yra laikina. Tačiau tenka grąžinti pri
deramą vietą tam, kas privalu. Ir moteris čia gali labai ir labai 
daug padaryti. Jai, kaip ir kiekvienam kūriniui, kuriam Dievas 
yra suteikęs inteligencijos žiburėlį, nėra leista išsekti ir užgesti 
dėl maisto stokos, sako šv. Augustinas. Neturi jokio pagrindo 
tie priekaištai, kurie sako, kad krikščionybė priešinga moterų 
išsilavinimui. „Kai sutinkam pasipriešinimų intelektualiniam mo
terų kilimui, tai dažniausia ne dėl to, kad mes esam krikščio
nys, bet dažnai dėl to, kad mes per maža tokiais esame, sako 
Sertillanges4.

Tik per intelektualinį išsilavinimą, kuris jai reikalingas ne 
vien tik dėl to, kad galėtų būt verta draugė ir padėjėja, bet ir 
dėl jos pačios, nes ji turi teisės ir savo reikalams patirti kilnių 
žinijos džiaugsmų, ji palengvins praktiškąjį išsprendimą kasdie
nių gyvenimo klausimų. Ji privalo neatsilikti nuo žmogaus 
proto išsivystymo raidos, kad pasižymėtų tikslia kultūra. Ir jei
gu moteris bus pakankamai susipratusi, mokės išsilaikyti nepa- 
sinėrusi į intelektualinį ekskluzivizmą, bet jos intelektualinis iš
silavinimas leis jai pažinti aukštesnes priežastis ir gyvenimą at
remti į krikščionišką doktriną, tada neįvyks tų nesusipratimų, 
kurių pilnas nūdienis gyvenimas. Juk katalikė moteris elgiasi be 
mažiausio skirtumo kaip nekatalikė, o gal dar blogiau, ji iš 
šventadienio skirto ir maldai ir poilsiui, pasirenka tik poilsį, iš 
rūbo skirto apsidengti ir tūlais atvejais pasipuošt, padaro ap
nuoginimo kultą, iš šeimos skirtos moterystės pareigoms lei
džia sau legalizuota skraiste pridengtą ištvirkimą, o iš socialės 
aplinkumos, kurioj privalo būti taikos ir teisingumo skleidėja, 
sudaro sau apkalbų ir šmeižtų dirvą.

Kadangi visas gyvenimas eina nauju pagreitintu įtampos 
tempu — tai tas tempas tenka taikinti pasaulėžvalgos dalykų ži-

4 Feminisme et Christianisme p, 283.
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nojirno srity, kad kartu tas žinojimas būtų darbais įprasmintas 
ir kad neliktų, prasivėrusios kiaurymės tarp dvasios ir materijos.

. Moteriai prieš akis stojaT aiški misija: išlyginti tą kiaurymę, 
rasti pusiausvirą ir panaudoti tam reikalui savo intuity vines. jėgas.

Bet intuity vinės jausmo galios yra labai nekonkreti medžia
ga. Jos negali pasidžiaugti reikiamu aiškumu, nes sunku suvokti 
jausmų platybes, „kaip išmatuoti marių gilybės“. Jausmai privalo 
atsiremti j valios drausmę, kuri duos pastovių dorinių nusiteiki
mų, kalbės apie visuomenės dorovingumą. Visiems yra regimas 
šių dienų dorovingumo pašlijimas. Žemiesiems žmogaus polin-' 
kiams pataikauja teatrai, kinai, menas, modernioji literatūra, 
mados, pasilinksminimai. Visur vyrauja seksualizmo momentas ir 
pažadina kas kart didėjantj šia linkme smalsumą. Moters dažnai 
tampa to seksualizmo auka, iš vienos pusės dėl jautresnės savo 
prigimties, iš kitos pusės dėl klaidingo savo pašaukimo supra
timo. Jautrumas, švelnumas įeina j moteriškumo esmę. Jeigu 
moteris nejautri, žiauri, mes sakom, kad ji nemoteriška. Tatai 
jausti, kas jausmus jaudina — natūralu. Bet nuodėminga yra sa
vo valia atsisakyti proto kontrolės. Nuodėminga yra visą žino
jimą palikti nuošaliai nederinant jo praktikoje. Krikščioniškoji 
doktrina yra gyvenimo doktrina, kitaip ji nustoja viso savo di
dingumo ir reikšmės. Atsitinka kiekvienam suklysti. Suklysta ir 
moterys kai atsiduoda jausmų valdžiai, kai pamėgsta tam tikrą 
kūno vergystę.

Moteris, kuri nustoja būti asmeniu, bet stato save j gra
žaus daikto laipsnį, tokia moteris, tiesa, nebejaučia reikalo būti 
laikoma ir gerbiama kaip asmenybė. Iš visų jausmų drums
čiančių mūsų vaizduotę, silpninančių mūsų valią, tenka išskirti 
savo asmens pajautimas, žmogiškos vertybės branginimas. Tat 
jei m o t er iai p r i p a ž į s t am as m e ny b ė s pilnatvę, 
tai negali būti kalbos apie tai, kad ji yra vy
ru i s k i r t a. Nėra ji taip p a t ir še i m ai suku r t a, 
be t š e i m a yra moteriai: u es kiekviena žemiškoji drau
gija teturi buvimo racijos tiek, kiek ji reikalinga amžinybės skir
tam individui.

Krikščionybė nori išsaugoti moters vertybę ir užtat atitolina 
nuo jos vyro autokratiją ir sauvalę, bet ji nori, kad jos vertybė 
būtų reali, pilnutinė ir kviečia ją laisva valia įstoti į veikėjų ei
les ten, kur ją yra paruošusi gamta5. Šioj srity jai tenka rū
pintis Žmogaus vieningumu įkūnijant sielas ir sudvasinant kūnus. 
Jai stoja prigimties paruošta kilni, garbinga, atsakominga moti
nystės dirva.

A ‘

5 Sertllanges Feministe et Christianisme p. 81.
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Įsigalėjusį seksualizmą teįstengs atsverti moters vertybės 
supratimas ta prasme, kad ji susidurdama su kūnais privalo juos 
sudvasinti, vistiek, kokie jie būtų, ar tie maži sutvėrimai jos 
rankomis užliūliuoti, jos nemigo naktimis daboti, ar tie, su ku
riais tenka skirti gyvenimo kovos dalią, ar tie, su kuriais suve
da darbo tarnybose visuomenėje valandos, ar tie, su kuriais su
artina pažinčių sritis. Čia gauna prasmę šventoji motinystė, kuri 
Šeimoj gauna pilną visapusį pritaikymą ugdydama tobuliausius 
žmones, o mergystėje aukštesnį pašaukimą skleisti aplink save 
visa tai, kas dieviška. Ne kita prasme ir yra aukštinama mer
gystė, kaip tik ta, kad moteriai pripažįstama individuali savo pa
šaukimo pasirinkimo teisė, ir kad šeima, tai dar nėra visa, koji 
gali norėti.

Seksualizmas užtemdo akis savo vertybės pažinimui, jis 
stato moterį į peteliškės rolę, skriejančią paskui kiekvieną žibu
rėlį, nešantį visą eilę kitų klaidų, kurios pasireiškia akį verenčia 
išvaizda, laisvuos elgesiuos, apdaruos ir betiksliame laiko 
sunaudojime.

Nemažiau už seksualizmą ir kartu su juo šie laikai neša 
aistringą savo naudos ir malonumų ieškojimą. Paveldėję taip 
gražiai materiališkąją pasauližvalgą gyvename jos pasekmėmis: 
dideliu troškimu tą trumpą žemės gyvenimą išnaudoti visais ga
limais būdais. Tos pasauližvalgos įsišaknėjimas yra toks didelis,- 
kad neįstengia nuo jos įtakos apsisaugoti ir kitaip galvoją žmo
nės. Savo aš yra aukščiausias gyvenimo valdovas ir didžiausias 
priešas katalikybės reikalaujančios, tolygiai su Dievo meile, arti
mo meilės. Pripažindami vieną, neišvengiamai turim pripažinti 
ir kitą. Gražių meilės pamokymų esam gavę, tik jų nepildom. 
Meilė suteikia turinį visam idealizmui. Tad, pasakykite, kuo ga
lima pateisinti pakeitimą savo pažiūros, ar sąmoningą užslopini- 
mą jos b dėl duonos kąsnio, dėl tarnybos? Kaip yra išlaikytas 
katalikiškosios inteligentijos tam tikrai daliai užduotas egzami
nas: ar katalikiškoji pasauližvalga glaudžiai susijusi su akcija, ar 
tarnyba? Atsakymai įvairūs ir visiems žinomi. O kaip suprasti 
visišką savo asmenybės niveliavimą ir atsižadėjimą nuo princi
pinių dalykų tų moterų, kurias jungia moterystės ryšys su ateis
tais ir visokios rūšies liberalais. Juk tai dažnai remiama savo 
nauda, išprofanuota meile, instinkto meile, kurioj paneigtas die
viškasis kūno ir sielos vieningumas, o pasirinktas tik mirtinasis 
kūnas. Išgydyti visuomenę nuo tos augančios savarankumo blo
gybės turi imtis moteris, nes jai yra skiria tam reikalui gausių 
prigimties savybių.

Intuicija padės suprasti kas yra vertinga, idealizmas, pasiė
męs sau tvirčiausiu ginklu pasiaukojimą atsvers blogybę. Pasi
aukojimas padės apsiginti nuo įžiūrėjimo kiekviename daikte

7
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vien savo materialinės naudos, nuo įvairių sutarčių, kad ir sa- 
kramentalių, sudarymo — turint galvoj materiale naudą svarbiau
siuoju veiksniu. Pasiaukojimas moteriai nuolat reikalingas jos 
pašaukimuos. Tik pasiaukojimo dvasia padės jai gyvenime iš
skirti ar baliai ar motinystė, ar viršijąs biudžetą tualetas, ar krai
telis kūdikiui, ar malonus buvojimas draugų ir garbintojų būry, 
ar nuobodus lankymas beturčių barakų su nešvaros, keiksmų, 
skurdo žymėmis, ar mokymasis to, kas reikalinga ir skaitymas 
naudingų knygų, ar bulvarinių romanų gaudymas ir mitimas ki- 
nematografiškomis sensacijomis, ar kilnūs pasilinksminimai, ar 
intimūs pavojingi gūžinėjimai.

Paaukojimas turto, darbo, gabumų, pašaukimo malonumų 
kilnesnei idėjai — tai laimės ir gerovės šaltinis. Ir skaudu da
rosi, kai katalikė inteligentė, studentė ar moksleivė, suprasdama 
didelę skolą visuomenei, savo kaimietėms sesutėms ir darbinin
kėms vargdienėms už įgytą šviesą, atliekamą nuo tiesioginių dar
bų ir pareigų laiką, pašvenčia malonumams, rankdarbiams, lyg 
bijodamos nešti šviesą, suraminimą, nedėkingai pasiaukoti ir tuo 
pačiu dažnai pasišalina nuo būtinos visuomeniškos akcijos. 
Priešpastatytas savanaudiškumui pasiaukojimas neturėtų būti su
prastas kaip pasingas pasiturėjimas kęsme, bet kaip aktinga 
pastanga nugalėti blogą.

Vis vien kokia kaina, nors ir brangiausia gyvybės kaina — 
jei yra reikalas. Yra vietų, kur mergaitės visą savo gyvenimą 
pašvenčia savo kaimo dorinimui ir švietimui. Ir tai mergaitės, 
kurios dėl savo mokslo ir išsilavinimo galėtų užimti aukštas vi
suomenėje vietas. Yra motinų, kurios didžiuojasi, džiaugiasi, tu
rėdamos sūnus, vyrus kankinius ir siekdina kitus vaikus, kad jie 
prie vyro ar sūnaus pralieto kraujo prisiektų ištikimybę tikėji
mui ir norą būti kankiniais. Yra moterų, kurios kasdienius 
nemalonumus, kentėjimus aukoja kokiai aiškiai idėjai.

Tik pasiaukojimas teikia visai naujos energijos, didvyriš
kumo, vainikuoto nelygstamais laimėjimais. Nieks nepajėgs ly
giomis vertinti lėbavimą, materiališką aprūpinimą, žemiškus sma
gumus, su savęs išsižadėjimo, artimo meilės ir heroiško pasi
šventimo žygiais. Tikrų džiaugsmų tas tepajus, kas bus jų • 
išbandęs. t

Deja, dažnai apčiuopiami smagumai ir malonumai užima 
pirmenybę prieš išvidinius pasitenkinimus, kuriuos papildo reli
giniai nusiteikimai. Jau pradžioj buvo minėta, kad medžiaga 
negali duoti to, ko savy neturi. Išvaduoti žmoniją iš netobuly
bių ir padaryti ją visiškai laimingą vienomis kultūros priemo
nėmis yra negalimas ir, kaip pabrėžia prof. Šalkauskis, tragiškas 
iš savo esmės dalykas. Moteris yra daugiau intuityvinis jausmo 
tipas, jai privalo būti artimesnė sielos kultūra. Ji turi savo ga-

<
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M. Mykolaityte

R u d e n į

Ruduo. Rytais vis šalnos ir ūkanos baltos — 
Vakarais vis stūgauja medžiai ir vielos.
O vakar mačiau dar kaip liepų alėjom
Išsikaišius aguonom vasara išėjo...

• 1 t * ' •
* ’ t

Pareinant sode sutikau Raudonplaukį.
Sustirę jo pirštai laikė smuiką geltoną.

Ateik ir pagrok dar tu man apie meilę, 
Pagroki saulėtais vasaros tonais.

Sapne dar matau vis tas žydinčias pievas.
Dar Širdį svaigina kvėpavimas vėjo.
Bet kažkas į duris pasibeldęs pasakė, 
Kad vasara grįžti daugiau nežadėjo.

Vazoje šypso žiedai paskutiniai.
Ant jų mirguliuoja dar spalvos plaštakių.
Bet vasara vakar alėjom išėjo
Ir liūdną sudiev tepasakė.

Kaulėti pirštai pabarškino langą.
Paskui atidarė meliodijas smuiko. — — — 
Och, ne! — negroki, nueiki — nereikia!.. 
Bet smuikas už lango pravirko — — —

lioje auklėjamąsias priemones, kurios privalo atitolinti tragizmo 
pavojų ir patiekti auklėjime naujų krypčių, paneigiančių šių die
nų blogybes ir priešpastatančių pozityvės medžiagos charakte
riams. Per savo pašaukimą šeimoj ir visuomenėje jai tenka kul
tūros lobis pertiekti kitoms kartoms. Visi išoriniai, medžiaginiai 
laimėjimai, visas jausmas ir valios veikimas, visi mūsų darbai ir 
vargai tegalimi laikyti tik priemonėmis aukštesniems nežemiš
kiems tikslams ir tik taip, o ne kitaip privalo būti suprasti ir 
moters uždaviniai kultūriniam gyvenime.
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Janina A. Š.

Žydra pasaka

ii

Iš už neaiškių, miglotų pušynų plaukia į mano ramybėje 
paskendusius rūmus slaptingi, liūliuojantys garsai, lyg tolimos jū
ros bangų aistringa šneka, lyg laimės paukščių būrio sparnų 
plasnojimas.

Ramiai užmerkiu akis, ir nuostabaus pasitenkinimo banga 
užlieja išvargusią krūtinę. Juntu, kad sutraukiusi sunkius retežius, 
jungiančius mane su žeme, kaip lengvutis vėjo dvelkimas kylu 
kažkur. Vis greičiau...

Viliojančios laimės svaigulys kutena mano dirgsnius, drung
nu jausmu pripildo krūtinę. Kažką brangų nesąmoningai spau
džiu prie neramiai plakančios širdies... Aukščiau... aukščiau...

Taip lengva alsuoti. Pramerkiu akis. Nuostabaus susižavėji
mo ir didžios laimės Šūktelėjimas, išskridęs pro praviras lūpas, 
suvirpina melsvuosius tolius. Didingų tvaskančių rūmų spindulin
gas siluetas, o aplinkui vien žydruma auksinės šviesos šokis.

Žydra, skaisti toluma, melsva švelnutė erdvė supa mane; ir 
ten, žemai kažkoks miglų apgaubtas kūnas virpa žydriuose dan
galuose. Žemė! Tokia graži, švelni! Tokia mažytė ir žydra!

Aš svaigau. Po mano kojomis auksinių spindulių pluoštai 
žėravo ryto rasos spalvomis balzaminėj melsvumoj. Nematomos, 
bet juntamos, didingos saulės spindulių paauksuotus plaukus, tar
šė gaivinantis zefyro alsavimas ir vėsino įkaitusius skruostus.

Iš lūpų tryško spindulingas šypsnys. Mėlynuose šyduose, 
auksiniame šviesos vainike, jaučiausi toje bekraštėje žydrumoje 
vienintelė valdovė ir vergė To, Kuris man viešpatauti leido.

Rankose laikiau savosios laimės smuiką. Ilgesingos laimės 
kupina paliečiau jo šimtabalses stygas, ir sustingau apsvaigusi. 
Suskambėjo... Kaip balzamo lašai pabiro... Laisvai judėjo ran-/ 
kos, liesdamos stygas. Skambėjo giesmė. Giesmė pilna gyvybės,’ 
pilna maldos ir jaunystės nerimo.

Viską užmiršau: ir tuos, kuriuos visa širdim mylėjau, ir 
tuos, kuriuos pamilt neįstengiau, ir net save; tik giesmės akordai 
skambėjo ausyse/tik juose gyvenau.

Tolimi ir artimieji žydri dangalai subangavo ir susigūžė 
prie mano kojų, įsiklausę į mano laimės maldą.

Staiga... Smuikas verkt pradėjo. Linksmi, gyvi, jauni tonai 
suvirpėjo, ir prasimušė nusiminimo dejonė, jaunos sielos kančia, 
aistringas blaškymasis. • .
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t E. v. Handel-Mazzetti

Liūdnosis bernii. kas*
Vakarų traukinio laukiamojon salėn, po angaru, rinkosi 

publika, nes tuoj turėjo ateiti šeštos valandos traukinys iš Zalc
burgo-Linco.

Vaikezai, krautuvių patarnautojos, puskarininkiai, keletas 
mokinių ir šiaip jau keleivių maišėsi perone.

Iš mažųjų vieniečių skruzdėlyno išsiskyrė, kaip gažus purple
lis iš naminių sparnuočių, jaunutė, baltai spinduliuojanti, su ža
vinčia skrybėlaite mergelė, kuri vaikštinėjo po salę dešinėje bjau
raus, raupuoto, bet švariai apsirengusio jauno vyro. Jo stačios ausys 
panašėjo į šikšnosparnio. Tai mažoji Izabelė, kuri šiąnakt jau 
du kartu buvo atbėgusi stotin, o dabar jau tretįjį. Ji laukė my
limojo Golfo. O vyriškis šalia jos, kurį jinai, nežiūrint į jo ele
gantiškumą, norėtų pasiųsti į pipirų žemę, yra Balisteris, žemes
nio lapsnio masonas. Jis irgi čia, kad sutiktų Golfą, ir tai meis
terio įsakytas, atvyko.

MIWMaMIIMHWZHMMaMMMaMaRMMmvWWMKMMMIWMKaMR«

Išplėstomis akimis, plačiai žiūrėdama į mėlynas erdves, kas
kart aistringiau užgaudavaų dejuojančias stygas, kaskart smarkiau 
liepsnojo ugninio skausmo gaisras sieloje, ir ilgesys nors vienos 
artimos būtybės kankino mane, kaip klaiki rudens vėjo rauda.

Dar pabandžiau sugrąžinti laimės tonus, nuraminti skausmą 
širdyje. Pravirko... Kaip nekalto kūdikio juokas suvirpėjo„aidų 
aidai sidabro krisleliais ir pripildė erdvę žydriu naivumu. Žiedų 
žiedais vis pynėsi nauji akordai. O smuikas virpėjo, kaip raus
vosios lūputės, nesutramdomo juoko kutenamos. Staiga... taip 
klaiku! Nuo žemės pakilo gaivalingo skausmo dvasia. Pakilo ir 
kaip1 pykčio angelas, praskrisdamas pro saulę, metė sunkų šešėlį 
ant juokiančiosi smuiko. Suklykė, sudejavo, pravirko vienu trum
pučiu akimirksniu šimtabalsis smuikas ir suskilęs į tūkstantį 
smulkiausių šipulėlių, pabiro, kaip nesugrąžinamų metų skeveldros.

Pranyko žydruma ir laimės pasaka, nuvogusi nuo jaunų lū
pų saulėtą šypsnį. Rankose dar tebelaikiau mažytį savosios lai
mės smuiko Šipulėlį ir, švelniai pabučiavusi, trenkiau žemyn, kaip 
nepastoviosios likimo dainos liudininką.

1 Iš romano „Ritos palikimas“ Romanąi švertė A. Žagrakalienė iš
leido „Sakalo“ B-vė Kaune I ir 11 d. kaina po 2 lt. 50 et.
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Izabelė, betgi, laužė savo išmintingą galvutę jau veik ištisą 
valandą, kokiu būdu ji gali juo nusikratyti. Jeigu jau Golfo se
suo jo laukia, tuokart nebėra reikalo kam nors kitam laukti, 
nes pirmių pirmiausia Golfas priklauso savo šeimai ir tik tada 
broliams.

— Ponas Balisteri, pagaliau tamsta turi eiti pusryčių val
gyti, kitaip tamsta apalpsi, nes išrodai labai išbalęs.

. — Malonioji, tamstos žvilgsnis man yra vynas ir pienas,
medus ir ambrozija.

— Dėkoju, tada mieliau norėčiau būti tea and toast1 Golfui > 
pusryčiams, bet ne tamstai.

— Ponas Balisteri, ar nenorėtumei tamsta Šiandien vakare į 
Hagenbeko cirką pažiūrėti dresiruotų jūros šunų? Mes jau tu
rime bilietus. Jei kas jų neturi tai privalo anksti rytą pasirū
pinti, kitaip pristigs.

— Juros šunes? įdomu. Ką jie ten daro?
— Rūko, pokerį lošia ir vienas-pianinu skambina.
— Puiku, bet pirma pareigos, paskum malonumas. Aš tu

riu įsakymą iš savo meisterių sulaukti tamstos brolio. Rytoj nu
eisiu pažiūrėti jūros šunų. Gal būt tas muzikantas tada skam
bins ir lyra ir prie to dar bus Elzė Laura Volcogaitė. Bet da
bar norėčiau duoti tamstai pasiūlymą. Eik tamsta namo. Dai
lios tamstos kojytės belaukiant sulįs į kūną. Užtikrinu, aš vie
nas įstengsiu pakankamai garbingai sutikti.

— O kaip gi tamsta be manęs žinosi, kuris mano brolis? 
Juk tamsta jo nepažįsti?

— Masonai tuojau susipažįsta slaptais ženklais. Ar mie
loji to nežinai?

— O, tuokart galima labai lengvai apsirikti. Iš visų atž
vilgių aš apibudinsiu tamstai Golfą. — Lapiškai žvilgčiojo jos 
smulkutės akelės* kurios šiek tiek panėši į jos meksikietės mo
tinos akis. — Jis yra gražiausias visose Jungtinėse Valstybėse. 
Figūra augalota, labai, labai puiki, — ironiškai pažiūrėjo j Be- 
listerio sulinkusias kojas, — veidas nepaprastai gražus, užtat aš 
jį taip labai ir myliu, kad jjs gražus ir protingas. Jei turėčiau 
brolį raupuotą ir su didelėm ausimis, tikiu, kad iš gėdos prisi- 
girdyčiau.

— Mieloji, broliui pritariu, bet mylimąjį, gal būt, tamsta 
gausi bjaurų vyrą. Gražiausios moterys kaip tik gauna bjauriau
sius vyrus.

— Iš tiesų? Tad kokią Venerą tamsta turėtumei gauti? — 
Juokėsi Izabelė sidabriniu savo balseliu.

Balisteris taip pat nusijuokė.

1 Arbata ir buterbrodas.
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Taigi, žiūrėk tamsta. Senoji šimtakojė atėjo pas 
pristatydintų Garfildą. Bet prieš tai turėjo ir vai - 
Aš turėjau važiuoti savo mažuose ratukuose su 

barškalėliu. Golfas gi buvo tada gražus ketvertų 
Jis visai baltai aprengtas, kaip koks princukas, 

Mama jam 
Bet žinai 

aš tau grąžinu
- „Aš
— aš 

Ar nė

-— Štai, taip pat patvirtinimas, kad vaikai yra visada dideli 
estetai.

— Hey sir?2 Tikiu, kad tamsta manęs nelaikai užvaiką? — 
pasirengė Izabelė ginčui. — Aš baigusi Čikagoje Schooll of Art3, 

’ girdi?
— Atleisk, gerbiamoji, aš tamstos gerbiamam amžiui nieko 

nenorėjau prikišti, — nusilenkė ilgaausis su švelnutę ironija.
— Aš pasidarysiu šiurkšti, jeigu tamsta tokius suktus daly

kus išdarinėsi, atmetė galvutę. — Bet kalbant apie vaikus, 
tamsta tiesą sakai. Mes kaip vaikai, Golfas ir aš, negalėtume 
mylėti negražių žmonių. O kaip kartą Golfas pasielgė su viena 
sena, negražia moteriške, Blavackiene.

— Kaip tai, teofizmo įsteigėja?
— Taip, visai teisingai, kuri pas mus buvo 1888 metais 

Edene.
— Tamsta dar tąda nebuvai Ende, tai yra žemės rojuje, — 

in mente Dei, kaip kad šventi romėnai sako.
— Nė žodžio! Heaps oftime4 pasaulyje jau yra ir vienerių 

metų amžius, 
mamą, kad jai 
kai pasirengti, 
mažu auksiniu 
metų vaikutis.
tap tap, taip išdidžiai ėjo ir turėjo senę pabučiuoti, 
tada buvo padovanoįusi penkis dolerius už tą žygį 
tamsta, ką jis padarė? „Mama, — tarė jis, — ; 
keturis dolerius“. — Jis laiko juos mažutėje rankutėje. : 
ponios Blavackienės nebučiuosiu. Jos veidas nusidėvėjęs, 
jai tik ranką paduosiu ir tas kainuoja vieną dolerį“, 
puiku?

— Puiku, bet ką į tai pasakė ponia Blavackienė?
— O, ji juokėsi, bet labai rūgščiai, taip, kaip dabar 

ponas Balisteri. Ar tai pavardė Balisteris?
— Malonioji, ar aš turiu būti piktos valios? Ar 

varde, Boskarijutė, tokiam angeliukui, kaip tamsta?
■i— Ar tamstai labiau patinka Wood? Mūsų proseneliai, 

kurie su Mayflower atėję į Naująją Angliją taip vadinosi. Bet 
po to, kai jie praturtėjo, tas vardas pasidarė perdaug paprastas. 
Wood buvo didelė šeimyna. Jie Illinois kirto miškus ir traukė 
per visą Ameriką, be to, medžiojo lapes, prerijų vilkus ir bež
džiones. Fui, beždžionės tokios bjaurios. Aš jų negaliu pa
kęsti, — ir jinai reikšmingai pažiūrėjo j savo palydovą. Tas nė

tamsta

tai pa-

2 Hey pone!
3 Meno mokykla.
4 Krūva laiko.

i
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truputėlio nesukrutėjo. Negražu prie jos“ Golfo taip prisikabinti 
ir jį saugoti, kaip kokį kalinį.

Ji vaikščiojo savo Žibančiam, spinduliuojančiam baltam rū
bely ir vieniečiai vyrai vis labiau kreipė f ją savo galvas ir ste
bėjosi jos jaunatve ir gražumu. Ji dabar tylėjo suraukta kak- 
tele šalia Balisterio.

•— Kaip įkyru! — staiga ji sušuko, — ten moja vienas val
dininkas — kertu lažybų — stoties telegrama. — Vikriai nubėgo, 
kaip gyvasis sidabras, ir po trijų minučių vėl sugrįžo laikydama 
rankose prirašytą blanką.

— Žiūrėk, tamsta! — Balisteris žiūri kaklą patempęs per 
jos kaklą ir skaito:

— Atvyksiu pirmadienį— Golfas.
— Taip jis visada padaro, tas! — gražiai suniurnėjo jinai. — 

Na, jis gaus nuo manęs. Dangus žino, koks ten galas jį sulaikė 
tame Ype. Numanau...

— Graži mergaitė, — juokavo Balisteris, — arba, tikriau 
pasakius, puiki, nes graži tėra viena.

Jis norėjo elegantiškai pridėt prie savo lūpų jos rankutę, 
bet ji žaibo greitumu ją ištraukė.

— Taigi, malonioji, mums daugiau nieko nelieka kaip 
tik eiti? _

— Taip, sir, prašau eiti, aš važiuosiu.
Ir kai ji matė išmokslintąjį išėjime pranykstantį, parodė 

jam iš užpakalio velniūkščio grimusiukę. Ar ji negali taip akiplė
šiškai pameluoti, kaip Golfas? Ji sudraskė telegramos blanką, 
kurią atsinešė iš pašto automato ir kurią buvo savo ranka už
pildžiusi. Ir vėl gracingai slidinėjo po angarą.

Per niūrų, tvankų rūką, pro ošiančius sodus, pilkšvus mū
rus, pro aprūkusias muitines bildėjo traukinys. Milijoninis mies
tas artinosi. Tai buvo jo vakarinis pakraštys.

Jaunoji motina susegiojo savo jakę, pasitaisė skrybėlę ir 
pradėjo tauškėti su savo kūdikiu paukštelio balsu, kurių kal
bas, be karaliaus Saliamono, tik motinos tesupranta.

Durys atsidaro, konduktorius sušunka: „Viena! Prašau 
išlipti“. *

Golfas išsigando. Šio balsas visai panašus į budelio, kurį 
jis girdėjo sapne: ateik tamsta, jau laikas.

įėjimo halėje matosi per rūką apvalios lempelės, baltai ži
bančios, ir tingi juoda žmonių masė, besistumianti į angarą 
priekin.

Nežiūrint susijaudinimo, kuris dabar jį purto ir jo plieni
nius nervus drasko, negali iškęsti Golfas nepaerzinęs.

— Ar tas viskas buvo reikalinga mano ponia?
Ji linktelėjus pakelia akiš.

•i 0

j
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— To tamsta niekad nesuprasi, kas reikalinga, jei turima 
mažas vaikas.

Golfas padeda savo bendrakeleivei iškelti vaiką ir po to 
pats veikiai iššoka iš vagono.

Perone pasigirdo skardus sidabrinis mergaitės juokas. Jis 
nustebo... Izabelė. Didelis pasitenkinimas. Ar ji žinojo trau
kinį. Dėvi! takel...5 Tačiau mažoji asmenybė turi geresnę in
tuiciją, kaip baltosios vienuolės Ype, kaip velniškoji peklos iš
pera Lucianas. Bet ar nebuvo tai visa tik sapnas?. ..

Izabelė baltoj suknelėj skubiai prišoko prie mylimojo Gol
fo. O, kaip gara, kad tas pakaruoklis Balisteris pasišalino. Ir 
dabar jos Golfas priklauso tik jai vienai.

— Helo, ponas Golfai, charmed I was to see you with a 
baby on your arms6, —- nusilenkė ii. Jis nusijuokė ir padavė 
jai ranką.

— Golfai, bet kodėl ne ekspresu, ir kodėl his Lordship7 
vyksta trečiąja? — juokavo ji.

— Ar tai tave liečia? — nutraukė jis. O, kaip piktai jis 
pasižiūrėjo.

Kas čia yra atsitikę? Geriau neklausti, tas tik jį teliečia? 
Jinai jį gerai pažįsta. Tylėki, kol jis pats prašneks. Ir ji, gal
velę nuleidusi, tylėdama ėjo šalia. Perone žmonės nustebę sekė 
elegantišką jauną porą. Pirma jaunoji dama buvo su šlykščių 
pirkliu, o dabar su gražiu vyru. Bet jos garbintoju jis negali 
būti, nes permaža ja domisi. Palaikyti vyru ir žmona taip pat 
negalima, nes per jauni. Tuo būdu telieka sesuo ir brolis. 
Žiūrinčiųjų tarpe buvo vienas skustu artisto veidu. Šis žiūrėjo 
pro binoklį ir tiriamai sekė asmens žymių aprašymą. „Tai jis; 
jei nebus kito orderio, tai šį vakarą../*

Dabar pradėjo Golfas su savo seserim tyliai šnekėtis gim
tąja kalba, nes aplinkiniai j juos žiūrėjo.

— Kodėl tu pagaliau čia atėjai, juk nebuvo jokio reikalo.
— O ar negalima kartais didelio pono sutikti? Ar tai 

nieko nereiškia? — bandė ji vėl juokauti, bet širdis virpėjo iš 
jaudinimosi.

— To aš nesakau, — gynėsi jis. — Kas šiaipjau nauja?
O, pas mus nieko. Kaip tau pasisekė rėikalai Ype?-— 

matomai, ji klausė nė nepagalvojus.
Jis kimiai nusijuokė.
— .Nepaprastai. Niekada tokio pasisekimo dar neturėjau.
Ji taip žvelgia, tarsi viską suprastų. O ji nežino, kad jos 

žinojimas nesiekia daugiau, kaip nieko.

5 Trauk velniai!
6 Aš susižavėjau pamačius tamstą su vaikeliu ant rankų.
7 Jo malonybė.
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— Golfai, tu visada mane pajuoki, bet aš kai ką žinau. Tu 
dirbai broliams ir tai buvo kažkas apie mergaitės laiškus. Kaip 
išėjo?

— Iš kur tu girdėjai, -— paklausė Golfas.
— Nepyk, Golfai, broliai kalbėjo su tėvu.
— Taip, jie! ’•••— piktai nusijuokė. — Pagaliau aš niekam 

netarnauju. Darysiu, tai, ką panorėsiu. Tą jie visi privalo įsi
dėmėti.

Plieninės jo akys sužibo. Ji suplojo rankutėmis ir sušuko:
— Bravo, ir tą jiems aiškiai pareišk. Tie broliai ten su 

jų svarbiais dalykais; negaliu jų pakęsti. Jie nė tėvui nedavė 
miegoti.

— Kaip? — atydžiai paklausė jis.
— Aš tik noriu pasakyti, kad jie naktį telefonavo, — išsi

sukinėjo. Apie daugelį naujienų, kurias iš Balisterio sužinojo, 
ir apie tai, kad meisteriai yra pas tėvą, švelniu moters instinktu, 
nenorinčiu iššaukti audros, ji nutylėjo.

Tiriamai ir neramūs žvelgė jis į ją. Koks jis išblyškęs. Ją 
kankina aiškus nujautimas apie tai, kas įvyko Ype. O, nieko 
gera. Bet, kad kokio nors uždavinio, kurį jam broliai buvo pa
vedę, jis neatliko, tai ji gerai jaučia. Kad tik jis dabar neitų į 
viešbutį, kol meisteriai pas tėvą. Kažkas juose yra baisaus. Tai 
tarsi gyvuliai žmonių veidais.

— Sakyki, ponas Boskarijau, — prašė meilindamos ma
žoji, — ar galėtum sutikti kartu su manim papusryčiauti res
torane?

— Ne. '
Jie jau buvo prie įvažiuojamųjų vartų. Golfo galvoje mai

gėsi visokių minčių. Kas čia visų pirmiausia reikia veikti, kad 
ko nepražiopsočiau. Su tėvu pasitarti? Kad žinia apie vyskupą 
atimtų tėvui gerą ryto nuotaiką? Bet ne. Pirmų pirmiausia pa
siteirauti apie senį ten Ype. Tuojau į telefonų stotį. Kaip ti
kiuos, žinia bus gera. Ir žiūrėk, šaltoj, piktoj Golfo širdy, kuri 
šiandien, beveik prieš jo valią, pasigailėjo vienos Dievo sužadėti
nės, vėl pražydo gėlelė — mintis ir dabar vis dar be jo valios. 
Senis kunigas vargšas, tą įsakmiai pažymėjo vyskupas. Varg
šams ligoninėse bloga. Jie dažnai paliekami be pagalbos gulėti 
arba jiems duodama kokių miltelių. Žinoma, tas visada bus už
ginčijama, bet taip jau yra.

Senis betgi privalo turėti gerą priežiūrą, nors jam Golfas 
kailį ir išpėrė, ko jis užsitarnavo, nes įžeidė poną Golfą. Taigi, 
asignuoti Juo jau pinigų. Puiki idėja! Tamsus Golfo veidas nu
švinta. Žavingai žiūri jis į vargšę seselę ir atsidūsta.

— Taigi, Iza, ką aš norėjau pasakyti, tu eik pusryčiauti, 
aš dar kai ką turiu atlikti telefonų stotyje. — Išsitraukė piniginę.

k '
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Helo, tuščia. Tik xfekis. Tie idijotai Austrijos valdininkai neims 
jo pinigų vietoje. Kreipėsi jis į mažąją seserį:

. — Iza, ar turi grynų pinigų?
— O ar didysis ponas pristigo banknotų? — nusišypsojo 

jinai. — Gee! What wuz ya doin’ mit your heaps o’money Lost’ 
en in a gult, Mr. Golf?8

— That’s theway I got rid of’em. The Austrian Goofu- 
ses swallowed’em9, — atsakė jis jai amerikiečių tarme. — Taip, 
penkiasdešimties dolerių čekis yra, bet reikia greitai pinigų.

Ji atidarė savo sidabrinę piniginę.
Aha, Ype pasidarei skolų.— Štai penkiolika aukso 

kronų.
— Tu vedžioji mane už nosies, little vixen!10 Gerai, tegu 

jau šiandien! Taigi sudie! Iki pasimatymo viešbutyje.
Ir jis žengia per salę milžiniškais žingsniais, o ji žebenkš- 

tės greitumu bėga paskui jį ir prie bagažo apsaugos paveja.
— Golfai, dovanoki dar valandžiukę. Padaryk man tą ma

lonumą ir pavalgyk kartu pusryčius. Aš mačiau čia jaukų, ne
didelį viešbutį su žaliu vainiku, kaip tik vis-a-vis stočiai. Prašau, 
ar galiu aš ten eiti ir palaukti tavęs kol . ateisi?

— Kodėl tu klausinėj!? Eik, eik, aš nueisiu.
Plačiais žingsniais nuskuba jis į raštinę, o ji, dažnai pasuk

dama galvutę, nulipa laiptais žemyn j gatvę, kur žmonės atliko 
rytmetinį pasivaikščiojimą ir visokie vežimai dundėjo.

Telefonų stotyje paprašė abonentų knygos. Ypo ligoninė.
Užsimokėjo už pasikalbėjimą su atsakymu, paskambino ir 

paėmė triubelę.
Kol centralinė sujungė, išėjo apie pora minučių. Ir jos 

jam ištisomis valandomis pavirto. Jo širdis muša ir jo ranka, 
kuri laiko triubelę, kaista.

Pasigirsta, kaip bitelių zirzėjimas, moteriškas balsas:
— Ypo ligoninė, prašau. Kas kalba?
Jis aplenkia klausimą.
— Kaip sveikata senio, to dvasininko, kuris buvo sužeistas 

ir daryta operacija?
Duslus, sumišęs ūžesys daugelio balsų toj palatoj, iš ku

rios kalba moteriškė, o gal būt, pakilęs kraujas, kuris muša į 
Golfo ausis, sukelia tą ūžesį.

Moteriškė perduoda telefoną vyrui ir tas aštriai akcentuo
damas kalba:

8 Ką tu darei su savo pinigų krūva? Ar paskandinai, juos ponas 
Golfai?

' 9 Radau būdą jais nusikratyti. Austrijos Goofusas juos prarijo.
10 Mažoji ragana.

? . ■ ‘ ■

i • •
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Dr. Mundbergeris kaip tik dabar apdukuojamas, jis 
prieš valandą mirė. Kas kalba?

— Tas tamstai nerūpi.
Ir Golfas pakabino triūbelę. Jo ranka šalta, kaip ledas.
— Taigi viskas žuvę... Viskas iš ten... Lucianaš bjau

rybė sakė teisybę. Net laiko atžvilgiu neapsiriko: prieš valandą. 
Kiti Žmonės, džiovininkai, luoši pasveiksta, o šis galijotas mirė 
ir tuo būdu esi žmogžudys. Ir kaip tyčia likimas tau tą padarė.

Golfas dūksta pusbalsiai keikiasi. Pamaldi siela turėtų pa
sišvęsti. Rita jam pasišvęstų. Ir vienok niršdamas pajunta kitą , 
Švelnų jausmą, kuris beširdžiui veikezui svetimas iki šiol buvo... 
Tai užuojauta.

Senas ilgaskvernis... ir be to, jis buvo neturtingas. Jis tik 
išpažinčių klausydavo ir pas ligonius šliaužodavo, kaip kad va
kar darė.

Ir tokį skurdų sutvėrimą tu, brilijantinis Golfe, nušovei su
trumpindamas jo gyvenimo dienas. Iš didelių tavo žygių Ype, 
tas tikrai buvo visų didžiausias.

Jis atiduotų lenktynių arklį, soliterą, kuris ant jo piršto 
spinduliavo, kad tik tuo budu galėtų nelaimgajam sugrąžinti gy
venimą.

Bet tai, kas atsitiko, jau atsitiko. Senis mirė ir tu esi jo 
nužudytojas.

Izabelė mažame viešbutyje, prie kurio buvo svečiams so
delis, užsisakė sau ir Golfui pusryčiuos. Stalą pasirinko stikli
nėj verandoj, kuri buvo apaugusi vijokliais. Jų raudonai auksi
niai lapai, vėjo šiurenami, virpėjo. Prieš verandą buvo pievutė 
papuošta margais stikliniais rutuliais. Vienietė ne mažai nustebo, 
kai ji užsakė arbatos su romu, buterbrodais ir dar su kai ku
riais priedais. Ir be to, jai buvo liepta palaukti, kol ateisiąs 
šviesiaplaukis jaunuolis.

Visi stalai buvo apsėsti, ir kaip tik labai kuklios sekmadie
nio publikos. Čia matėsi darbininkų, smulkių pirklių, amatininkų, 
kurie po savaitės darbo norėjo atsilsėti.

J gražią, jauną, ką tik atvykusią panelę, stebėdamies žval
gėsi vyrai. Bet nė vieno drąsuolio neatsirado, kuris prie jos 
prisiartintų, nes Šeimininkė jai užtiesė baltą staltiesę ir pavaldi- 
ninkiškai stovėjo prie jos sukryžiavusi ant žiursto rankas. Ji su
darė Izabelei draugystę, kol ateisiąs jaunasis ponas.

— Alalonioji panelė, tur būt, ne vietinė? — paklausė po
nia Štolcingerienė, žiūrėdama į nuostabaus gražumo drabužius 
jai visai nematytos medžiagos, ir į puikų kolibrą, puošiantį jos 
skrybėlaitę. • o. ■ • . ■
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— Tikrai. Esu iš labai toli. Keturiolika dienų reikėjo jūra 

plaukti ir tik tada per tris valstybes pervažiavę pasukome į 
Vieną.

—. Štai kaip! T ai panelė, tur būt, iš pačios Amerikos?
— Tikra tiesa, — juokavo Izabelė, — ar tai kas ypatingą? 
Šeimininkė buvo labai nustebusi ir reiškė iš tolimo krašto 

viešniai pagarbos.
— Taip, malonioji panele, sakoma, jog ten auksas gatvėse 

mėtosi ir, be to, jūsų krašte esama indi jonų. Ar jie nieko 
nedaro?

—Dėl pinigų gatvėse, tai taip yra: reikia dirbti, tada jų 
randa, šiaipjau ne. Indijonų yra, bet jie niekam pikta nedaro. 
Jie labai neturtinga tauta ir elgetauja, — paaiškino Izabelė.

— Šit kaip, tai vis dėlto reikšminga. Aš maniau, kad visa 
Amerika pilna indijonų.

—Taip buvo anksčiau, — toliau aiškina Izabelė, — bet 
atvykus naujiems gyventojams, jie tapo išstumti iš savo gyvena
mųjų vietų. Žinai tamsta, ką pas mus sako apie tai fermose?

Didelėmis šviesiomis akimis apsidairė egzotiškasis vaikas. 
Vyrai gurkšnojo, rūkė cigarus, ir visų akys buvo j ją atkreiptos. 
Ji parodė į rasotus, šviesiam ore išsidraikiusius, rudens voratink
lius ir tarė:

— Štai pažymys vadinamos jūsų bobų vasaros, tiesa? Pas 
mus tas vadinama Injun sommer, ką reiškia indijonų vasara. Ir 
seni ūkininkai šiuos rudeninius voratinklius laiko indijonų dva
siomis, kurios rudeniui atėjus būriais traukia per laukus ir šoka 
savo karo šokius. Mėnesienoje jos dažnai visą naktį šoka ir 
pailsusios nutupia ant medžių, dėl ko medžių lapai paraustą ir 
nugelsta. Tai nuo jųjų kūnų, kurie buvo išdažyti. Prieš saulė
tekį jos vėl visos susislepia ir mes matome tik palikusius jų 
pėdsakus.

Šeimininkė garsiai stebėjosi:
— Matai kaip, na ir sakyk tu man!
Vyrai pritarė ir jų drąsiausias išblukusiomis akimis ir balkš

vais ūsais pliaukštelėjo liežuviu ir gražiosios amerikonės garbei 
užtraukė vienietišką dainelę:

Mei Lįabste heasste Nandl,11
Der Nam’ tuat ma g’falln 
Und den loss i mir murg’n 
Auf mei Bettstattal mal’n.

11 Mano mylimoji vadinasi Nandl!
Šis vardas man patiko
Ir jį leidau aš
Ant lavos galo išrašyti.
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— O, tai gana gražu, —- linksmai šūktelėjo Izabelė. — 
Nandlė, kas tai per vardas? Ar taip vadinasi tamstos žmona?

O, ne, — atsikvėpė baltaūsis.
Staiga mažoji pašoko.
— Štai, ateina mano brolis. Ponia šeimininke, prašau pa

daryti geros arbatos, supratai tamsta? Kitaip jis supyks. Tai 
didelių reikalavimų žmogus. Atnešk ir vyno, tik ne to balto bi- 
zalo, kokį mačiau tamstą pilstančią, bet pačio- geriausio, kokio 
tik tamsta turi. ■ • . r

Ir metėsi Izabelė prie vartų sutikti brolio. ’
— Vis dėlto atradai mano lūšną? — juokėsi ji. — Bet ne, 

čia labai jaukus lizdelis. Ir ponai čia visi tokie mandagūs. Pra
džioje kiek nusiminiau, kad čia nė vienos lady nėra.

Ji padėjo savo rankutę ant jo rankos.
-- Eime, ten tas baltasis stalas yra mano.
Jinai matė, kad jo veidas buvo dar labiau išblyškęs ir akys 

dar tamsesnės, kaip kad stotin atvykus.
— Golfai, — baugiai šnibždėjo, — ar per maža buvo pi

nigų?
Jis išsitraukė piniginę ir pabėrė sidabrines ir auksines kroj 

nas ant baltos staltiesės. Vyrai aplinkui išpūtė pilnas smalsumo 
ir pavydo, akis.

— Žiūrėkite, ką jie turi.
— Visa tau grąžinu ir man daugiau nereikia. Tas, kuriam 

buvau paėmąs, mirė, — sušvokštė pro dantis.
•— Ar jis buvo tavo draugas? — patyliai paklausė Izabelė. 

Jos rankutė apkabino trūkčiojantį jo kumštį.
— Tai buvo geras draugas. Geniališkai paklausta, kaip ir 

visada, — ir jis ironiškai nusijuokė.
Jai pavyko savo susinervavimą paslėpti.
— Dėkui už komplimentą, o dabar prašau su manim pus

ryčių, mano gražusis, riteriškasis brolau.
— Man tas negalvoj. Duok kėdę, valandėlę pasilsėsiu.
Jis pasitraukė jos pakeltą kėdę ir sunkiai sudribo į ją, kiek 

slėpdamasis nuo smalsių svečių medžių šešėlyje žiūrėjo prieš 
save. Nemaloni žinia iŠ Ypo sumaigė jo visas mintis ir šiam 
kampelyje jis ieškojo ramybės, kad apsvarstytų veikimo planą 
prieš susitikdamas su meisteriais.

Tuo tarpu sode pasirodė šeimininkė su taca, kurioje nešė 
gražiuose senoviškuose Vienos porcelano induose užsakytą ar
batą ir bohemiškoj kristalinėj bonkoj vyną. Su pagarba pasi
žiūrėjo į pabertas ant staltiesės auksines kronas, kurios atrodė 
kaip pageltę rudens lapai.

Izabelė baimingai žiūrėjo į giliai susimąsčiusį brolį. Įpylė 
arbatos, tarškino lėkštėmis, kad sukeltų jo dėmesį. Dieve, kas
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per vienas buvo tas, kuris mirė, kuriam reikėjo pinigų? Ar tas 
ir turi sąryšio su neišpildytu brolių įsakymų? Kad jis bent kal
bėtų, galėčiau raminti.

— S’more hot tea, garęong!12— skardžiu balseliu šūktelėjo 
mergaitė, kai tuo tarpu visas jos lieknas kūnelis virpėjo ir širdis 
smarkiai plakė. Dabar jis ją permetė akimis ir trumpai nusijuokė. 
Sumetė, kad turįs užsitikrinti sau tėvo paramą. Tuokart, ką jam 
reiškia broliai, kurie norėjo laiškų. Nieko taip pat negaus ir Lu- 
cianas, tas gorila žmogaus drabužiais apsivilkės... Geriau Žūti nuo 
bonzų kunigaikščio, kaip priimti to vaikų žudiko protekciją.

Nerangiai atsistojo, priėjo prie stalo, įsipylė pilną stiklą 
vyno ir išmetė jį iki dugno. Po to išsitraukė cigaretą, galvoda
mas, kad jį surūkęs galėsiąs eiti.

Pasilenkė prie riešutyno, kurio pavėsyje stovėjo stalas, ir 
traukė egiptietiško tabako dūmą, kai tuo tarpu jo sesutė laiks 
nuo laiko blįkčiojo į jį skaisčiomis, rūpestingomis akutėmis. Jo 
žiedo brilijentas, jei tik jis pajudindavo ranką, berte bėrė spin
dulius. Amatininkai ir darbininkai, kaip užkerėti, neatitraukė 
nuo jų akių. Vienas iš jų sušnibždėjo:

— Matai, koks ten akmuo. Jis tokios pat vertės kaip ir 
florentinas.

Nuo medžių puolė raudoni ir auksiniai geltoni lapai ir 
skambėjo netolimų bei tolimesnių bažnyčių varpai skleisdami 
sode iškilmingą sekmadienio nuotaiką. Golfas vėl įniršo. Varpų 
balsas juk, lyg to seno apuoko mirties Šauksmas. Jie vėl jam 
priminė, jog jis yra žmogžudys, kurį niekina visi ištikimieji ir ji, 
angelų draugesnes ji dargi negalėjo į besikankinančius gyvulė
lius žiūrėti.

Vyrai aplinkui gėrė ir tykiai kalbėjosi apie garbingą porą. 
Pasigirsta švelnus citros skambėjimas.
— Oho, — garsiai sušuko vyrai. — Luiza Montagaitė ir 

Ferdinandas Gušelbaueris! Sveikiname!
, Bet tai nebuvo garsiausia daininkų pora, o tik šeimininkės 

mažoji duktė Greta Štolcingeraitė. Ji buvo apsirengusi juodu 
aksominiu kiklikėliu, povo mėlynumo sijonu ir auksu žibančiu 
žaliu foliardo žiursteliu. Jos plaukus puošė žibanti karūna. Mo
tina ją paskubomis išsiuntė į sodą, kad amerikonams su citra 
paskambintų ir padainuotų, nes mažų mažiausia galima buvo ti
kėtis dvidešimts kronų arbatpinigių. Ką gi reiškia tiems jaunuo
liams, kurie auksines kronas mėčioja ant stalo kaip centus.

— Labai prašau, — klausia mergaitė artindamasi prie bal
tojo stalo, —galiu ką nors savo tarme padainuoti? — Ir pa
ėmė keletą tonų ant citros.

12 Štai yra karštos arbatos, bernioke!
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— O, puiku. Austrų tautinę dainą. Golfai, nori paklau
syti?— prašo Izabelė.

— Man vis tiek. Ar geriau už svirplį čirpinsi? — paklausė 
jis mažąją mergaitę. Atsirėmė į riešutyną, laikydamas tarp pirštą 
cigarą. Šešėliai žaidžia ant Golfo veido. Mažajai muša širdis, 
ji vėl paliečia porą stygų ir vėl prataria:

—Prašau, mielas pone, ką galiu tamstai padainuoti? Ar 
„Motinos širdį“, ar „Liūdnąjį berniuką“?

— Motinos širdis mums netinka, tarė Izabelė? Liūdnąjį 
berniuką, gali. Kas jam yra, kad jis liūdnas, tu r būt nelaimin
gai įsimylėjo?

— Gal būt,—atsakė gražioji mergička. Ji pirmiausia pa
daro, kaip mokyklos mergaitės, kniksą ir po to šūktelėja:

— Mamaite, ateik paskambinti citra. Dainuodama aš tu
riu stovėti. — Ir kai šeimininkė prie artimesnio stalo atsisėdo 
su citra rankoje, kita mergaitė pasirodė verandoje ir juokdamosi 
klausėsi. Mergaitė įsirėmė rankutę j liekną liemenėlį ir šelmiš
kai žiūrėdama į jaunąjį poną pradėjo:

Miške ant kalnelio
Ėdrinėjo stirnos ir elniai.
Miške paukšteliai gieda
Taip meiliai, tralia, lia, lia.

Per kalną, per Šlaitus 
Roastas berniukas keliauja, 
Kaip sapne susižavėjęs ir nusikamavęs 
Ir karčiai skundžiasi.

Citra pamažu pritaria Intermezzo; linksmai juokėsi ir šnabž
dėjosi miestiečiai vyrai, bet užsienietis jaunuolis tiktai pastiromis 
akimis žiūrėjo.

Meilindamos tęsė mažoji dainininkė, palengva nuimdama 
rankutę nuo liemens ir pakeldama rodomąjį pirštą, tarsi bandytą 
barti.

Kur tik einu, kur esu
Tu, vis mano mintyse, — 
Taip skundėsi vargšas berniukas 
Ir prašė debesų:
Paimkite mane su savim kartu.
Jūs skriejate taip greitai, 
Kaip vėjas.
Paimkite mane nuliūdusį.

— Kodėl liūdnas? Juk jis nė vieno žmogaus nenužudė? — 
staiga garsiai paklausė svetimšalis jaunuolis. — Piktai ir kimiai 
skambėjo jo balsas. Jo sesuo raudonai nukaito, bet mažoji dai
nininkė žino, kaip kartais vyrai juokauja ir nukrypsta nuo teksto:
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— Vaje, gerbiamasis pone, man rodos, kad jis ją įsivaiz
davo kaip blogą mergaitę, tik prašau paklausyti toliau.

Ir ji ištiesė abi rankas vienietės Julijos Kapuletaitės pavyz
džiu ir dainavo toliau gražiu, it varpelis, balsu.

Tu atėmei man drąsą;
. Mano širdies džiaugsmą

Ir iščiulpei šviežų kraują, 
Nors tavo paveikslas tik prie kojūgalio stovi. 
Tu esi tokia švelnutė ir daili, 
Tai kaip gi tas atsitiko, 
Kad tu bejuokaudama 
Sužeidei mano Širdį.

— Cha, cha, tai jau per daug sentimentalu. Kas ji tokia 
buvo? Ar pas jus yra tokių berniukų? Pas mus — ne, thanks 
to Jovė!13 — juokėsi Golfas savo įprastu būdu, bet jo išbalę skruos
tai tarp liūliuojančių paskutinės strofos ilgesio žodžių nukaito. 
Argi šioje senoje dainoje nebuvo žodžių, kuriuos butų galima 
jam pritaikinti? Susidurdamas su gyvomis mergaitėmis jis visa
da turėdavo pakankamai išdidumo, kad dėl jų nesiskųstų ir ne
dejuotų ... Bet kodėl jis šiandien toks apleistas? Kodėl gi jo 
paties genijus jį paliko? Kodėl gi jam skaudėjo širdį dėl senio, 
kodėl jo širdis buvo pažeista, kai Lucianas, tas nelabasis, taip 
vylingai ir taip teisingai dalykus nusakė? Dėl visa to kalta mer
gaitė, mirusi mergaitė. Ji užkerėjo Golfą savo laiškais, savo 
maloniu paveikslu.

-— Dėkui, panele, gerai dainavai, o dabar aš jau turiu eiti. 
Izabele, tu atleisi.

Jis nerūpestingai paėmė iš krūvos pinigų, kurie dar gulėjo 
ant stalo, aukso gabalą ir jį padavė mažajai dainininkei. Ji pa
dėkojo kiek prislėgta nuotaika, nes jaunasis svetimšalis nevieno 
meilesnio žodelio į ją nepratarė. Bet jis dar kartą atsigrįžo į ją.

— Pagaliau, panele, jei tamsta vėl dainuosi, tai dainuok 
savo draugėms, o ne vyrams, kurių nepažįsti, nes tamsta neži
nai už ko gali užkliūti. Kaip ana gražioji mažoji dainininkė, kuri 
dainavo vienam mano draugui, ir kuris pakvietė ją vakarieniauti, 
ir po to likosi... tamsta gerai supranti. Pabaiga buvo liūdna, 
ašaromis aplaistyta; taigi atsargiai.

Jis ėjo per sodą visai į šalis nesidairydamas. Izabelė sku
biai užsimokėjusi nubėgo paskui jį.

— Golfai, ar aš galiu kartu su tavim eiti?
‘ — Man vis tiek. k

Jis padavė jai ranką ir išsivedė iš sodo smalsių ir pagarbių 
akių išlydėtas.

13 Ačiū Jupiteriui.
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Marijos Pagalbos gatvėje, kuria jis smarkiais žingsniais ėjo 
ir ją kartu su savim tempė, ji prašneko:

— ■ Atleiski, Golfai, kad aš kalbu. Golfai, tau kažkas guli 
ant širdies ir tu man nepasisakai. Tu taip keistai kalbėjai, tu 
niekada toks nebūdavai, kodėl tu pasakei, kad tas berniukas nė 
vieno žmogaus nenužudė?

Jis šnairomis pažiurėjo į ją.
—Nes kitas toks pat vakar tą padarė.
— Golfai, — silpstančiu balsu prabilo, —tu?

■ — Taip, — šiurkščiai atkirto. '
Jos visas kūnas drebėjo.
— Dėl mergaitės? — atsikvėpė ji. Ratą bildesys nuslopino 

jos balsą.
-- Tas tavęs neliečia, taip pat ir ko nors kito, bet aš negi 

galėjau duotis senam vyrui paimti mane už rankos ir purtyti, 
kaip kokį vaiką, — niršo jis.

— Ar aš kiekvienam niekšui galiu pasiduoti? Išpėriau 
kailį — ir tiek. Tai buvo katalikų kunigas... Gerai pataikiau... 
Jis turėjo mirti. Tai jau vieną įvykį žinai iš mano gražių avan
tiūrų Ype. Patenkinta? Kita, kas buvo įdomiau, papasakosiu na
muose.

— Golfai, — tai buvo paskutinis kvėptelėjimas nusikamavusio 
paukštelio. Jos silpnos rankutės pamažu judėjo prie jo rankų.

— Ar visa tai, ką pasakei, buvo tik pajuokavimas? Sakyk, 
kad taip. Prašau, prašau, nekankink daugiau manęs. Tu toks 
negeras, Golfai!

— Visa yra tiesa, ką aš sakiau. NebeatmainysL—Patraukė 
jis pečiais; — O kas tau, mažoji? — Jis matė, kaip jos veidas 
pagelto, it vaškas. Ji vos laikėsi ant kojų.

— O nieko, — bandė šypsotis, — truputį perdaug vyno 
išgėriau... Vargšas Golfai... kokia nelaimė... tai tavo karšto tem
peramento paseka. Suprantu tave.

— Laikykis tvirtai, nes ką aš su tavim darysiu. Stipriai 
ją suėmęs, iš dalies ją nešė, iš dalies vedė toliau, dairydamasis, 
ar nesimato kur kokio vežėjo. Nieko, bet palauk, ten atidary
tos durys, gal bažnyčios, barako, ar kokio kito trobesio. Ten 
galėsime pasilsėti, kol pasidarys geriau.

įėjo pro duris į tamsią erdvę, kurioje švitėjo silpna žvakių 
šviesa ir skambėjo harmoningi vargonų balsai.

Bažnyčia. Nemalonu, bet pagaliau, kad tik Izabelė gautų 
vietos atsilsėti. Jis vedė ją pamažu pirmyn. Jos galvutė nusviro 
ant jo peties ir jos šaltos, gležnos rankutės vis dar buvo įsiki
busios į jo ranką.

Suolai buvo pilni, bet kai kurios moterys, pamačiusio- 
vyrą su. pusiau nualpusia mergaite, užleido vietą ir Golfas pasos

** -Čir .
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dino seserį į suolą. Buvo mišios, vargonai iškilmingai grojo. 
Kunigas darė ypatingus gestus ir kalbėjo nesuprantamas frazes, 
kaip kad vakar tuo pačiu laiku šv. Stepono bažnyčios praskust- 
gälvis. Ir rodos, kad nuo vakar ryto jau visi metai praėjo, kiek 
daug jam teko pergyvent. Nepaprasta, kad ir šios bažnyčios 
altoriuje buvo toks pat Motinos Marijos paveikslas su vaikeliu 
ant rankų, kokį jis matė fėjų pily. Ką jinai dabar apie jį galvoja, 
ta fėjų šventoji Marija, kad jis po visus kampus išsidaužęs ieško 
prieglaudos savo seseriai jos bažnyčioje?

Mažoji Izabelė palengva atsipeikėjo. Jis stovėjo šalia jos 
ir glostydamas pečius, žiūrėjo į ją. Ji pamažu pakėlė mėlynas, 
apsiblaususias akeles, išvargusiai nusišypsojo ir tyliai tarė:

— Golfai?
— Ar gali jau eiti?
— Veikiai galėsiu, — sušnibždėjo.
Tą akimirką suskambėjo varpelis pakylėjimui.
Vargšė mažoji, kuri užaugo be Dievo supratimo, ir dabar 

dideliam prislėgime ilgėdamasi ieškojo aukštesnio gėrio, kaip 
gelbimos jėgos, sulenkė kelius ir sudėjo rankutes, kaip kad matė 
kitus darant. Jos brolis betgi stovėjo visoje savo didybėje ir 
piktai žiūrėjo į mižiniškos minios nulenktas galvas. Ji tai matė 
ir pašnibždomis prašė:

— Golfai, dėl mano meilės. Visi klaupiasi, prašau neiš- 
siskirk.

Šis pusbalsiai bambtelėjo:
— Juokinga. — Bet vis dėlto Šiek tiek palenkė galvą ir 

spindulys nuo pakelto švento kieliko krito ant jo viršugalvio.
— Aš eisiu ir parūpinsiu vežimą; palauk čia. Gerai?—pus

balsiai paklausė tuoj po pakylėjimo* Kai kurie žmonės pasipiktinę 
atsigręžė. Izabelė kantriai šypsodamasi linktelėjo:

— Jei nori, brangus Golfai, aš luktelėsiu. Bet žiūrėk ten — 
ji parodė pirštu į išpuoštą Marijos paveikslą altoriuje, — ar ne 
malonus tas vaikutis... Žinai, ką jis man primena?

— Hm?
— Tavo vaikutį, — skausmingai atmetė galvutę ant savo 

peties.
— Nesąmonė, — burbtelėjo jis, bet tonas ir žvilgis nebuvo 

brutalus, kaip kitada, kada jam primindavo nelaimingą kūdikį. 
Ir ji atsimena pasikalbėjimą restorane. Argi tai nebuvo kilnu, 
kad jis perspėjo tarmiškai dainavusią dainininkę? Ji, Izabelė, 
gerai žino, kad toji mergaitė, apie kurią jis pasakojo dainininkei, 
buvo ne kieno kito, tik jo suviliota, ir niekada jis to nesigailė
davo, tik šiandien— Be to, dar kitas įvykis, jo temperamento 
pasėka, jis pats juk pasakė, kad senas kunigas jį supurtęs. Tai 
nebuvo žmogžudystė, tik didelė nelaimė, kuri ištiko vargšą Golfą.

v.
i
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Golfas ilgais žingsniais perbėgo Marijos gatvę, surado ve
žėjų aikštę, pašaukė vieną važiuoti prie bažnyčios, liepdamas 
paimti vieną damą baltam rūbe, kuri viduje laukianti. Jis pats 
nė valendėlę nelūkuriuodamas nubėgo toliau.

Depresija, kurią, sukėlė žinia apie jo nelaimingos aukos 
mirtį, sukaupė jo drąsumą ir jo energija vėl atgijo. Dabar jis 
žino, kaip bus su juo elgiamasi ir kaip jis turi elgtis su meiste
riais. Jie juk negalės nustatytos kainos mokėti už laiškus. Bet 
jeigu ir galėtų, tai jie jų negautų. Jis pasakysiąs: aš esu laisvas 
masonas ir todėl noriu elgtis, kaip man patinka. Jeigu būčiau 
vergas masonas, tai elgčiaus, kaip jūs norite.

Tegul jie pakeis tą konstitucijos punktą, kuris kalba apie 
paklusnumą. Vyrai negali leistis globojami. Baigta! Paklusnumas 
tai katalikiškumo pažymys.

Tegul ateina tas beždžionė su visa savo gauja, mes jam 
parodysim. Tegul tik jis atsimena, kokiu būdu aš su juo trau
kinyje atsisveikinau. O rasi, jis panorės, kad tą patį pakarto
čiau prie brolių? Išmesčiau tą bestiją pro duris ir uždaryčiau.

Tik vieno nenoriu prisiminti, kad senis miręs, juodas de
besis stovi ant Vienos bokšto; ir vyskupas įsakys atvesti žmog
žudį dar šiandien vakare.

Hei, vyskupas! Ką reiškia tas mažasis vyskupas? Argi jis 
gali Vienoje turtingą, garsaus amerikono sūnų įsakyti kalėjiman 
patalpinti? Šaltai pagalvojus — ne, negali. Leiskime jam tą pa
mėginti.

Pasiekė Turgaus gatvę, praėjo pro karaliaus sodą, kurio 
geltonos medžių viršūnės dusliai švokštė, pro operą, kur gražioji 
Marija Libenbergaitė repetavo „Meilės sodo rožę“, pro kavinę, 
kur buvo kalbama apie svetimšalio žudynę Ype ir taip pasiekė 
Golfas viešbutį.

A, jokio auto. Sugedo.
Righto, senasis bjaurybė!
Žingsniuoja jis pirmyn ir niūniuoja porą taktų iš „Midnight 

ride of Paul Revere“. Balkšvoj rudens saulės šviesoj spindi 
akmeninės statulos prie hotelio. Po jomis tupi juodas vaiduoklis. 
Jokia žmogaus akis to nemato, tik jis. Jis mato, kaip ilgakojis 
voras pašliaužia priešakin, uždeda vilyčių ir taiko... taiko į jį...

•• s
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- čekų moteris Ruženos Svobodovos

Prezidento Masaryko humaniškų idealų ir realizmo laikotar
py čekų moteris įgyja plačias simpatijas, tauta džiaugiasi rašyto
jomis Božena Niemcova, Karolina Svietla ir Etiška Kratnohorska. 
Visa tai palengvina kelią kitoms vėlyvesnėms puikaus stiliaus me
nininkėms, kurių tarpe pirmą vietą užima romanų rašytoja Ru- 
žena Svobodova.

Ruženą Svobodovą, gimusią 1868 m. Moravijoj, visuomenė 
tvirtai paremia iš karto, vos tik pasirodžius jos pirmiesiems raš
tams. Ji greit įgyja populiarumo ir pripažinimo savo natūralio
mis novelėmis. Būdama jauna mergaitė, ištroškusi mokslo švie
sos, patenka į Prahą, kur gyvena iki mirties. Didelės įtakos jos 
asmeniškam gyvenimui ir literatūriniams veikalams padaro rašy
tojas ir poetas Svoboda, kurį ji pasirinko savo gyvenimo drau
gu. Ne mažesnės įtakos jos talentui padarė žymus čekų kritikas 
prof. F. X. Šalda, kuris ilgai ir nuoširdžiai draugavo su rašytoja. 
Ji 1920 m. miršta nesuspėjusi baigti savo didelio romano 
„Iremos sodas".

Ružena Svobodova patraukia mus ne tiktai savo kurinių 
vaizdumu ir idealizmu, bet svarbiausia, savo didele asmenybe, sa
vo žmoniškumu, meilumu ir paprastumu.

Kaimo mergaitės nuoširdumas, naiviškumas jos raštuose 
neskiriamas nuo didmiesčio damos melancholijos. Svobodova 
jautriai apdainuoja tikrovę ir materialinį pasaulį. Tūkstančiais for
mų ji išreiškia tikrovę. Miškas jai yra gyvybės vulkanas, kuriame 
kruta matomi ir nematomi milijonai būtybių, gyvenančių savo 
slaptingą gyvenimą. Pasaulio vandenys yra gyvybės pradžios 
pirmtakūnai, kurie ir šią baltą dieną pasireiškia įvairiausiomis for
momis — okeanų bedugnėse randasi archaiška gyvybės proforma.

Amžinybės troškulys Svobodovos raštuose yra toks ryškus, 
jog visai dingsta materijos, organiškas ir neorganiškas rubežius: 
gyvybė klesti po mirties mirusiuose kūnuose, o negyvi daiktai 
įkvėpti kalba ir juda lyg jie turėtų sielas. Pilkasis kelio akmuo 
juokiasi ir verkia, ir milžiniškas archaiškas akmens kapas, kurį 
turbūt visa šeima, net visa kiltis kalusi vieninteliam mažam vai
kučiui, liudija apie meilę, kuri gyvena mirusiuose kūnuose. Visi 
medžiai miške ir pakely turi šiltą, raudoną žmogaus kraują, ve-
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jai turi balsus ir naktis begalinį ilgesį meilei, kuri niekuomet jiems 
negims. Žmogaus gyvoji širdis vis dėlto tiki meilės esamybe, ki
taip tariant, be tikėjimo į meilę ji nepajėgia gyvent, egzistuot, ji 
neturi reikšmės. Gimęs, išaugęs ir normaliai išsivystęs žmogus 
Svobodovai dar nėra žmogus. Jį žmogumi padaro tik meilė. 
Šventa, pilna kančių, ar nuodėminga ir saldžiai troškinančioji vis- 
tiek, bile tik meilė. Meilė duoda gyvybei prasmę, dovanoja žmo
gui nemirtingumą, atveria prarastojo rojaus vartus arba nuveda 
j giliausi pragarą. _

Svobodovos kuriniuose meilė betgi nėra tik brutalus instinktas, 
kaip natūralistiškoje literatūroje, ji taip pat nėra nusilpnintų dirgs
nių švelnus erzinimas, kaip kad dekadentų veikaluose: Svobodo
vos kūriniuose meilė yra apšviestas, galingas dvasios liepsnojimas, 
kurio ugnyse sudega ir išnyksta visa, kas Žemiška, visa, kas iš 
savimylos.

Skaidrioji meilė ir dvasiškumas pritraukia kiekvieną skaity
toją. Be to, autorė turi veiklią, meniškai natūralistišką vaizduotę, 
neklaidingą vaizdavimo galią, išdirbtą stilių. Svobodova neškicuo- 
ja ir netiekia savo tipus kaip realistai —gyvus modelius ji išvys
to pagal savo vaizduotės tipus.

Meno viršūnių Svobodova nepasiekė iš karto, bet pamažu. 
Iš talentingos naturalistės ji pasidaro simbolistiškų romanų auto
rė. Apysakoje „P e r n o k u s i o j i v a r p a“ („ Pretiženy klas“) 
vaizduoja sirguliuojančią ir jautrią panelę Olę, kuri karštos mei
lės ilgesio, laimės ir kilnių jausmų troškulio skatinama, be pers
tojo ieško savo troškimų realizavimo tai Pragos triukšmingoje 
visuomenėje, tai kaimo ramiame gyvenime, bet niekas neišsipil
do. Ji vis atsiduria kietoje, mažai ją suprantančioje aplinkoje, prie 
kurios ji nepajėgia prisitaikinti. Pagaliau ji pati nebežino ko trokš
ta. Nutaria ieškot vertingo gyvenimo tikslo ir nejučiomis jį randa: 
suserga Olės tėvas ir duktė rimtai slaugo ligonį. Po tėvo mirties 
Olė įstoja į vienuolyną, kad slaugius ligonis. Ji pasiryžus aukoti 
savo gyvenimą ir meilę kitiems. Gyvenimo tikslas — pasiaukoji
mas. Slaugydama ligonis, Olė pati užsikrečia ir miršta. Be pėd
sakų dingsta ji gyvenimui. Gyvenimo vieškeliu ėjo ji tyliau nei 
ištartas žodis, tyliau, nei įkūnyta mintis. Bet žmonės, kuriuös ji pa
lytėjo savo švelniom rankom, niekad nepamirš šių rankų paly
tėjimo.

Ši nedidelė Ruženos Svobodovos apysaka liudija apie auto
res nepaprastą gyvenimo ir aplinkos pažinimą—lygiai gerai čia 
vaizduota kaimo idilija kaip ir didmiesčių amerikoniškas judėji
mas. Olė yra nepaprasta moteris: ta jauna, sirguliuojanti, gyveni
mui svetima būtybė, gyvena ne gyvenimą, bet dieviškąjį sapną, 
sapną apie negirdėtų jausmų pasaulį, viršžmogišką meilę. Ji ne
nori tapti panaši šimtosioms ir tūkstantosioms, tapti paprasta
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J. Drungaitė

Viešpaties kraštas
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Žinau už tų miglų aš kraštą.
Nėra ten saulės.
Bet tegu saulių milijonai
Erdvėse užsikurs kartu,
Ramiai žėrės ten vandenynai,
Kaitra negimdo ten audrų.
Vidunakčiai žvaigždžių nežino, 
Bet tarp ilgų šviesos šešėlių 
Nerastum netgi sutemų.
Tą kraštą Viešpats pavadino: — Myliu!..
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žmona ir motina, auginti vaikus, virti valgyt, šeimininkaut namuo
se. Toks gyvenimo tikslas jai rodosi per daug Žemas, nes mo
teryje šeimininkėje ji mato šeimos vergę. Bet menkoje Olėje minta 
stipri, pastovi dvasia. Ji pati nori būt savo gyvenimo ir savo li
kimo valdovė, nori būti vertybių bendradarbė didžioje gyvenimo 
dirbtuvėje. Ji nepripažįsta moters — motinos pašaukimo, bet ir 
naujo kelio dar nesuranda. Kol pagaliau tampa viena iš mažiau
sių pasaulyje — gailestingąja sesele-vienuole. Olės likimas netilps- 
ta paprastame moters likime. Tokių vaizdų čekų literatūra seniau 
nebuvo pažinusi.

Didelį menišką progresą randame Ruženos Svobodovos di
džiame kūriny, romane „Ant s m ė 1 y no“ („Na pisčitepūdė“). 
Romano didvyrė Blažena — dvare užaugusi dvarininko duktė, 
daug skaičiusi, romantiškai nusiteikusi. Jos tėvas, materialistas, 
kosmopolitas. Jis nepriklauso nei vokiečiams, nei čekams, vis dėlto 
abiejų pusių bijo ir stengiasi su visais gerai sugyventi, nors ir 
tiki, kad čekai išnyksią. Blaženos motina — aristokratų duktė, pa
viršutiniško išsilavinimo, gyvenimo tikslą matanti turte, savo duk
terį stengiasi išleist už turtingo vyro, todėl ypatingą dėmesį atkrei
pia į jos auklėjimą: paveda Blaženą klajoklėm prancūzaitėm ir 
anglėm, kurioms pačioms stoka išsilavinimo. Tačiau Blažena ne- • 
įklimpsta j savo apylinkės purvus, skaitymas ją išvaduoja ir nu
rodo aukštesnį gyvenimo tikslą. Vis dėlto ji nepasitenkina pasto
viu gyvenimu provincijoj, nes tikrenybe negyvena, bet atsiduoda 
svajonėms. Blažena ilgisi Pragos triukšmingos, pulsuojančios vi
suomenes. ji ilgisi tvirto, galingo plataus dvasinio gyvenimo, nori 
kuo nors tapti. Kaimo idiliškas ramumas ir miegas jai atrodo 
betikslis, nuodijantis. Iš šio kalėjimo tikisi ji ištrūkti susižieduo-
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dama. Jaunuolės džiaugsmui nėra“ galo kąda pasiseka ištrūkti iš 
įprastos apylinkės ir patekti j Pragą. Sostinėje susipažįsta ji su 
Prokopu Bielskum — turtingo komersanto sūnumi. Juos supažin
dina abiejų susitarę tėvai, nes ir Bielskis ieško savo sūnui turtin
gos žmonos. Tėvai padaro derybas. .Jaunajam Prokopųi tenka 
Blažena ir didelė pasoga. Blažena tampa sužadėtine. Gyvenimo 
paslaptis atsiveria jos akyse. Po tėvų sutarties jai parodo jauną
jį: jauną, nedidelio ūgio vyriškį, elegantišką. Jo veidas pavargęs, 
išgyventas, šalta širdis. Be to, jis švankštiškas pagirūnas, stropus 
panelių medžiotojas ir geras moterų žinovas. Kad sužavėjus Bla- 
ženą, jis jai pasakoja visą vakarą apie literatūrą, jos eigą, žymius 
rašytojus. Vis dėlto Blažena greit pažįsta jo gyvenimo bjaurumą 
iš jo liguistos apatijos. Prokopųi stoka gyvenimo džiaugsmo, jaus
mų, entuzijazmo, jaunos dvasios. Nors gyvasis Prokopas ją ats
tumia nuo savęs, vis dėlto jo laiškai kupini skaidrių vilčių, ją riša. 
Ji mato dvejopą Prokopą, tikrasis ją atbaido savo nejausmingu- 
mu, šaltumu, gyvuliškais norais; laiškų Prokopas ją riša, sujau
dina. Kiekvieną akimirką ji pasiryžus su tuščiuoju Prokopu nu
traukti ryšius, bet naujas laiškas jai grąžina meilę, viltį ir kan
trybę. Pusiau sutikdama, pusiau nenorėdama Blažena pritaria sa
vo vedyboms.

Po vedybų jauną žmoną sutinka baisiausias nusivylimas. Tik
rasis Prokopas pasirodo visame savo besieliškume: ištvirkęs, 
rambus, ciniškų juokų ir anekdotų meistras. Blažena neranda nė 
šešėlio laiškų Prokopo. Ji kovoja dėl Prokopo sielos; nori, kad 
nors akimirką būtų toks, koks būdavo stebuklinguose savo laiš
kuose, iki pagaliau sužino: Prokopas nerašė laiškų iš meilės ir 
nuoširdumo, bet kad patikus jai. Žmonai skaudus šis vyro pri
sipažinimas, bet ji ramina save: faktas, kad Prokopas pajėgia būt 
kitoks, geresnis, nuoširdesnis. Vyras vis dėlto pradeda iš naujo 
trankytis, susipažįsta su gražiąja artiste Skuherska, tampa ji jo 
meiluže, o jis apmoka jos skolas. Per ištisas dienas, naktis ir 
vakarus jis palieka jauną žmoną vieną, neimdamas jos njekur su 
savim. Jis jai neatviras, vyro žygiai neturi jai rūpėti. Prokopas 
nepasidalina mintimis, vienas viską pergyvena. Amžinai jis nepa
tenkintas, ieško priekabių, kad būtų galima pasprukti iš namų— 
pas savo meilužę. Blažena neapsakomai kenčia, matydama, kad 
jaunystės svajonės lieka jai neprieinamos. Ji įklimpo kaip į pur
vą, iš kurio nematyt jokios išeities — reikia klimpti kartu su ki
tais. Savy ji pasijuto paniekinta, apgailėtina, kojom suminta bū
tybė, iŠ kurios slaptai juokias visi tarnai. Visuomenėje už šaltos 
mandagumo kaukės cirkuliuoja tamsūs gandai, neapykantos ak
menys metami ant žmonos. Blaženos draugės seka jos sunkiai 
suvaldomą sumišimą, slaptas tyčiojimasis visur, visas jos namas 
tapo negeistinų žmonių kalbos branduoliu. Pamažu Blažena pa-
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stebi, jog uošvis įpiršo jai nesuvaldomą savo sūnų, kad jinai su
valdytų jį. Blažena stengiasi vyrą taisyti, sugalvodama įvairių išei
čių ir metodų. Ji ateina pas jį vis žydinti, meili, o jis šaltai pa
sišaipo iš jos. Tą valandą, kada ji nori nustebinti savo vyrą ne
išsakoma, nevaldoma meile, ji įsitikina, kad jis turi slaptus san
tykius su ciniška tarnaite. Tuoj po to, ji sužino, kad vyras suve
džiojęs jau antrą namų tarnaitę, kuri sumišusi reikalauja atlygini
mo. Blažena aplanko nelaimingąją, bet nieko negali pagelbėti. Ji 
nusivilia. Neužilgo sužino ji, kad nekaltus jos vaikiškus laiškus 
skaitę beveik visi Prokopo draugai, žinoma, tokie pat ciniški bas
tūnai, kaip ir jis. Sužino, kaip nepaprastai juokdavos iš jos vai
kiško nuoširdumo ir atvirumo, pirmutinio jausmų šventumo ir 
pirmos nekaltos meilės. Arčiau vyro tikisi ji būt atostogų metu, 
prie kurio nors gražaus Čekoslovakijos ežero, bet ir čia vyrą 
lydi įkyri meilužė Skuherska Tuo pat laiku Blaženai at
siveria kitas pasaulis. Netikėtai ji sužino apie vieną vaikystės 
draugą, kurį ji mylėjusi ir kuris ją begaliniai myli. Tolimo drau
go širdis klajoja kartu su jos nuliūdimu, stiprina Blaženą, nelei
džia pasinert gyvenimo dumblam Jos akyse išnyksta paskutinė 
svajonė dėl vyro. Ji sudegina savo laiškus. Blažena randa neju
čiomis popieriuką, kuris liudija, kad visus poetiškus laiškus rašęs 
ne Prokopas, bet neturtingas jo draugas - poetas, gaudamas už 
kiekvieną laišką po 5 kronus. Drauge su tuo dingsta visos viltys, 
kad Prokope galėtų būti kas nors šventesnio, tyresnio, nekaltes- 
nio, kad jis turėtų sielą. Laiškų Prokopo visai nebuvę, buvęs tik
tai tikrasis Prokopas — apgailėtinas ištvirkėlis, aistrų vergas, bliz
gantis frantas be charakterio, be sąžinės ir širdies! Vienoje aki
mirkoje Prokopas jos akyse liko nulis, lyg visai nebuvęs, nu
blankęs ir apgailėtinas. Lygiai taip neįdomi liko didmiesčio vi
suomenė—apgailėtina, numaskuota, besielė. Niekas Blaženos čia 
neberiša ir nelaiko. Nuliūdusi ji patiria, kad ilgasis jos pasišven
timas buvęs tuščias, bereikalingas. Blažena supranta, kad tolimes
nės pastangos būtų beprotystė. Jos išnaikintų jos vidujines jėgas, 
sulaužytų jos norus, sveikatą, sumintų jos žmogiškąjį pačios sa
vęs gerbimą. Ji jaučia, kad ji turi apleisti šį pragarą. Savo suma
nymą įvykdo. Visa įžeistos moters garbė joje sukilo ir niekas 
negalėtų jos nuo to sulaikyti. Blaženos ir Prokopo tarpe pakilo 
neperlipama siena. Netirpstąs ledinuotumas, svetimumas. Tyra, 
skaisčia siela tvirta Blažena grįžta į dvarą, iš kurio kadaise išėjo 
kupina’ vilčių, sparnuotom svajonėm ir nesulaužoma meilės jėga. 
Jį nutraukia visus seniau buvusius ryšius ir pradeda naują, švie
sesnį, geresnį gyvenimą.

Taip pat kaip didesnė dalis moderniųjų čekų ir pasaulinių 
romanų/romanas „Ant smėlyno“ pagrįstas giliu vidujiniu pergy
venimu. Blažena romano didvyrė rimtai skaitydama išlavina savo
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vidujinį gyvenimą, pasiekdama aukštą laipsnį; daug jai padeda 
įgimtas dvasios aristokratiškumas, nepalyginamas moters jautru
mas. Pas ją daugskaisčių, tyrą svajonių apie tai, koks p r i- 
v a 1 o ž m o g u s būt, k o k s t u r i b ū t i g y v e n i m a s. 
Vis dėlto pats gyvenimas neša smūgius jai, liriškumui ir iluzioniš- 
kumui. Prokopas visiška priešingybė Blaženai. Nusigyvenęs ma- 
mono vergas, kuris neturi nieko bendro su laiškų Prokopu, gyve
nančiu Blaženos Širdy ir svajonėse. Sumišusi Blažena kovoja sa
vo s va j o to jo Prokopo dėliai, n o r i ti k'rą ž m ogų a.t- 
v e r s t s v a j o n i ų p a g a i b a. Bet ir tikrovei pažiūrėjus į akis, 
Blažena nenustoja savo svajonių kilnumo ir didvyriškumo aplin
kos tamsioj bedugnėj. Bet jos jautri, silpnutė moters siela paga
liau nugali viską.

Svobodovos veikale sujungta natūralistiškas meilės pažini
mas ir skaisti sielos brika. Giliai gyvenimą pažindama autorė 
vaizduoja Pragos tamsius neturtingus kvartalus. Atidengia aistrų 
ieškančių moterų sielas, kurios stengiasi apvilt ir prigaut savo 
vyrus ir vaizduoja vyrus, kaip gerai šertus miško žvėris, kurie 
vejasi tik aistras.

Natūralistiškąjį stilių Ružena Svobodovą visai atmeta savo 
didžiame romane „Meilužės“ („Milenky“). Čia ji trijuose moters 
tipuose įkūnijusi tris moderniškus meilės būdus. Pirmoje — Mal- 
va yra perkamos meilės atstovė. Antroje — Marija Benešova yra 
elegiškos, kupinos nuliūdimo ir skausmų pasiaukojimo meilės 
vaizdas. Trečioji — Emmija Stradekova yra stiprios, morališkai 
gilios meilės atstovė. Romano didvyris Feliksas Valteris račauna 
visas tris meiles ir prisiriša prie trečios — paskutiniosios. Šiame 
darbe nebėra monografiško stiliaus. Ištisa žmonių eilė čia per
gyvena savo komplikuotus likimus, įsikišdami į viens kito gyve
nimą ir meilę. „Meilužės“ yra vienas geriausiųjų moderniųjų ro
manų. Po to seka didelis romanas „tremos sodas“ („Iremskasah- 
rada“), kurio autorė nebespėja užbaigti. Be didžiųjų. romanų 
Svobodovą yra parašiusi visą eilę apysakų. Iš apysakų rinkinio 
žymiausias „Juodieji medžiotojai“ („Černi myslivci“) kur stebuk
lingai atvaizduoti Moravijos pirmykšti miškai, medžiotojų pasise
kimai ir gyvenimas. Rašytoja yra išleidusi ir daug vaikų pasakė
lių ir apysakų.
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Religinės Moterų Organizacijos

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacija

Visi Dievo garbei ir žmonių gerovei nuveiktieji darbai yra 
Dievo darbai, kuriuos Jis atlieka pasinaudodamas žmonėmis. 
Jis sujudina tyras, Jį mylinčias širdis, uždega jose visuotiną ge
rovės troškimą ir pagaliau, joms pasiaukojus, vykdo savo planus.

Pavartę mūsų tautos istoriją, pamatysime Aukščiausiojo di
delius darbus mūsų Šaliai ir nepaprastą rūpestį jąja. Matydamas 
didelius pavojus iš protestantizmo, laisvamanybės, visiško Dievo 
pamiršimo bei josios priešų pusės ir norėdamas gelbėti ją nuo 
pražūties, šv. įkvėpimais kviečia žymesniuosius Lietuvos veikėjus 
prie to darbo. Susipratę kilnūs Lietuvos sūnūs, pajunta savyje 
tą vidujinį balsą ir pradeda rūpintis priešų varginama Tėvyne.

Žymesnieji Lietuvos veikėjai, ypačiai kunigai gyveną Ame
rikoje, pamato, kaip Amerikos lietuviai, neturėdami jokios lie
tuviškos mokslo įstaigos, žūsta Bažnyčiai ir savo tautai kitatau
čių bangose. Todėl jie pasiryžta įsteigti lietuvaičių Seserų Kong
regaciją, kuri vestų akademijas, gimnazijas, pradžios mokyklas, 
pensijonus, vaikų darželius ir gailestingąsias įstaigas. Vykdyti gra
žų sumanymą pirmutinis Amerikoje ėmėsi kun. A. Miliukas, 
kilęs iš Dzūkijos. Tuomet jis buvo Shanandoaho Pa. parapijos 
klebonas. Jį parėmė kun. M. Sedvydis, kun. K, Kaupas ir kun. 
Dr. A. Staniukynas. Jie suprato, kad išsilavinusi ir pasiaukojusi 
lietuvaitė daug gali padėti suvargusiems broliams, skleisdama ka
talikiškąją spaudą, mokydama vaikus, arba atlikdama įvairius 
gailestingus darbus.

Imtasi darbo. Kliūčių atsirado daug, tačiau su Dievo pa
galba ir lietuvių katalikų gausia pašalpa 1907 m. rugpjūčio 30 
dieną įsteigta Sv. Kazimiero Seserų Kongregacija. Trys pirmo
sios kandidatės: Kazimiera Kaupaitė-Sesuo Marija, Judita 
Dvaranauskaitė-Sesuo M. Immaculata ir Antanina Unguraitytė- 
Sesuo M. Čoncepta rugpjūčio 30 dieną padarė šv. įžadus. Jos 
apsigyveno šv. Kryžiaus parapijoje Mt Carmel Pa. kun. Dr. A, 
Staniukyno rūpesčiu įrengtame name.

Čia 1908 metais sausio 6 dieną jos atidarė pirmąją lietu
višką parapijinę mokyklą. Tai buvo pirmoji lietuvių ka
talikų mok y k 1 a Amerikoje. Nors mokykla buvo atidaryta 
mokslo metų viduryje, tačiau pirmąją dieną susirinko 77 moki
niai. Lietuviai amerikiečiai labai džiaugėsi, kad jų vaikai bus mo
komi lietuvių kalbos. Dažnai juos, ypačiai motinas, buvo galima
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išgirsti sakant: „O, Dieve, ar aš galėjau kada nors tikėtis, kad 
mano vaikas paskaitys man lietuviškai“. Mokinių skaičiui augant 
ir didėjant Seselių skaičiui, perkeltas motiniškas namas ir novi- 
cijatas Kongregaęijai į didžiausią lietuvių centrą Amerikoje, į 
Čikagą (Chicago). 1911 metais liepos mėn. 2 d. Seserys 
apsigyveno tenai. Kongregacijos Vyresniąja-Motina Generale—bu
vo išrinkta Sesuo Marija Kaupaitė, kuri iki šiai dienai sėkmin
gai vadovauja labai išaugusiai Kongregacijai.

Dabar Amerikoje gyvenančių Seselių skaičius siekia - iki 
400. Vienuolynas kas kartą didinamas ir tobulinamas. Per tą 
laiką yra įsteigta 24 parapijinės mokyklos ir Šv. Kazimiero Aka
demija prie vienuolyno Čikagoje. Tai didelė, graži mokslo įstai
ga, teikianti visus moderniųjų mokyklų patogumus. Amerikoje 
Seserų Kazimieriečių mokyklose mokosi apie 8.000 mokinių.

Be to, šv. Kazimiero Seserys vadovauja Lietuvių Sv. Kry
žiaus ligoninei Čikagoje. Čia nuolat aptarnaujama 80—90 ligo
nių. Šioje ligoninėje dirba 24 Seserys.

Sv. Kazimiero Seserų sėkmingoji darbuotė Amerikoje ne
galėjo nepasiekti Lietuvos. Ir štai, 1919 metais atvykę iš Lietu
vos į Čikagą kai kurie kunigai ir aplankę ten Seserų vedamąją 
Akademiją bei kitas mokyklas, prašo jų atvykti į Lietuvą ir čia 
įsteigti panašias mokyklas. Karui pasibaigus J. E. Vyskupas Pr. 
Karevičius kreipiasi į Čikagos Arkivyskupą ir kardinolą J. Mun
delein, prašydamas šv. Kazimiero Seserų Lietuvos mokykloms. 
Iš pradžių J. Em. Kardinolas nė kalbėti nenorėjo, sakydamas, 
kad per maža yra Seserų Amerikos mokykloms. Tačiau tuo rei
kalu padarius žygių Ryme. Jis sutiko ir įsakė kelioms Seselėms 
keliauti ten, kur Šv. Sostas liepia.

1920 metais rugsėjo mėn. 3 d. keturios Seselės, lydimos 
Motinos Generales, palieka motiniškąjį namą Čikagoje ir keliau
ja į Lietuvą.

Spaliųv2 dieną atvykusios j Lietuvą apsigyveno Pažaislyje, 
kurį J. E. Žemaičių Vyskupas Pr. Karevičius paskyrė Šv. Kazi
miero Seserų Kongregacijos motiniškam namui ir naujokynui 
steigti.

Pirmosioms kandidatėms įstojus, ieškota Kaune namų, ku
riuose būtų galima jas apgyvendinti, kad galėtų lankyti Lietuvos 
Universitetą. Jos apsigyvena „Saulės“ rūmuose. Seselių skaičiui 
sparčiai augant, 1921 m. jos perima pradžios mokyklą Pažaislyje. 
Tai buvo pirmoji j ų mokykla L i e t u v o j e, kurioje da
bar veikia 3 komplektai. Vėliau prie vienuolyno buvo įsteigtas 
mažoms mergaitėms pensijonas. 1923 m. Seserys užima Kaune 
„Saulės“ rūmuose mokytojų seminarijos mergaičių pensijoną. 
Tais pačiais metais įsteigia „Saulės“ mergaičių progimnaziją, 
kuri, mokinių skaičiui greitai augant, 1925 m. gauna gimnazijos
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vardą. Gimnazijos tikslas — paruošti Tėvynei giliai religingų j 
aukštos dorovės, vispusiškai išauklėtų ir pasauliniuose moks
luose išlavintų dukterų.

1930 m. balandžio 1 d. Šv. Kazimiero Seserys, J. E. Kau
no Metropolito Arkivyskupo J. Skvirecko rūpesčiu, perima 
„Saulės“ Dr-jos gimnaziją į savo rankas, pavadindamos ją Šv. 
Kazimiero Seserų Kongregacijos mergaičių gimnazija. Gimnazi
joje šalia kitų dėstomųjų dalykų, Švietimo Ministerijos nustatyta 
programa, auklėtinės yra mokomos namų ruošos. Ši mokslo 
įstaiga yra jau išleidusi 4 abiturienčių laidas. Gimnazisčių skai
čius siekia iki 550. Prie gimnazijos yra Seserų vedamas mergai
čių pensijonas, kuriame gyvena daugiausia tos pačios mokslo 
įstaigos mokinės.

Be to, Seserys turi šias įstaigas: 1) keturių komplektų pa
rapijinę mokyklą ir vaikų darželį A. Panemunėj, 2) vaikų darželį 
Petrašiūnuose, 3) vaikų darželį Karmelituose, 4) mergaičių pra
džios mokyklą Kaune, „Saulės“ rūmuose, 5) studenčių pensi- 
joną Kaune, 6) moksleivių pensijoną, pradžios mokyklą ir vaikų 
darželį Telšiuose, 7) pradžios mokyklą Žemaičių Kalvarijoje.

1]

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacija, turėdama savo pirma
eiliu tikslu jaunuomenės auklėjimą bei mokymą, stiprina savo 
jėgas leisdama kasmet ne mažiau kaip 20 savo narių į mokslą, 
iš kurių dauguma eina aukštuosius mokslus.

Netoli Pažaislio, vienuolyno nameliuose 1931 metais įsteigta 
senelių prieglauda, Šv. Vincento ä Paulio Dr-jos, Karmelitų sky
riaus, kurią Seselės veda.

Be to, prie Kazimieriečių darbuotės reikia priskirti jųjų triūsą 
ir kaštą, kurį jos ten deda senų mūrų remontui, kad palaikytų 
tinkamoje būklėje tą brangią Lietuvos istorinę vietą.

Kadangi Šv. Kazimiero/Seserų Kongregacijos tikslas yra 
jaunuomenės auklėjimas, jos mokymas, vedant aukštesniąsias, vi
durines, pradžios mokyklas, pensi jonus, tat į šią Kongregaciją 
yra priimamos kandidatės baigusios aukštuosius mokslus, stu
dentės, baigusios gimnaziją, arba bent šešias klases, taip pat mo
kytojų seminariją ir kitas mokyklas... Norinčios į šią Kongrega
ciją įstoti, turi kreiptis asmeniniai arba laišku į Šv. Kazimiero 
Seserų Kongr. Vyresniąją šiuo antrašu: Kaunas, pašto dėžė Nr. 
436. Pageidaujamas yra asmeninis atsilankymas, nes tuomet tiks
liau yra nurodomos sąlygos, būtent, įnašos ir kiti smulkesni da
lykai. Reikalinga yra, klebono liudijimas, gydytojo liudijimas, Dir- 
mavonės liudijimas, gimimo metrikai ir mokslo cenzo pažymėji
mas.
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Dieviškosios Jėzaus Širdies Seserų Pranciškonių Kongregacija
D. J. Š. Seserų Pranciškonių Kongregacija Padvariuose yra 

jauniausia Lietuvoje, bet savo pamatine Regula ji siekia laimin
gojo Umbrijos Beturčio, šy. Pranciškaus laikų.

Šis žemės Serafas, degęs meile ir švietęs anų laikų go
dumo, lepumo, puikybės ir neapykantos dujų sūkuriuose skęs
tančiai žmonijai, rodo tikrąją, visiems laikams tinkamą priemonę 
gelbėti pasaulį: pavyzdžiu skelbti Evangeliją. Juo sekė minios ir 
pasaulis atgijo. Pranciškus mirė. Šimtmečiai bėgo. Bet jo asme
nybė šviečia didingai prie amžinybės uosto ir galingi pasaulio 
vairuotojai žiūri į jį, kadaise Beturtį —- Prastūnėlį, ruda miline 
apmautą, pančiu surištą vienuolį, kaip į savo gelbėtoją. Leonas 
XIII, ilgai galvojęs, ieškojęs priemonių gelbėti pasaulį, rado ją 
tiktai tyliai pasiklausęs nemirštančios Assyžiaus Serafo be žodžių 
kalbos prie jo neturtu papuoštos karsto grotos: „Mano socialė 
reforma yra Trečiasis šv. Pranciškaus Ordenas“, Nužemintas šv. 
Pranciškaus Ordenas dėl moderniškųjų draugijų, didingo carita- 
t>vio bei socialio veikimo nei kiek nepasidarė nebereikalingu, 
bet priešingai, tuose išviršiniuose darbuose atskiro krikščionies 
gyvenimui jis duoda stiprybės jo paties viduje ir ją ugdo“. (Vys
kupas Keppleris).

Taip kalbėjo ne tiktai žymiausieji paskutiniųjų laikų popie
žiai, vyskupai ir kunigai, bet ir žymūs sviętiškiai, net jaunimo 
vadai. Prancūzijoje Katalikiškojo Jaunimo Sąjungos vadai (Ar- 
dennene) nutarė įvesti savo narių tarpe šv. Pranciškaus III-jį 
Ordeną. Vokietijoje aukštesniųjų mokyklų moksleiviai „Quick
born“ džiaugiasi: „tas romusis Umbrijos vaikas, Dievo numylė
tasis Beturtis, tiek yra mūsų mylimas, kad jau „Quickborno“ 
Sąjunga pradedama vadinti nauju pranciškonišku judėjimu“. Stu
dentų dr-ja „Hochland“ sakosi, jog „negalima arčiau aptarti Hoch- 
landiečių“ ypatumų be minties, kad studentų gyvenimas trijų 
Evangelijos patarčių dvasioje su pranciškonišku džiaugsmu“.

Kaine paslaptis? Kas traukia minias, eiles poetų, tapytojų, 
skulptorių, architektų, muzikų, išradėjų, karalių ir profesorių, po
piežių ir vyskupų paskui tą basą Prastūnėlį? Kas buvo ta jėga, 
kuria jis veikė ir veikia? Kodėl jo darbai, jo trys Ordenai taip 
originalūs, patvarūs, gyvuoja šimtus metų, vis atsinaujina ir auga, 
apsupę pasaulį galingu tinklu? Tą Pranciškaus paslaptį atrado. 
Jo skaisti siela negalėjo prilipti prie žemės ir Viešpats ją pa
traukė prie savęs. Pirmiau buvęs turtuolis, žibančiuose rūbuose 
visus linksminęs. „Jaunimo Karalius“, malonės paliestas, Pran
ciškus su pasibjaurėjimu meta savo gobšui tėvui paskutiniuosius 
drabužius po kojų ir ištiesęs kryžium rankas, pakėlęs akis į dangų 
paskelbia jis savo programą: „ligi šiol Petrą Bernardonę vadi
nau savo tėvu, dabar galiu laisvai kalbėti: Tėve mūsų, kursai esi
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danguje“. Tėve musų maldos turinys tapo Pranciškaus gyve
nimo turiniu. Jis rado tikruosius santykius su Dievu „Mylėk Tą, 
Kurs sutvėrė tave ir mane, kad patraukus tave prie savęs*. Pran
ciškus nusižeminimu iškvėpdamas save ir meile Įkvėpdamas į 
save Dievą, augo į pilną asmenybę ir tapo „Antruoju Kristumi*, 
kaip jį pavadino Leonas XIII.

Taip užpildęs save Dievumi BeturtisPrastu nelis, nieko 
neturįs, bet viso pertekęs, nes jam nieko jau nereikia; nes jis visa 
turi: „mano Dievas ir visa“, visus praturtinantis, nes visiems jis 
neša Dievą, visiems Jį duoda, su Juo sujungia ir pasaulis jau 
atgyja. Visur, kur Pranciškus pasisuka yra taika, ramybė, meilė, 
atsiteisimas Dievui ir žmonėms. Meilėje Pranciškus rado visa, ir 
tikslą ir priemones. „Dievas yra meilė ir tik kas pasilieka mei
lėje, pasilieka Dievuje ir Dievas jame“.

„Dievas yra meilė“ — štai nuo Dievo, nuo meilės nutolu
siais/bet Dievo ir meilės alkstančiais laikais įsikūrusios D. J. Š. 
Seserų Pranciškonių Kongregacijos šūkis. Mylėti už visus, ku
rie nemyli, atsiteisti už visus, kurie žeidžiu, mylėti, kaip dar nie
kas nėra mylėjęs, mylėti „ne žodžiu, ne liežuviu, bet darbu ir 
tiesa“ (šv. Jonas). Štai jų uždavinys. Bet ar tai nepamišimas? 
Gal taip. Bet mūsų laikams reikia meilės bepročių, kokiu buvo 
šv. Pranciškus. Mylėti Amžiną Meilę, mylėti Nukryžiuotąją Meilę, 
mylėt, atsiteist, atsidėkoti už visą pasaulį, prašyti už visus ir vi
siems. Ir ko? — To, ko Kristus paskutiniame savo gyvenimo 
vakare maldavo savo dangiškąjį Tėvą: „Kad visi būtų viena Ta
vyje, kad visi pažintų, jog Tu esi mane siuntęs ir mylėjai juos 
taip, kaip ir mane mylėjai...“ Kokiu būdu? — Per Kristų mūsų 
Dievą ir mūsų Brolį, per Jo Dievišką Širdį. Gyventi, melstis ir 
dirbti, džiaugtis ir kentėti, su Ja, per Ją, kaip Ji.

Todėl tai 1930 m. balandžio 11 d., Sopulingosios Moti
nos —- savo numylėtosios Globėjos, Viršininkės Motinos šven
tėje, pirmosios seselės suklaupusios prie šv. įžadų ir apvilktu- 
vių, kieme, prieš žydinčiom gėlėm papuoštą, prie savo pirmosios 
bakūžės — savo pirmojo vienuolyno altoriaus^ galėjo užtraukti 
visa širdimi: „Prieš Tavo altorių nužemintai klūpom, Tau au-^ 
kas aukaujam su Jėzum naujas. Iš meilės Jot Tėve, Tu meilės 
ugnyje sudegink jas šventas, grynas, nekaltas. Per Jėzų Tau 
visa, o Tėve, patinka... Su Juo ir per Jį Tau aukaujam save, 
Jo meilėje degančias širdis, sielas. Tu meilę Jo šventą ir meilę 
dangaus imk meile galinga mūs širdžių menkų..“

jį ' ‘ ,

Tos dvasios gaivinamos pirmosios seselės, pasitikėdamos 
savo Meilės Tėvu Jo kviečiamos, apleido savo per 6 metus nu
mylėtą seserų Pranciškonių vienuolyną Nonnenwerth’e, ir puolė 

į- j Dieviškosios Apveizdos glėbį. Ir Dievas neužvylė: Jis pats vedė
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ir rodė ko Jis nori iš naujosios Kongregacijos, kas turi būti jos 
uždaviniu šalia svarbiausiojo: siekti tobulumo.

Jau 1928 m. Kaune tenka apsigyventi šalia moralio ir ma- 
terialio skurdo karalystės. Apsilankius vienai beturtei ir jai nusi
vedus svetį parodyti savo butą, įeita į namus, kokių pasaulis 
vargiai daugiau bežino... Tai rusų kareivinių namai. Tik keturios 
sienos, langai nuo drėgmės ir šalčio apledėję iki žemės, popiera 
ir Skurliais užkišti... Juose gyvena 27 (sic.!) šeimynos, vieną nuo 
kitos tik laikraščio popierom atskirtos, užimdamas vietos tiek, 
kad vienas pro kitą galėtų prasistumti. Tėvai su vaikais, su gi
minėm, net visai svetimais, kartu... Ligoniai čia pat, vaikų skruz
dėlynas... Purvas ir gyviai...—Pranciškone, ko ieškai? Ko nori? Kas 
tavo uždavinys?... „Skelbti Evangeliją beturčiams“ ne žodžiais ne 
liežuviu, bet meile ir darbu... Taip ir tiktai taip... — Tuojaus 
už šluotos... ir viedrai šiukšlių ir purvo verčiasi iš ligonio kam
bario... „Neatėjau, kad man tarnautų, bet kad tarnaučiau“... Šiau
dai atnešti, lova paklota, šiltas valgis... . — Neužilgo Kalėdos. Vai
kai be katekizmo, be išpažinties... O Motinos?... „7 metai, kaip 
buvau ir neisiu! Kad Dievas man taip, ir aš Jam! Pirmą dieną 
Kalėdų tyčia eisiu žydams baltinių plauti“. — Tyliai, ramiai. 
Rankdarbių mokyklėlė (privati), šalia to katekizacija... Lankyma
sis „barakuose“ (minėtose kareivinėse), pasikalbėjimai, skaity
mai... Pasityčiojimai... Tu jos neliesk... Ar nematei kaip ji plovė 
grindis ligonei ir nešė jos purvus...“ apgynė nusigėrėlis.

Pirmoji Kalėdų diena. Laiminga motina ir į 20 vaikų sėdi 
pas Seseles Pranciškones už stalo, laimingi, laisva sąžine, atgimu
sia širdimi...

1929 m. balandžio pirmą penktadienį Kretingoj, Padvariuose. 
Uždavinys: ruošti vietą novicijatui. Pirma po šiaudų stogu. O 
brangi tvirtove vienuolinio gyvenimo, šventasis neturte, tu 
džiaugsmo, kokio pasaulis nesupranta, neišsekamas šaltini, tik 
ant tavęs galima išdrįsti pradėti taip atsakingas darbas: nau
jos Kongregacijos kūrimas. — Kaip puiki ta pirmoji buveinė, nu
mylėtasis Betliejus. — Išnešus su lopeta ir viedru kas nereikalinga 
iš kambarių, liko smulkieji draugai: vorai, kurie nori uždangstyti 
skyles palangėse ir nutildyti melancholišką muzikantą — vėją, 
liūdnoki rusvi paveikslai — audrų bei dangaus ašarų pėdsakai 
ant sienų ir lubų; nakvynėje kaip kam skėtis pravartu virš lovos, 
bet kas mainys tą visa į didžiūnų rūmus?... Gaminti duonos pir
mosioms seselėms ir vargšams... Viena višta. Usnių ir varpučių 
bei akmenų 6 ha. ariamos žemės šalia kitos neplaunamos ir sun
kiai ganomos. Daugiau drąsos! „Dievas to nori ir basta!“ Ir 
bado nebuvo. Duonos kepalėlis, pieno bonka, mėsos šmotelis... 
Ne, to dar nebuvo, kad Dievas apleistų tuos, kurie Jo klauso. 
Jį myli, tik dėl Ja dirba. -— Dar priimtos globon senelės, akla 
ir raiša, dangui pramušti, malonių išprašyti.
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1930 m. reikia statyti namai novicijatui, mokyklai, koply
čiai. Inžinieriui pinigų... Skubėt Kretingon: gal kas paskolins 
porą tūkstančių. Bet... Štai aukų 20 lt!“ Tai p, Viešpati ė, neduok nie
kad mums daugiau, negu būtiniausiai reikia“. „Sesuo X — tai 
niekis, sesuo X ir 20 lt jau šis tas, sesuo X, 20 lt dargi 
viena balta višta jau su nemaža kompanija ir Dievas — jau vis
kas“.

2 d. balandžio pirmosios seserys pradeda savo pirmąsias 
rekolekcijas ir pašventinti pirmieji pamatų akmenys naujiems na
mams. Nauji Metai — beveik keturių aukštų .namai su langais 
ir stogu ir durim, (net su vienu pečium) jau stovi.

1931 m. birželio m. 21 d. naujukių ir baltai pasipuošusių 
(apvilktuvėms) postuliančių lydimą pernešama Švč. Sakramentą į 
didžiule koplyčią. Pamažu pereinama ten gyventi. Pamažu auga 
vargšių mergaičių ir senelių paliegėlių skaičius vienuolyno išlai
komų, uždirbta ir suubagauta duona. Pranciškone, tau nebūtų gy
venimas saldus, jei tu negautume! duonos „nuo Dievo stalo“, 
tai yra, išmaldos duonos (šv. Pranciškus). Dabar tokių globia
mųjų skaičius siekia iki 30.

1932 m. nuo balandžio 1 d. paimta vesti Kretingos Apskri
ties Valdybos išlaikoma vaikų prieglauda. — Pasiaukavimas, mal
dos, kantrybė, meilė... ir Dievo malonės stebuklai yra: jau ne
bematyti kruvinų veidų, peiliais suraižytų rankų ir drabužių, jau 
vaikai juokiasi linksmiau, jau Žino kas yra gėdos jausmas, jau 
eina į mokyklą ir tas, kurs pirma „nemalonėjo“ jos lankyti ir 
stengiasi būti pirmuoju mokiniu. Jau Žino kas yra Dievas ir Kris
tus (pirmą kartą išvydę seselių kryžių prie rožančiaus klausia, 
„vo kuokj to vaką tori če prisekabenosi?“), jau eina išpažinties, 
net keli prie šv. Komunijos, jau randa malonumo ir dvasios 
srityje, jau atpranta nuo darbų, kurie sunku išvardint švariu lie
žuviui

1932 m. pabaigoj dvi seselės vyksta į Kauną j Vaikų Dar
želių Vedėjų Kursus, vienintelius Lietuvoje tos moters — geni
jaus M. Montessori metodo, vienintelės savo pasišventimu vaikų 
sielai gelbėti ponios Varnienės (kuriai visuomenė tada dar lyg 
be žodžių sakė: „dirbk, padvėsk, mes tau pastatysim paminklą“, 
kaip M. PaČkauskaitei) vedamus.

Bet kame gauti butas? Kaip išgyventi? Kas duos be nuo
mos kambarėlį? „Šv, Juozapai, duok, kad mums Kaune neitų 
geriau, kaip tau Betliejuje...“ Pas vieną ir kitą ir trečią turtuolį 
nedrąsiai pabelsta..; „Nėra vietos“. Puikiai! Deo gratias! • Eime, 
va nameliai, visame Žaliakalnyje labiausiai susitūpę (statyti, kada 
čia dar buvę miškai). Čia, už šėpos, su paklodėm, puiki kliauzura. 
Šalia lovos — Žingsnis tako. Lubos rankomis pasiekiamos. O 
Rivo Torto! šv. Pranciškaus džiaugsme!
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Ir Dievo Apvaizdos stebuklas: už poros mėnesių minėti 
nameliai, su kitais greta ir 1 ha. žemės jau beturčių Pranciško
nių nuosavybė. Paaukota.—Jau Šį rudenį manoma tenai įrengti die
nos vaikų darželį Montessori metodo, kame motinos galėtų pa
likti vaikus visai dienai ir taip pasiliuosuoti darbui, jei tiktai gau
sime pašalpos išlaikyti vaikams, kurių dauguma bus iš biednuo- 
menės, ypač iš „Brazilijos“. Čia galės lankytis ir turtingųjų vai
kai, kad greičiau pranyktų Lietuvoje, nors gal išvidinė, bet biauri 
klasių kova: išdidumas iš vienos pusės, neapykanta iš kitos. 
Kaip tik Montessori metodas tinka šiai pranciškoniškai idėjai 
įgyvendinti.

Čia norima perkelti Vaikų Darželių Vedėjų Kursai, ponios 
Varnienės vedami.

Galimybės dirbti būtų ir daugelyje kitų Lietuvos kampelių, 
bet lėšų ir seselių stoka neleidžia" plačiau veikti. „Piūtis didi, bet 
darbininkų maža“.

Šv. Kryžiaus Seserų Kongregacija

Kongregacijos centras, motiniški namai, Ingenbohly, Hel- 
vecijoje, bet turi skyrių atskiruose kraštuose.

Šv. Kryžiaus Seserys atvyko į Lietuvą 1922 m. liepos mė
nesį ir apsigyveno Anykščių miestely, kuriame p-lė Vieščickaitė 
paaukavo savo 2 namus su kitais trobesiais ir 5 dešimtines Že
mės. Seserys turi čia savo pradžios mokyklą — 3 komplektų. 
Mokyklą lanko žiemos metu nuo 180 iki 200 vaikų. Prie mo
kyklos Seserys turi gražiai įrengtą „Vaikų Darželį“ skiriamą ypač 
biednuomenės vaikams ir savo lėšomis jį išlaiko. Darželį lanko 
iki 60 vaikučių. Pavasarį seserys ruošia visos parapijos vaikus 
prie pirmos šv. Komunijos ir išpažinties. Seserys lanko ligonius 
ir teikia jiems pagalbą. Be to, dirba katalikiškose organizacijose: 
šv. Vincento ä Paulo, L. K. Moterų, Tretininkų ir t. t.

Kandidatės priimamos kiekvienu laiku. Norinčios įstoti, pra
šomos kreiptis j Vienuolyno Viršininkę raštu arba asmeniškai. 
Seserų lietuvaičių kongregacijoje yra jau 50. Dvi dirba 
Anykščiuose, prad. mokykloj ir vaikų daržely.

Šv. Kotrinos Seserų Kongregacija
Šv. Kotrinos Kongregacijos Seserys 1615 m. įsisteigė Lie

tuvoje, Krakių miestely. Pradžioje jų buvo nedaug. Jos gyveno 
be vienuolių kliauzūros, vienai vyresniajai valdant, klobonų prie- 
žūroje. Gyveno prie parapijos. 1645 m. vasario 23 d. vyskupas 
Jurgis Tiškevičius pastatė bažnyčią ir vienuolyną, dar įvedė kliau- 
zūrą. Vėliau seserys gavo dovanai žemės. Vyskupas K. Pacas
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parūpino ir regulą. Taip gyventa iki rusų persekiojimo laikų ve
dant mokyklas, laikant pensijonatą ir slaugant ligonis.

Prasidėjus persekiojimams, naikinta Lietuvoje vienuolynus, 
Krakių Šv. Kötrinos vienuolynas buvo paliktas todėl, kad jis 
buvo to vardo» kurį turėjo Ekaterina Didžioji. Tai supuolimas, 
bet jos vardo pagerbimui paliktas vienuolynas ramybėje. Vėliau 
sužinojo seserys, kad vienuolyną vistik žada panaikinti, ir parašė 
carui prašymą, kad paliktų jų būvį ramybėje. Pasiuntinys su pra
šymu stojo laukiančiųjų eilėn pats pirmas. Tą naktį gimęs carui 
įpėdinis, Džiaugsmo kupinas caras tuojau įsakęs pirmąjį prašymą, 
koks jis ir kieno būtų, patenkinti. Apvaizdai rėdant, pirmas pra
šymas buvo Seserų Kotriniečių. Prašymas patenkintas ir vienuo
lynas liko kaip buvęs.

1863 metų sukilimo metu, žandaras rado vienuolynui pri
klausančioje kalvėje pasislėpusį sukilėlį. Nors vienuolynas apie 
tai nieko nežinojo, bet buvo apkaltintas. Tuojau buvo suimtas 
kunigas kapelionas, Vincentas Kumpikevičius, ir išvarytas į Sibirą, 
kur pateko pas ištremtą Žitomiriaus vyskupą Gasparą Barauską. 
Jis ten ir mirė. Vienuolyno viršininkė irgi buvo ištremta, tik po 
kurio laiko leido jai apsigyventi Kražiuose. Praslinkus septy
niems metams grįžta ji vėl į savo vienuolyną.

1865 metų pradžioje uždaromas novicijats ir griežtai uždrau
džiama tolimesnį veikimą. Seserų skaičius mažėja. Pagaliau be
liko tik trys seserys. Rusai jau buvo paskyrę ir žemę ir trobe
sius vienam urėdui, tik dar laukė senutės viršininkės mirties, bet 
Dievas ją laikė nors ji turėjo daugiau 80 metų.

Išaušus 1905 m. laisvės prošvaistėms, leista vėl atidaryti 
novicijatą sunkiomis sąlygomis. Platesnis veikimas buvo uždraus
tas.

Siaučiant Didžiojo Karo audrai, laike kurio tiek daug išken
tėta, seserims buvo liepta iš vienuolyno išvažiuoti. Grįžusios rado 
tuščias sienas, sudegintus tvartus. Inventorius buvo visai sunai
kintas. Padėtis baisi, bet Dievui padedant vėl pradėta gyventi.

1919 m. padaryta pirmieji žygiai, įsteigta Krakėse katachetų 
mokykla. 1925 m. perimta iš Šv. Vincento Pauliečio dr. Strėvi
ninkuose invalidų ir senelių įstaiga. 1926 m. Ukmergėje senei i ų 
ir vaikučių prieglauda ir pradžios mokykla. 1926 m. valdžios 
įsteigta prie vienuolyno nepilnametėms nusikaltėlėms mergaitėms 
drausmės ir auklėjimo įstaiga. 1927 m. Krakių miestelyje įsteigta 
pradžios mokykla. 1932 m. paimta Karmėlavos Žemės Ūkio mo-. .. 
kykla. Tais pačiais metais Ukmergėje įsteigtas vaikų darželis ir 
paimta Šv. Luko ligoninė.

Kaip po audros, debesims išsisklaidžius vėl skaisčioji sau
lutė skleidžia savo spindulius ir gaivina visą gamtą, taip ir žmo
gus po daug iškentėtų vargų ir skausmų, galėdamas laisvai atsi-

41



Tėvynės meilės sparnai ugniniai!..
(Valandėlė prie Lithuanikos skeveldrų).

Nuostabi žmogaus dvasia. Iškyla ji iš kasdieniškumo miglų 
ir sutrupinusi visas kliūtis sušvinta gaivinančia ugnimi. Tai ka
tastrofų ir kančios kelias. Tik be katastrofos kažin, ar pilnai 
būtumėm įvertinę narsiųjų sakalų žygį, ar sugebėtumėm suprasti 
jų dvasią, ar būtume pastebėję tą skirtumą tarp idealistų pasi
ryžėlių ir savo suslunkusios dvasios? Ne kabinetų autoritetai 
laimi tautos širdį, tauta myli * * ‘
tuos, kurie atidavė jai savo 
Verkiame visi!

Nublanksta visi titulai, 
nieko nereikia, nieko, nieko, 
liekame jums, viską: titulus, kabinetus, ordenus.. 
ir tas skeveldras... Užtenka mums.., mes mylėjome tėvynę... 
mes atlyginti... mes verti esame lietuvio vardo...“ Tai palikimas 
narsiųjų pilotų Jaunajai Lietuvai.

„...mylėjome tėvynę ir... mes atlyginti...“
Būkime verti lietuvio vardo!

narsiuosius, tauta myli ir brangina 
širdį, savo sielą, numirė dėl jos.

J

nublanksta visi ordenai... „Mums 
. Pasiimkite viską sau, viską pa- 

gyvybę, kūną

kvėpti, dar daugiau stengiasi dirbti, Dievui padedant, iki užmigs 
Viešpatyje. Sės. Ot.

’ t

Kiti moterų Vienuolynai ir Kongregacijos Lietuvoje

Aukščiau aprašytos Kongregacijos, toli gražu dar nėra visas 
moterų religinio organizuoto gyvenimo vaizdas. Priminsime čia 
dar Sv. P. Marijos Vargdienių Seserų Kongregaciją, kurią įsteigė 
Ark. Jurgis Matulevičius norėdamas, kad Lietuvos dvasinio atgi
mimo apaštalai būtų jos pačios sūnūs ir dukterys, centras Mari
jampolėje. (Plačiau apie šią Kongregaciją buvo rašyta „N. Vaidi
lutės“ 1932 m. 12 nr.); Minėtina dar šk Elzbietos Seserų Kong
regacija— Pilkosios Seserys. Šios Kongr. centras. Breslave, 
Vokietijoje. Lietuvoje jos turi savo įstaigas Kaune ir Švėkšnoje. 
Yra Lietuvoje ir Šv. Benedikto seserų vienuolynas. Seserys dirba 
savo įstaigose Kaune, Čiobiškyje ir Žasliuose. Be to, Kaune dar 
yra S. Š. Širdies Kongregacija.
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Naujų kelių beieškant

Pirmaisiais jaunos mūsų valstybės kūrimosi metais būva 
tvarkomasi paskubomis. Neturėjome išbandytų ir pritaikytų 
lietuviškajai — katalikiškajai mūsų krašto dvasiai nuostatų. O jei 
kuri sritis ir turėjo ką nors panašaus, tai nebuvo pakankamai 
jėgų tuos nuostatus vykdyti. Visur buvo jaučiama minties, 
praktiškumo ir pajėgumo nedatekliai.

Nedateklių turėjo ir mūsų aukėjimo, švietimo sritis, mūsų 
mokykla. Visi pamename kaip buvo grobstomi visi šiek tiek 
prasilavinusieji ir mobilizuojami į mokytojus, kad tik kaip nors 
būtų sudarytas pradžios mokyklų tinklo pagrindas. Negeriau 
buvo ir su aukštesnėmis mokyklomis. Daug dar ir šiandien yra 
mūsų moksleivijos-studentų tarpe dirbusių įvairiose mokyklose 
pirmaisiais mūsų nepriklausomybės metais, kurie tik dabar, 
atsiradus naujų švietimo darbininkų eilei, galėjo pasitraukti iš 
savo užimamų vietų ir baigti prieš karą ar karo metu pradėtąjį ♦

mokslą.
Nenuostabu todėl, kad metai iš metų Švietimo Ministerija 

turi daryti čia didesnių, čia mažesnių pakeitimų. Juk mokykla 
turi būti gyvenimui, gyvenimas todėl turi ją ir sukurti. Toks 
procesas reikalingas daug stebėjimo, patyrimo ir k. Apspręsti 
mūsų auklėjimo ir mokymo kelią, nustatyti mūsų mokyklos tipą 
pagal kitų kraštų patyrimą, negalima, nes individualios krašto 
kultūros ir tautos dvasios ypatybės vistiek pareikalaus didesnių 
ar mažesnių pakeitimų. Tų pakeitimų iš mūsų mokyklos jau 
yra išreikalavęs ne vieną pats gyvenimas. Turime realinės, 
klasinės aukštesniosios mokyklos tipą. Susilaukėme komercinių 
aukštesniųjų mokyklų. Pagausėjo vidurinės ir žemesniosios 
specialios amatų ir žemės ūkio mokyklos. Bet visi šitie pakei
timai ir naujumai mūsų mokyklos organizacijoje buvo daromi 
neatsižvelgiant j tos organizacijos visumą, permažai atsižvelgiant. 
Pradžios mokykla mažai tebuvo derinama su vidurine ir aukš
tesne, pastarosios dvi tarpusavy lyg ir geriau buvo suderintos, 
bet nepakankamai derinosi jos su aukštąja mokykla. Bet bene 
svarbiausias trūkumas buvo tas, kad mūsų mokykla, tiek pradžios, 
tiek vidurinė, tiek aukštesnioji, neturėjo atbaigiamumo, pritaikymo 
gyvenimui. Jaunimas kurį nors mokyklos tarpsnį išėjęs vistiek 
nebuvo galutinai paruoštas savarankiškam gyvenimui. Kai tuo 
tarpu pedagogika mums leidžia to paruošimo gyvenimui tikėtis 
ir gauti netik iš vidurinės, aukštesniosios, bet jau ir iš pradžios 
mokyklos.
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Pastarąjį trūkumą išlyginti ir ruošiasi, kiek mums yra 
žinoma, prie Švietimo Ministerijos sudarytoji mokyklų reformai 
pravesti komisija, bent daugumas pedagogų tikisi to. Ar turi 
reformos komisija kitų tikslų, mes tuo tarpu nežinome, nežinome 
ir dar vieno dalyko, kuris itin svarbus, būtent, ką mano mokyklų 
reformos komisija padaryti individualaus lyčių auklėjimo idė'alui 
realizuoti mūsų mokykloje, ir iš viso ar mano ką šia kryptimi 
daryti?

Šiaip ar taip būtų, šis klausimas pastaruoju laiku yra 
svarstytinas, nes turint gerus norus šiandie jau galima ką ne ką 
padaryti ir atskiram lyčių auklėjimui, bent paruošti ateičiai kelius. 
Šia proga ir norime todėl patiekti Gerb, skaitytojoms (ams) 
keletą nuomonių dėl koedukacijos ir ko instrukcijos. Šia pat 
proga kviečiame visas ir visus kam rūpi idealus auklėjimas 
pareikšti savo nuomonę dėl čia keliamo klausimo: ar reikalinga 
ir ar galima būtų dabartinėse mūsų mokyklos veikimo sąlygose 
pašalinti koedukaciją ir koinstrukciją?

Klausiame „ar reikalinga“, nes toks ar kitoks principinis 
nusistatymą čia turi lemiamos reikšmės. Katalikiškos visuomenės 
nusistatymas čia, tiesa, yra aiškus, nes Bažnyčia yra pasisakiusi 
prieš koedukaciją, bet ir jų tarpe nuomonės įvairuoja. Ypač 
nuomonių įvairumu pasižymi pedagogai praktikai, todėl ir klau
simas „ar reikalinga“ turi daugiau praktikinio pobūdžio. Antroji 
klausimo dalis „ar galima būtų dabartinėse mūsų mokyklos 
veikimo sąlygose pašalinti koedukaciją ir koinstrukcijklausia 
individualaus lyčių auklėjimo realizavimo priemonių. Pedagogų, 
dvasiškių ir visuomenininkų pasisakymas Šiuo pastaruoju klausimu, 
be abejo, daug šviesos įneštų į dabartinę komplikuotą šiuo atžvilgių 
mūsų jaunimo auklėjimo padėtį.

Porą nuomonių šiuo klausimu jau šiame nr. dedame.
Red.

• . ' t p , •

Ko ed u kac i j a

.Koedukaciją yra tokia auklėjimo sistema, kurioje tie patys 
mokytojai auklėja ir moko vienoj klasėj ir vienu metodu abiejų 
lyčių jaunimą. Šioj sistemoj auklėja ir abiejų lyčių mokytojai.

Koedukaciją mūsų laikais yra labai aktualus dalykas, dėl 
to ir Lietuvos katalikams svarbu turėt vieną jos įvertinimą ir 
užimti jos atžvilgiu vieną poziciją. Šio straipsnelio tikslas — 
palengvinti katalikiškajai visuomenei šiame klausime teisingai 
susiorientuoti.
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Koedukaciją galima vertinti trimis atžvilgiais1: ekonominiu 
moraliniu ir pedagoginiu. Aš ją vertinsiu dviem paskutiniais 
atžvilgiais, nors prie šios progos reikia pasakyti, kad ekono
minis atžvilgis dažnai šioj sryty yra lemiamas.

Koedukacija šiandien plačiai vartojama Europos ir Ame
rikos valstybėse. Ją galima rasti visuose mokyklų laipsniuose: 
pradžios, aukštesniosios ir aukštosios. Neliesiu čia koedukacijos 
pradžios mokyklose, kur mokosi abiejų lyčių vaikai ligi 10—12 
matų, nors mūsų laikais, kai vaikai greičiau bręsta, tektų padaryti 
rimtą klausimo reviziją, ar tinka koedukacija ir pradžios mokykloj. 
Pasistengsiu čia duoti atsakymą į klausimą: a r n uo 10—12 
metų jaunimo koedukacija yra teigiamas ar 
neigiamas reiškinys?

Šio klausimo sprendėjai vienodo atsakymo neduoda, nes 
ir koedukacija, kaip ir visos teorijos ir praktikos turi Šalininkų 
ir priešininkų.

Koedukacijos šalininkai, ją gindami, visuomet nurodo jos 
teigiamybes. Jie teigia, kad koedukacija esanti natūrali, nes artima 
šeimos auklėjimui; teisinga, nes traktuojanti abi lytis lygiai; eko
nomiškai naudinga, nes mažiau reikalauja išlaidų mokykloms 
steigti ir išlaikyti, ir pagaliau naudinga dvasiniam ir doroviniam 
jaunimo išsivystymui, ypatingai naudinga sveikiems santykiams 
nustatyti tarp abiejų lyčių. Koedukacijos šalininkai ypatingai 
pabrėžia paskutinįjį argumentą, tvirtindami, kad ji pašalinsianti 
tą kenksmingą paslaptingumą ir sudarysianti naują, skaistesnę 
atmosferą tarpusaviuose lyčių santykiuose.

Tačiau pasiremdami skaitlingais eksperimentiniais susme- 
nimis ir giliai pagrįstais psichologinio pobūdžio argumentais, 
turime pripažinti koedukaciją neigiama ir paprastai 
kenksminga sistema.

Jau pats lytinio brendimo laikotarpis reikalauja skirti 
berniukus nuo mergaičių mokykloje, nes tie laikotarpiai nesutampa: 
mergaitės bręsta 12—15 m. amžiaus, o berniukai 14—17 m. Tas 
laikotarpis stipriai veikia jaunimo, ypač moteriškojo, psichiką ir 
reikalauja specialaus auklėjamojo traktavimo ir palengvinimų 
mokyklos darbuose.

Bet dar svarbesni yra auklėjamojo, moralinio pobūdžio 
atžvilgiai.

Koedukacijos šalininkai tvirtina, kad esant šiai sistemai 
mokyklose mergaitės ir berniukai kartu auklėdamiesi „geriau 
vieni prie kitų prisitaiko“. Niekas negali paneigti tos tarpusavės 
geros įtakos, kuri yra pačios prigimties numatyta. Lygiai klai-

1 Šiuo klausimu daug vertingos eksperimentinės medžiagos duoda 
knyga: J. dela Vaissiėre: psycholagie pedagogique. Paris.
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dingą būtų reikalauti „geležine tvora“ atskirti abi lytis. Tačiau 
dar didesnė klaida butų jungti jas taip, kaip tai daroma koedu- 
kacinėj sistemoj, ir tame laikotarpy, kai abi šalys yra dar vys
tymosi stadijoje, pasiduoda daugiau ar mažiau, seksualinio instinkto 
jėgai, o iš antros pusės, nei viena kalbamų šalių neturi nei 
pakankamo gyvenimo patyrimo, nei stiprios, užgrūdintos valios, 
nei išbaigto charakterio.

Koedukacinės sistemos gynėjai dažniausiai remia savo 
teigimus Jung. Š. Amerikos valst. koedukacinės mokyklos 
pavyzdžiais. Bet šiandien vis labiau aiškėja, kad ten viduriniųjų 
ir aukštesniųjų mokyklų moralinis lygis daug turi progų smukti, o 
daugely vietų plinta nemoralumas ir venerinės ligos. Ir daugelis 
Am. Jung. Valstybių žinomų pedagogų to liūdno reiškinio prie
žastimi nurodo koedukacinę sistemą.

1930 m. viešėdamas Škotijoj «esu girdėjęs, kad dažnai iš 
tenykštės pradžios koedukacinės mokyklos mergaitės grįžta 
motinomis2.

Mūsų koedukacinės gimnazijos taip pat nemaža 
liūdnos medžiagos jų moraliniam lygiui vertinti.

Tiesa gali atsitikti ir faktinai atsitinka, kad kai kurių 
kacinių mokyklų bendra būklė yra patenkinama. Bet tai yra tik 
išimtis ir yra gerų vietos apystovų pasėka, ir pirmoj eilėj gerų, 
pasišventusių prityrusių pedagogų nuopelnas. Tačiau tokių aukštų 
kvalifikacijų negalima nei tikėtis nei reikalauti iš platesnių peda
gogų sluoksnių, ir suprantama todėl, kad iš pavienių atsitikimų 
negalima daryt išvados, kad visa koedukacinė sistema esanti 
gera. Atvirkščiai, šita sistema visuomet sudaro rimtų dorovinių 
pavojų, kurių auklėtojas arba negali pastebėti, o jeigu ir paste
bėtų dažnai prieš jas yra bejėgis.

Ilgametis patyrimas išsklaidė ir daugelį kitų vilčių, lauktų 
iš koedukacinės sistemos, Daugelis manė, kad berniukų ir mer
gaičių bendras darbas ir artimas, draugiškas gyvenimas paveiks 
teigiamai vienus ir kitus. Tuo tarpu konstatuota, kad kasdienio 
bendravimo su mergaitėmis tariamai kilninančioji įtaka daugiau 
veikia berniukus i š o r i n i a i, kiek verčia juos prisilaikyti tam 
tikrų mandagumo formų; bet į visus jausmus jos veikimas yra 
arba labai nežymus, arba dažniausia joks. Tame amžiuj abiejų 
lyčių charakterio teigiamybės dar ne pasireiškia pakankamai, o 
ydos jau pasirodo visai ryškiai. Tad suprantama, kad ir toks 
bendravimas savo pasėkomis yra bendrai imant neigiamas. Jungt. 
Am. Valst. konstatuota pav., kad jaunimas, išauklėtas koeduka- 
cinėse mokyklose mažiau tuokiasi, negu baigę kitos rūšies 
mokyklas.

2 Škotijos pradžios mokyklos kursas 8 metai. Moksleiviai baigia 
tą kursą 15—17 m. amžiaus.
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Šiuo klausimu platesnių ir įdomesnių žinių suteikė viena, 
visam pasauly, kur tik yra koedukacinių mokyklų, pravesta 
anketa. Kaip koedukacija veikia į moterystę štai kas anketos 
nustatyta: „koedukacija negamina gerų rezultatų moterystei: arba 
ji parengia pėrankstyvų ir neišmintingų susituokimų, kurie 
netrukus dažniausiai baigiasi divoršais; arba duoda susituokimų, 
kurie nežadina tarpusavio patraukimo ir susižavėjimo, nes ir 
mergaitės ir vaikinai kartu išėję koedukacinę mokyklą perdaug 
gerai žino vieni kitų ydas, o antra tai kas sudaro mergaitės 
grožį ir patraukimą, subtylų gėdingumą ir atsargumą bei kuklumą 
perdaug dažnai yra susilpninta ir sumažinta draugavimo mokyklos 
suole, kuris iš mergaitės daugiau paima negu duoda*.

Konstatuota taip pat, kad koedukacija neapsaugoja nuo 
nemoralumo, bet atvirkščiai, sudaro geras sąlygas jam plisti ir 
stiprėti.

Koedukacijos šalininkai tikisi, kad ji „išlygisianti“ vyro ir 
moters psichologinius skirtumus. Bet ar toks „išlyginimas“ yra 
naudingas šeimai ir visuomenei? Jeigu koedukacija ir pasiektų 
to „išlyginimo“, tai padarytų skriaudą žmonijai, nes visuomenės 
gerovė ir kultūros kilimas reikalauja tobulesnio lyčių savybių 
išvystymo ir geresnio, pilnesnio abiejų tipų sureljefinimo. „Juo 
vyras bus vyriškesnis, kalba minėtas V a i s s i ere, o moteris 
moteriškesnė, juo šeima bus turtingesnė, resursais, o žmonija 
juo daugiau turės galimybių pasiekti savo tikslo. Vaikas turi 
būti auklėjamas taip, kad taptų vyru pilniausia to žodžio pras
me, o mergaitės auklėjimas turi ją padaryti pilnutine moterimi. 
Čia moterį nereik suprast siaura prasme, bet tokiu būdu, kad 
auklėjimas jos prigimtuosius turtynus išvystytų ligi aukščiausio 
laipsnio“.

Štai dėl ko Katalikų Bažnyčia, kuri taip labai vertina 
auklėjimą ir įsako auklėjimu siekti aukščiausio žmogaus išvys
tymo, yra neigiamai nusistačiusi k o e d u k a c i j o s 

aukštesniojoj mokykloj. Tokią poziciją ji užėmė koeduka
cijos atžvilgiu ne iš karto. Bažnyčia kaip visur taip ir čia buvo 
atsargi ir greit sprendimų nedarė. Prie galutinio sprendimo ją 
privedė ilga praktika ir objektingi tyrinėjimo duomenys. Tiesa, 
Bažnyčia tam tikrais atvejais toleruoja išimtis. Bet jos yra lei« 
džiamos tik tuomet, kai tai yra neišvengiamas dalykas; tačiau ir 
šios išimties atvejais ji reikalauja sudaryti geriausias tose aplin
kybėse galimas auklėjimo sąlygas.

Koedukacijos klausimu Šiandien yra pasisakę jau beveik 
visų kraštų episkopatai ir pats Šventasis Tėvas. Nesant nei 
galimybės nei reikalo minėti visus tuos Bažnyčios balsus kalbamu 
reikalu, pasitenkinsiu tik kai kuriais. 1909 m. rūgs. m. 14 d.
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paskelbtam Prancūzijos kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų gany
tojiškam laiške apie tėvų teises ir pareigas mokykloje taip kalbama 
koedukacijos reikalų: Koedukacijöj „be pavojaus tikėjimui yra ir 
pavojaus dorevei; jūs (tėvai) turite tuomi susirūpinti pirmoj 
eilėj; mišrosios mokyklos, kurias lanko abiejų lyčių vaikai, 
auklėjimo sistema yra priešinga moralei ir absoliučiai neverta 
civilizuotos tautos“. Šiame laiške koedukaciją lygiai smerkiama 
pradžios ir aukštesnių laipsnių mokyklose.

1926 m. Vokietijos vyskupų suvažiavimas Puidoje koedu
kacijos klausimu štai ką yra nutaręs: „Išeinant iš auklėjimo ir 
religinės moralės principų koedukaciją pradžios, vidurinėse ir 
aukštesnėse mokyklose absoliutiniai reikia pasmerkti. Tėvų 
komitetuose ir tarybose kunigai primygtinai nurodinės koedu
kacijos netinkamumą. Reikalinga priešintis pastangoms tų, kurie 
nori be pakankamai rimtų motyvų įvesdinti koedukaciją, ypatingai 
į tas mokyklas, kur mokomi vaikai nuo 10—12 m. amžiaus. 
Rimtais motyvais nelaikytina nei mokyklų komplektų skaičiaus 
padidinimas, nei klasių mokinių sumažėjimas. Kunigija panaudos 
visą savo įtaką užkirsti kelią koedukacijai vidurinėse ir aukš
tesnėse mokyklose“.

Lietuvos episkopatas, pripažindamas savo „Direktyvose _ 
Katalikų Akcijai“ konfesinę mokyklą geriausiu mokyklos tipu, 
netiesioginiai pasmerkė koedukaciją.

Koedukacijos klausimu pasisakė ir Popiežius Pijus XI. 
1928 m. kard. Gasparri Pijus XI vardu taip tuo klausimu rašo 
vienam Čekoslovakijos vyskupui: „Jo Šventybė pavedė man 
pranešti.*, katalikų moterų kongresui, kad Šv. Tėvui ypatingai 
malonios yra katalikių moterų pastangos... Visa tai, kuo moterų 
sąjunga rūpinasi,... labiausia tikybiškas ir morališkas auklėjimas 
ir gelbėjimas vaikų nuo pavojaus, kurs kyla iš vadinamos koedu
kacijos, veda į tikrą sielų išganymą“.

Pijus XI koedukacijos klausimui pašventė vietos ir savo 
enciklikoj a pi e k r i k šč i o n iš ką jaunuomenės a u k Įė
jimą, joje Šv. Tėvas taip rašo: O ’

„Klaidingas ir pavojingas krikščioniškam auklėjimui yra 
vadinamasis koedukacijos metodas, nes jis daugumoje 
atvejų remiasi natūralizmu, neigiančiu gimtąją nuodėmę... Dievas 
leido ir sutvarkė pilną dviejų lyčių sugyvenimą tiktai moterystės 
vienybėje ir palaipsniui jį suskirstė šeimoje bei visuomenėje. 
Taliau nei pačioje prigimtyje, kuri padarė skirtumą, nei palinki
muose, nei nusistatymuose, nėra nė vieno įrodymo leidžiančio ar 
veikiančio jiemdviem telktis neleistinon draugėn, o dar mažiau 
įrodančio, kad abidvi lytis reikia drauge auklėti. Jiedvi pagal ste
bėtinus Sutvėrėjo tikslus skirtos viena kitą papildyti šeimoje ir 
visuomenėje, ir kaip tik tuo jųdviejų skirtingumu, kuris turi būti
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išlaikytas ir atitinkamai išauklėtas neugdant su būtinu įvairumu 
ir tinkamu atskyrimu, pritaikytu įvairiems amžiams ir aplinky
bėms. Tie principai reikia taikyti laikui ir vietai, pagal krikščio
niškos išminties taisykles visoms mokykloms, ypatingai pačiame 
drąsiausiame periode ir pačiame svarbiausiame brendimo laike, 
kuris yra jaunuolio amžius; ir gimnastikos lavinimuose, ir sporte, 
ypatingai žiūrint krikščioniškojo moteriškosios jaunuomenės 
kuklumo, kuriam labai priešingas yra kiekvienas kaip ir parodau 
išsistatymas ir viešumas.

„Primindami baugiuosius Dieviškojo Išganytojo žodžius: „Ne
laimė pasauliui dėliai papiktinimų“, gyvai kreipiame jūsų rūpestį ir 
dėmesį į šias žalingiausias klaidas, kurios perdaug plačiai pasis- 
kleisdamos plinta po žmones krikščionis ir daro nepasakomai 
daug blogo jaunuomenei“3.

Tad Katalikų Bažnyčios mokslas koedukacijos ir koinstruk- 
cijos klausimu aiškus. Ji yra pasmerkta ir kaipo tokia katalikams 
nepriimtina. Koedukacija pasmerkta integratinė, t. y. ne ti k 
mokykloj, bet ir už mokyklinio gyvenimo.

Belieka klausimas — „ar galima būtų dabartinėse mūsų 
mokyklos veikimo sąlygose pašalinti koedukaciją ir koinstrukciją?“

Katalikų Bažnyčia nieko nereikalauja iš tikinčiųjų, kas prak
tikoje neįmanoma. Kad koedukacija galima pašalinti pas mus 
iš mokyklos be ilgų galvojimų, kiekvienam suprantama. Tiesa, 
nelengva tai padryti iš karto vienu plunksnos pabraukimu, bet 
galima tai padaryti per ilgesnį laiką. Tam tikslui pasiekti reika
linga mokyklos reforma. Ta reforma rengiamasi vesti. Jei refor
matoriai norės, be didelių sunkenybių tai galės padaryti, kaip 
yra padariusios kitos valstybės. Manau ne pro šalį bus pažinti, 
kaip kitur yra koedukacijos klausimas išspręstas, pavyzdžiui 
paimsiu Prancūziją. Ją imsiu neatsitiktinai, bet visai sąmoningai. 
Prancūzų mokyklos tvarkytojai nesivadavo nei Bažnyčios mokslu, 
nei baidėsi natūralizmu, o tačiau koedukacijos atžvilgiu užėmė 
tokią pat poziciją, kokią yra užėmusi Katalikų Bažnyčia. Jie tos 
pačios išvados priėjo vaduodamiesi tik prigimtojo padorumo, 
jaunosios kartos moralinės sveikatos ir savo tėvynės gerovės 
motyvais.

Prancūzų jstatimdavystėj pradžios mokykloms du terminai 
e eole miete (mišri mokykla) ir e eole geminėe (dvilytė, 
dviformė). Pradžios mokykla mišri yra ta, kurioj mokoma kartu 
berniukai ir mergaitės. Jas leidžiama turėt valsčiams, kurie turi 
nedaugiau 500 gyventojų. Valsčiai, kurie turi daugiau 500gyven
tojų turi turėti dvi mokyklas—vieną mergaitėms ir vieną ber
niukams. Tokios mokyklos vadinamos dvitomėmis (gėminėes).

3 Lietuviškas vertimas. K V. C. leidinys. Kaunas. 1930 m. 22 p.
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Mišrose mokyklose nors mokoma kartu berniukai su 
mergaitėmis, bet draudžiama sodjnt mokyklos suoluose mišrai 
mergaites su berniukais ir žaisti pertraukos metu tam pačiam 
kieme.

Kur yra dvi mokyklos neleidžiama jas paversti mišriomis, 
pav. tokiu būdu, kad vienoj būtų mokomi mažesni berniukai ir 
mergaitės, o kitoj—didesni; bet viena turi būti skiriama tik mer
gaitėms, o kita—tik berniukams.

Berniukų mokyklose mokytojais gali būti tik vyrai; o miš
rose mokyklose ir mergaičių tik moterys.

Berniukų mokyklose leidžiama mokytojauti moteriai tik 
mokytojo pagelbininkės vietoje ir tai su sąlyga, jei ta pagelbi- 
ninkė yra mokyklos vedėjo žmona, sesuo ar giminė tiesiojoj 
linijoj.

Tokia yra tvarka, nustatyta {statymų ir ministerijos aplink
raščių. Praktikoj tačiau dažnai iškrypstama iš tos tvarkos. Su tais 
iškrypimais kovojama švietimo ministerijos ir katalikų tėvų. Tuo 
reikalu žinomas yra gana griežtas švietimo ministerijos Aristido 
Briand’o aplinkraštis išleistas 1906 m. liepos mėn. 24 d. Teis
mai savo sprendimuose vaduojasi įstatymu ir švietimo mininste- 
r i jos nuostatais. Vienoj byloj 1911 m. sausio m. 4 d. Paryžiaus 
apelacinis teismas štai ką nusprendė: „Klasėse ir rekreacijos 
kiemuose vaikinai turi būti atskirti nuo mergaičių. Naujai stato
mosios mokyklos negali būti priimamos, jei jose negalima pa
tenkinti šių sąlygų".

Iškrypimų iš minėtos pozicijos yra ne tik pradžios bet ir 
vidurinių ir aukštesniųjų mokyklų srity. Koedukacijos pusėn 
krypsta dažnai ne tik mokyklų mokytojai, inspektoriai, bet net 
ir Akademijų rektoriai4 prieš tuos nukrypimus koedukacijos pu
sėn ištvermingai kovoja Katalikų Tėvų Sąjunga ir paskiri tėvų 
komitetai. "Jiems dažnai tenka teismuose savo laužomas teises 
ginti. . \

Jei tad galima likviduoti koedukaciją kituose kraštuose, galima 
tai padaryti ir pas mus. Reik tik gerų norų.

\ " M. Krupavičius

L i t eiratu’ra:
1) Dictionnaire pratique des connaissances religieuses. Paris 1928.
2) Marion. L’education des jeunes filles. Paris 1902. (Autorius nekatalikas).
3) Padolefiski 'S. J. Podręcznik pedagogiczny. Krakow. 1930.
4) Manuel pratique d’action religieuse. Reims Action Populaire. 1913.
5) Gurnaud. L’ Ecole et la Familie. Paris. 1909.

4) Tolygus senosios Rusijos Mokslo Apygardų globėjams— Popečitel 
Učebnago Okruga.
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— Pasiilgau jūsų visų ten, noriu greičiau parvažiuoti namo 
dirbti, — pasakė man panelė, kada šią vasarą rugpjūčio mėn. 
susitikau ją netikėtai Lille’yje ir paklausiau kaip laikosi, ką pla
nuoja ir p.

Po to visa eilė klausimų apie Lietuvą« Beatsakinedarna čia 
į vieną čia į kitą paklausimą pajutau staiga širdy pagundą pa
vogti iš panelės keletą minčių tam moterų žurnalui „Naujajai 
Vaidilutei“ mūsų mokyklos reformos klausimu. Reformos ko
misija, skaičiau laikraštyje dar žiemą, studijuoja užsienių mo
kyklų sistemą, ten pat vietoje, iš knygų, o panelė čia po 
tas mokyklas vaikšto. Tikrai žurnalo skaitytojams bus įdomu iš
girsti jos nuomonę. Na ir pradėjau ištykiu ko vilioti panelę j 
man rūpimą sritį.

■— O kaip iš tikrųjų tamsta, panele, vertini koedukaciją ir 
koinstrukciją pati, — paklausiau po kelių įžanginių klausimų?

— Koedukacija (suprantu bendras auklėjimas) yra pažan
gos tormozas ir nieko daugiau, — atsakė. —Dėl ko instrukcijos, 
bendro žinių perdavimo, savo formuluotos nuomonės neturiu, 
tačiau ji jau plauktų iš pirmosios...

— Kaip tai? — pasiskubinau susidomėti.
— Juk lavinimas neturi reikšmės be auklėjimo,—tęsė toliau pa

nelė,— o sėkmingas auklėjimas galimas tik nekoedukacinėj sistemoj.
— Vadinasi išeina, kad panaikinti na ir koinstrukciją, — pa

dariau išvadą.
— Taip, koedukacija ir koinstrukciją panai kinti na,-- patvir

tino. — Kitaip vargu iš mūsų mokyklos ko geresnio susilauksime.
— Argi jau iš tikrųjų mūsų mokykloje auklėjimas toks men

kas? Kažin, — paabejojau.
— Lyg pati toje mokykloje nebuvai ir nežinai, — prikišo 

mano partnerė. — Juk mūsų mokykla iki šiol nieko neauklėjo: 
nė vyro, nė moters, nė žmogaus. Dėlto, tur būt, šiomis paskuti
nėmis dienomis pasirodėme su viešojo turto negerbimo rekordu 
pasauly. Juk tiek vagysčių tik per vieną mėnesį! Baugu ir į Lie
tuvą begrįžti.

— Argi mokykla čia kalta?
— Tiesioginiai, žinoma, ne, bet reikia, kad ji pagaliau auk

lėtų moterį—Žmogų ir vyrą žmogų. Deja, tam pastoja kelią kaip 
tiktai koedukacija ir koinstrukciją. v

— Bet ir atskiro lyčių auklėjimo sistema nėra jau tokia be 
trūkumų, kai ką prieš atskirą auklėjimą turi net mūsų žymesnės 
feministės... — bandžiau prieštarauti.

— Mam rodos,— nutraukė mano žodžius panelė, — nėra 
baimės jog išskirti j atskiras mokyklas vyrai sužiaurės, o mote-
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rys sutiš. To kartais, rodos, ir prisibijo mūsų feministės. Man 
rodos, kad jie tinkamai auklėjami tiktai abu laimės.

. . * — Vis tiktai auklėjimas ir čia vaidins svarbiausi vaidmenį, — 
sumaniau klausimą paliesti iš kito Šono.

— Žinoma, jeigu mūsų mokykla nepradės auklėti, tai lyčių 
išskyrimas neturi reikšmės, — sutiko mano partnerė. — Bet 
jeigu ji to nepradės daryti, tai geriau, kad jos visai nebūtų. Ne- 
mokyti žvėrys mažiau pavojingi.

— Bet kad yra kitų, svarbesnių dalykų mokyklos organi
zacijoje reformuotinų, lyčių išskyrimas galėtų palaukti.

— Ne, Lietuvos laimės troškėjams, tikriems kultūrininkams 
svarbu jau dabar kelti klausimas, kad mokykla ryžtųsi Žmones 
auklėti, o sąryšy su šituo jau labai aiškus ir koedukacijos ne* 
tinkamumas.

— Bet kad negalima gi visko Taip iš karto apimti. Jokia 
reforma to nepajėgs, paabejojau dėl tokio griežto mano part
nerės nusistatymo įvykdomumo.

— Tai tik reformos tempo klausimas, — atsakė ji kiek 
pagalvojusi. — Svarbu kaip tik būtų protingai nustatyti tą refor
mos tempą. Nereiktų spausti, kad visa numatyta reforma būtų 
įvykdyta tuojaus, nes juk nė lėšų tam reikalui valstybė neturi.

— Kaip manote, nuo ko reiktų pradėti reforma,—pasiteiravau?
— Man rodosi, kad be tinkamų patalpų, be vadovėlių, be 

aiškių programų, galop be toj krypty išauklėto personalo visa 
reforma tik vėjo pilys...

— Kiek man žinoma, tuo reikalu pas mus dar nieko ne
padaryta ...

— Na, tai ir iš reformos vargu kas išeis, jeigu ji bus staiga 
vykdoma. Šia pat proga man kyla mintis dėl konfesinių mokyklų 
klausimo tinkamo pastatymo, deja, mūsų katalikai nė piršto tuo 
reikalu dar nepajudino.

Mūsų pasikalbėjimas užtruko gana ilgai, be to, man pasi
rodė, kad klausimas pakenčiamai buvo apsvarstytas todėl ryžausi 
pasikalbėjimą baigti. Rašyti, žinojau, panelė vistiek neparašys, 
nes daug studijų darbo turi, be to, daug dirba ir kitų darbų, 
jau yra išvertusi dvi knygas iš prancūzų kalbos, bet sutikimą 
pasinaudoti mintimsi reikėjo gauti, todėl pasiūliau-

— Parašytumei tamsta kalbėtu reikalu j ;N. Vaidilutę“...
— Mielai,—pasiskubino panelė, — tik matai, konkrečių 

davinių, kad galėčiau operuoti faktais, Čia neturiu, o vien tik 
teoretiškai to klausimo kelti nenoriu, nes man * rodos, kad jis 
teoretiškai gana aiškus ir seniai išrištas.

— Tai leiskite spaudoje pasinaudoti nors čia pasakytomis 
mintimis, — neatstojau.

— Tai, mat, kalbėdama visai neturėjau galvoje, kad pareikštos 
mintys tuojau atsidurs spaudoje... Visai privatus pasisakymas ..

Atsisveikinome. „ N- N-
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Nemunu į pajūrį
Gamtos Draugo skaitytojų ekskursijos įspūdžių žiupsnelis

Ištisus metus dirbus protinį darbą, bendravus tik su žmo
nėmis ir jų kultūros padariniais, miela, labai miela pabūti gam
toje. Jgrįso klasės ir auditorijos. Įkyrėjo vadovėliai ir vaikai. 
Į gamtą! Saulės, oro, vėjų audrų... Mus vilioja stichija di
džioji, mūsų vandenys, mėlynos gelmės, tolimo erdvės, Mokė
mės tiesos iš knygų, pasimokykime jos iš Dievo pasaulio. Pa
klausykime ką apie savo Kūrėją kalba didžios žemės ir vandenų 
galybės...

Tokia nuotaika gaubė Gamtos Draugo skaitytojų ekskursi
jos dalyvius — mokyklos jaunimą, kai „Kęstutis“ sušvilpęs skar- 
džiaja sirena leidosi bangų siūbuojamas Nemunu žemyn.

Ekskursijos vadas, mūsų mylimas Prof. Dovydaitis suvaro 
visus į vieną laivo galą ir etlieka susipažinimo ceremonijas — 
visi ir visos turi būtijam pristatomi. Pristato Jonas, Kristina, 
Agutė ir keli kiti vyresni draugai. Vienam kitam dalyviui pride
damas epitetas „pernykštis“ (supr. pernai dalyvavęs tokioje pat 
ekskursijoje). Bet pernykščių nedaug — profesorius nori, kad 
tik nauji važiuotų, tie, kurie dar nėra buvę pajūryje... Pasiro
do, kad ekskursantų būrelis turi, be svečių — gerb, kapelionai, 
studentai ir k., — 165 galvas moksleivių. Mergaitės 57-nios.

Zapyškis — pirmasis ekskursijos maršrute numatytas 
sustojimas. Mums aiškina: Seniausia, 14 šimtm. seno stiliaus 
bažnyčia. Joje prancūzmetis paliko daug pėdsakų — stovėjo 
Napoleono kariuomenės arkliai. Krotos apgraužtos, ant jų kiek
vienas ekskursantas deda ženklą — pasirašo. Vanduo potvynio 
metu siekia langus, bet ekskursantai ieško sienose stabmeldžių 
aukuro dūmų pėdsakų ir suranda. ..

Veliuona — čia prieš 600 metų kovoje su kryžiuočiais 
krito Gediminas. Du piliakalniai didingai rymo kaip ir tada, 
kai kryžiuočiai pasiekdavo šias vietas. Apžiūrime šioje istorinė
je vietoje jau mūsų laisvės dienomis pastatytus paminklus, ap
lankome bažnyčią, žvilgterime j miestelio gatves ■— milžiniškas 
Vytauto Didžiojo paminklas vidury aikštės. Dulksnojo lietus, 
tai vėl saulė. Išgėrėme pieno ir leidžiamės toliau sustodami čia 
vienoj čia kitoj vietoje. Raudonės, Gelgaudo ir k. pilys ■— kovų 
su Orden u pėdsakai. Kiek didybės, kiek romantikos tų griuvė
sių pavėsyje. Po byrančiais skliaustais skamba nematomų lūpų 
sakomos legendos, atgyja amžinybės tyloje paskendę garsai —
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Lietuva didinga, Lietuva karinga, Lietuva kenčianti pasitinka jau
nuosius griūvančiose paminklų sienose ir kerpėse aptrauktose 
menėse vaišina... . ■

Vėjas nutyla, saulė leidžiasi. Pasiekiame Jurbarką, bet nak
vynę turėsime pora kilometrų šalia miestelio, Dr. K. Ambrozai- 
čio tėviškėje, Rotuliuose. Po vakarienės, kurią patiekė mums 
vaišingi šeimininkai žaliajame savo sodybos sode ant ilgiausių 
po obelimis išriktuotų stalų, einame į pakrantę. Už Nemuno 
mėnesiena. Susėdame, sutupiame-' aplink laužą. Kalba malonus 
šeimininkas. Visą dieną darėme istorinius — geografinius pa
šnekesius, kuriems vadovavo prof. Dovydaitis, dabar betgi ger
biamas kalbėtojas užkliudė naują dalyką — idėjų sritj. Mokomės 
tam, kad galėtume dirbti visuomenei, jai tarnauti. Įgytas teoreti
nes žinias turime tuojau pritaikyti gyvenimui. Eikime ir dirbki
me. Pratinkimės tarnauti visuomenei iš jaunų dienų.

Kitą dieną visur buvo labai daug saulės ir dėl to mes visi 
dar daugiau dainavome. Mūsų gerkles labai stiprino Smalinin
kuose pirktomis banbonkėmis ir dirigento lazdele malonus Pas
valio kapelionas. Kokių dainų nepridainavome, ir vis viena už 
kitą gražesnės buvo.

Pasiekėme Rambyną. Martynas Jankus, mūsų visų 
patriarkas, maloniai priima mus Bitėnuose. Po vaišių pasirašome 
visi didžiulėje svečių knygoje — baugu, lapų neužteks, tiek daug 
žmonių čia ateina, bet malonus šeimininkas užtikrina, kad dar 
tūkstančiai lapų neprirašytų yra. Pagaliau nueiname j Rambyną. 
Kalba prof. Dovydaitis, dr. Ambrozaitis, kuris važiuoja su mumis 
nuo savo tėviškės, šneka pats Jankus. Giedame himnus, gies
mes. Keliame ovacijas. Vyrai pakelia M. Jankų ant rankų ir 
neša aplink aukurą. įteikiame atminimui paveikslą pačių mergai
čių rankomis išsiuvinėtą — tėvas ir sūnus prie jo kelių. Valio, 
valio! Sėdame j laivą. Panelė Elzė Jonkutė palydi mus iki 
kranto. Ilgai dar mosuoja mums balta skepetaite pati balta 
kaip Nemuno gulbė... Sudie iki kitų metų...

Pagaliau ir Smalininkai, mes vis dainuojame. Čia gauname 
jau anksčiau minėtų bonbonkių. Važiuodami per Tilžę minime 
Vydūną. Giedame tautos himną. Nuo tilto sveikina Jagamastas:

„Sveiki lietuvninkai!“
Bet pakrantėje braidžiojantieji vaikėzai daro Hitlerio gestą. 

Atsakome neigiamai.
Baigiasi antra ekskursijos diena, liepos 5-oji. Nenunas liejasi 

vis platyn. Krantai išnyksta tolumoje. Prieblenda pridengia ho
rizontus. Laivą pagauna didieji vandenys — Kuršių marės. Vė
jas daužo bangas, švilpia laukinę giesmę. Nyku. Mokomės 
vaikščioti ant blaškomo laivo denio. Ne visiem sekasi. Pro 
mus prašliaužia vandenų policijos laivelis. Tolumoje spindi Ni
dos švyturys.
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Racionali namų ruoša
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Valgių įvairumas, gražus ir estetiškas stalo serviravimas bei 

papuošimas yra labai svarbus dalykas. Pastebėta, kad net ligo
niams galima sužadinti apetitas gražiu valgių sutvarkymu, tinka
mu maisto paruošimu. Šeimininkės, ypač dailę mėgstančios» daž
nai paprastą valgį paverčia meno dalyku, išpuošdamos pav., tortą, 
įvairius pyragus, kumpius, žuvis. Kartais toks valgis net poezijos 
objektu virsta! Atsiminkime vien tiktai Mickevičiaus „Pono Tado“ 
servizų servizą — didžiulį puošnų tortą ar mūsų kaimo vestuvių

Pasiekėm ir N i d ą/ Puikus kampelis tarp dviejų vandenų. 
11 vai. vakaro. Vadinasi, tyla, nes čia vasarvietė. Gauname 
bandelių žemeliais vadinamų iš( vieno vasarnamio savininko, ku
ris čia vokiškai čia lietuviškai kalbėdamas rikiavo mus j eilę, 
kai ėjome pasiimti po puodelį pieno. Vasarnamio — viešbučio 
tarnaitės su mumis kalba vokiškai, o tarp savęs kuršiškai. Lietu
viškai galima susišnekėti su visais vietos gyventojais.

Jei nepažįsti nykios didybės, jei nematai kaip kovoja van
duo, oras ir smiltys, jei nežinai kaip menkai atrodo žmogus tos 
kovos arenoje ir kaip jis vis tiktai po daugelio darbo metų nu
stato įsiutusiems gaivalams ribas, aišku, tu nežinai, kas yra Nida. 
Smėlio pusnys — kalnai, viename šone tivuliuoja palyginti švel
nios Kuršių marių bangos, kitame griaudžia Baltija siųsdama 
vis stipresnius vėjus į krantą, kurie pilstydami smėlius užberia 
desperatiškai graibstančią gyvybinių sulčių, skurdžią, čia su- 
džiūstančią Čia vėl atgyjančią augmeniją. Ir didžiausiame žmo
nių būry jautiesi vienas, ir Nidos gatvėse kur nėra jokio auto, 
jokio motociklo, net dviračio nesimato, tu jautiesi vienas. Visur 
ta pati didžioji vienuma, kaip ir'Tylos slėny, visur tas pats skur
das ir tyla, kaip ir tose palvėse, kur ganosi vietos gyventojų ra- 

’ guočiai. Visur ta pati didybė, kaip ir didžiųjų kopų viršūnėse— 
ją matai net žmonių veiduose, ją girdi jų balse . .. Neužmirš
tamoji, dieviškoji Nida... f

• W
Laikinumo ir amžinybės riba.

t
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„karvolių“! bet Šis, savaime visai geras dalykas, virsta kartais tik
rai kenksmingu, kai šeimininkė tėra vien tik estete, kuriai terūpi 
išorinė papuoštųjų valgių pusė, kuri niekuomet n epą mąsto apie 
sveikumą ir maistingumą. O tai yra daug svarbiau už estetišką 
valgių paruošimą. Dėl to tikrai racionaliai galvojanti moteris vi
suomet turi žiūrėti vieno ir kito: tiek sveikatingumo, tiek grožio. 
Verčiau nusikalsti grožiui, nei savo artimųjų sveikatai.

Anksčiau jau buvo daug kalbėta apie racionalų maisto su
derinimą, apie tai, kiek žmogui reikia vajgyti, iš ko turėtų susi
dėti jo maistas. Atidžiai Sekanti *Namų Židinio“ straipsnius skai
tytoja gali jau bent maždaug orientuotis, ko reikia mūsų orga
nizmui. Ji gali daugelio klaidų išvengti. Bet vis dėlto lieka dar 
atitaisyti bene stambiausia maisto higienos klaida, —patikrinti, 
ar gerai verdame. Galima parinkti w puikiausius produktus, gra
žiausiai suderinti atskirus valgius, skaniausiai juos paruošti, ta
čiau patikrinus jau paruoštą maistą pasirodys, kad jis visai nėra 
toks maistingas, kaip tikėtasi. Rodos, buvo parinkti toki produk
tai, kurie turi daug mineralų, daug įvairių vitaminų, o ant stalo 
visa tai gražiai sudėjus, jie neteko savo vertės. Dėl ko? O gi dėl 
to, kad visas maistas buvo netinkamai išvirtas, per karšta plytos 
ugnis sunaikino visą, ar bent didesnę dalį jo maistingumo. Tat 
kaip gi reikia virti? Ar ir čia nenuorama modernusis žmogus 
nori daryti reformų?

Žmogus yra linkęs į kraštutinumus, retai kam pasiseka nuo
lat ir nuosekliai eiti vidurio keliu. Taip ir su virimu. Pastebėjus, 
kad išvirtas maistas, nėra toks maistingas, kaip žalias, atsirado 
tuoj griežtų reformatorių, kurie pasiryžo valgyti viską nevirtą. 
Nevirtos daržovės, nevirti grūdų produktai ir t. t. Jie nepripažįsta 
jokio virto maisto. Tai žinoma, ekstremistai, kuriais sekti vis 
dėlto negalima. Šiaip ar taip, ypač mūsų gyvenamajame klimate 
organizmas reikalauja dažnai šilto ir riebaus maisto. Tenka imti 
mėsą, miltus, kruopas, kurie nevirti yra sunkiai virškinami, arba 
visai negalimi valgyti. Taigi, virimo negalima ir nėra jokio pag
rindo visai išsižadėti. Iš kitos pusės tenka sutikti ir su tais, ku
rie teisingai pastebi, kad ant mūsų valgomojo stalo patekusiems 
valgiams uoliųjų šeimininkių atimtas visas jų maistingumas; kar
tais geriau jų visai nė nevalgyti, kad be reikalo neapsurikytume 
savo organizmo.

Yra keli maisto paruošimo būdai. Plačiausiai vartojamas 
paprastas virimas vandeny. Taip elgiamasi su daržovėmis, bulvė
mis, mėsa, įvairiomis kruopomis. Į šaltą vandenį (ar kitokį skys
timą, k. a. pieną, buljoną ir t. t.) įdedami reikalingi produktai, 
vanduo kaitinamas ligi 100° C. Virimo tikslas “- padaryti valgį 
lengviau virškinamą. Ir iš tikrųjų, sudedamosios verdamųjų pro
duktų dalys keičiasi iš pagrindų. Kaip žinome, žalias maistas, kurį
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žmogus vartoja, susideda iš organinių medžiagų, k. a. baltymų, 
riebalų, angliahydratų, ir neorganinių — įvairių mineralų/ pav., 
kalkių (CaO), geležies (Fe203), magnezijoš (MgO), kalijaus (K20), 
natrijaus (Na2O), chloro (Cl), fosforo (P205), sieros (S03). Ver
dant didelė dalis netik mineralų, bet ir -Organinių medžiagų pa
tenka į vandenį, ir išvirtos daržovės, mėsa ar kitkas, nustoja savo 
maistingumo. R. Bergo tyrinėjimai rodo, kad verdant į vandenį 
patenka: cukraus nuo V3 iki %

krakmolo „ Ve iki 4/s 
baltymų „ Vs iki Va

Dar didesnių nuostolių turi mineralai ir vitaminai. Kai ku
rie visai nepakenčia karščio, pav., vitaminas B ar Č. Maistingos 
mėsos dalys patenka į sriubą, kurias suvalgome, taip pat yra ir 
su įvairiomis kruopomis. Daug blogiau yra tada, kai, išvirę dar
žoves, išpilame vandenį: tuomet netenkame pačių maištingiausių 
daržovių dalių. O juk nekitaip verdamos bulvės, morkos, buro
kėliai. Net ir naujose virimo knygose galima paskaityti šitokius 
patarimus špinatui virti: kelios valandos prieš verdant pamirkyti 
špinatą šaltam vandeny, paskui virti dideliam puode, įpylus bent 
2 litr. vandens. Kai špinatas išverda, nupilti vandenį, špinatą smul
kiai sukapoti, dar kartą virti,-įdėjus reikalingų priedų. Šitoks špi
nato paruošimas atima visą jo maistingumą, ir toks valgis yra 
tikrai perbrangus, kad jį valgytume: už sumokėtus pinigus mes 
negauname nei mineralių druskų, kurių žalias špinatas tiek daug 
turi, nei vitaminų. Tikrai gaila sugaišinto laiko ir išleistų pinigų. 
— Kad išvengtumėm Šio blogumo, galime vandenį pirma pasū
dyti, o paskui tiktai dėti mėsą ar daržoves. Nesūdytas vanduo 
ištraukia iš mėsos ekstraktyvines medžiagas, o iš daržovių drus
kas ir vitaminus dar lengviau, nei sūdytas. Kai kada galima iš
gelbėti dalį maistingųjų dalių, pirma užkaitus vandenį, paskui 
įdėjus produktus. Mėsoj esą baltymai tuoj susitraukia, paviršiuj 
susidaro žievelė, kuri bent kiek apsaugoja verdamųjų produktų 
maistingumą.

Taigi, virimas vandeny yra labai netikslus valgio paruošimo 
būdas. Dabar mėginama dažniau troškinti garuose. Tam reikia 
tam tikro puodo, susidedančio iš dviejų dalių. Apatinėje dalyje 
yra vanduo; jis užverdamas iki 100° C; antroji puodo dalis turi 
tinklo dugną, čia sudėtus produktus apsupa iš apačios kylą ga
rai, kurių neišleidžia sandarus dangtis. Šitaip ruošiant valgį pa
siekiamas, kad ir netaip greitai, tas pats rezultatas, kaip ir ver
dant vandeny: maistas darosi lengvai virškinamas. Bet esama ir 
žymių skirtumų. Pirmuoju atveju visiškai ištirpsta mineralinės 
druskos, riebalai ir cukrus taip pat iš didelės dalies patenka į 
vandenį. Antruoju atveju mineralai mažiau nukenčia, cukrus taip 
pat. Tuo tarpu sunkiai virškinamos medžiagos, k. a. celiulioza,
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pakankamai suminkštėja. Taigi šis būdas sveikatos atžvilgiu daug 
geresnis. Galima dar paruošti daržoves ar bulves ir kitaip: j puo
dą įpilti truputį vandens, dar geriau sviesto, tik tiek, kad daržo
vės iš pat pradžios neprisviltų; vėliau jos verdamos iš jų pačių 
atsiradusiose sultyse ir iš tų sulčių kylančiuose garuose. Šitokiose 
daržovėse palieka daugiausia maistingųjų dalių. Minėtasis jau R. 
Berg tyrė vienaip ir kitaip paruoštas daržoves ir priėjo labai 
įdomių rezultatų, kuriuos parodys žemiau spausdinamos lentelės.

- riebalai krakmolas cukrus
Špinatas troškintas 

„ virintas
kiek % neteko

100,0
94,7

5,3

100,0
73,5
26,5

100,0
68,3
31,7

• *.

kopūstai troškinti
„ virinti

kiek % neteko

100,0
54,9
45,1

100,0
18,2

1 81,8

100,0
27,8
72,2

%

2.
ka
lius

nat
rius

kal
kės

mag- 
nezija

Fos
foras

siera chlo
ras

špinatas troškintas
„ „ virintas

kiek % neteko

100,0
20,9
79,1

100,0
17,7
82,3

;ioo,o 
68,0 
32,0

100,0
26,2
73,8

100,0
37,2
62,8

100,0
50,1
49,9

100,0
29,3
70,7

kopūstai troškinti 
„ „ virti

kiek % neteko

100,0
6,3

93,7

100,0
6,4

93,6

100,0
23,1
76,9

100,0
23,4
76,6

100,0
27,5
72,5

100,0
55,6
44,4

100,0
36,2
63,8

Iš šių lentelių matome, kad jei troškintas špinatas turi 100% ka
baus, tai virintas, palyginti su juo, teturės 20,9%, vad., net 79,1% 
mažiau. Tas pats yra ir su kitais mineralais bei organinėm me
džiagom.

Tiek mėsą, tiek daržoves galima dar čirškinti atviroj ugny, 
sudėjus jas su trupučiu taukų j keptu vą. Galima kepti uždaryta
me pečiuje. Žodžiu, maisto paruošimo būdų yra labai įvairių. 
Svarbu parinkti tą kuris produktams palieka kuo daugiausia mais
tingųjų dalių. Šitas būdas bus, be abejo, pigiausias. Taigi, tikrai 
ekonomiškoje virtuvėje mėsa bus čirškinama arba kepama, o dar
žovės visuomet troškinamos garuose, vandeny ar svieste. Virti 
vandeny daržoves tegalima tik tada‘ kai iš jų gaminama sriuba. 
Be šios pagrindinės tenka dar atsiminti kelias taisykles: 1. ka
dangi virimas, kad ir atsargiausias, atima šiaip ar taip nemaža 
maistingumo, tai reikia visuomet pasirūpinti duoti šiek tiek ir 
ralių daržovių, vaisių ar uogų; ne vien tik pietums, bet ir pus- 
žyčiams, ir vakarienei. Ypatingai išnaudoti vasaros ir rudens laiką,
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nes žiemą daržovės brangios. 2. Niekuomet nelaikyti valgių šiltai 
pečiuj ilgesni laiką. Tiesa, tai sutaupo laiką ir kurą, bet sunai
kina daug maistingumo. Jei jau būtinai reikia paduoti anksčiau 
išvirtą-valgį, tai geriau jį išvirus staiga atšaldyti, o paskui, reika
lui esant, vėl šildyti. Geriausiai žinoma, iš rokyti visą šeimą punk
tualiai rinktis pietų ar vakarienės. 3. Virti tik tiek ilgai, ir tiek 
karštoj ugny, kiek tai būtinai reikia, bet neilgiau.

Šiaip reformavusios savo virtuves, turėtume susirūpinti ati
tinkama reforma ir valgyklose, restoranuose, pensijonuose. Da
bar ten valgo didelė dalis ypač jaunuomenes, studentų, mokslei
vių, darbininkų, jaunų vaidininkų. Jie visi yra priversti maitintis 
nehigieniškai paruoštu maistu kaip tik tada, kai jų amžius ir dar
bas reikalauja iš jų daug jėgų ir energijos.

Reikėtų susidomėti ir moderniškais maisto paruošimo kursais,, 
nes esančios mokyklos mažai tekreipia dėmesio į maisto higieną.

Racionalaus valgių suderinimo pavyzdžiai

mėsa, žuvis turi būti papildyta daržovėm, žaliais Saločiais, 
bulvėmis, vaisiais. (Tikrai

kiaušiniai
racionalu žąsis su obuoliais!)

99 99 99 99 daržovės, Saločiai, pamido- 
rai, žali svogūnų laiškai.

varškė 99 n » » svogūnai.
žirniai i

» . W 99 99 taukai rūgštynės.
duona w 99 99 99 pienas, vaisiai, sviestas su 

daržovėm, svogūno laiškais.
grūdų, miltų 99 99 99 99 kompotas, radzinkos, vaisių

valgiai sultys, Saločiai.
bulvės w 99 99 99 taukai, sviestas.
riešutai 9t ■ ■ 99 » 99 vaisiai.
konservai ar il
gai virtas valgis 99 99 99 99 švieži vaisiai, Saločiai.

Neracionalu derinti:
mėsą su makaronais, kleckais, ar šiaip miltiniais valgiais.
kumpį su kiaušiniu ar makaronais.
lęšius su dešra.
vištą su ryžiais (labiäisiai mėgstama!).
duoną ar
pyragą su mėsa ar dešra (kaip buterbrodą).
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Pijaus XI žodis moterų sporto klausimu
, ■ * »

Italų fašistai labai uoliai griebėsi organizuoti moteris. Jie 
įkūrė mažųjų italaičių draugiją—Picėole Italiane, j kurią pri
ima nuo 6 ligi 12 metų mergaites, jaunųjų italių draugiją— G i o va n i 
Italiane, į kurią gali stoti nuo 13 ligi 18 metų, ir suaugusių 
moterų draugiją. Dėl žinomų fašistų „organizavimo“ metodų 
jiems pavyko į kai kurias moterų draugijas sutraukti gausingą 
skaičių narių, ypatingai daug narių turi mažųjų mergaičių drau
gija.

1928 m. pabaigoje fašistai sukvietė į Rymą mergaites gim
nastikos konkursui. Tai davė progos Apaštališkam Sostui pasa
kyti katalikiškam pasauliui žodį apie moralumo principų saugo
jimo moterų sporte reikalą. Osser va t o re Romano 1928 m. 
lapkričio m. 16 d. paskelbė oficialinį protestą, pabrėždamas, kad 
moterų atletikos ir gimnastikos konkursai yra svetimi lotyniš
kai-rymiškai civilizacijai; jie buvo žinomi tik labiausiai dorovi
niai sugedusiems graikų miestams (konkurso programoj buvo 
numatyta šaudymas iš lankų). Anglosaksų pavyzdys nieko neįrodo, 
nes katalikų vyskupai ir ten pasmerkė tas praktikas. Pagaliau 
Osservatore Romano primena Pijaus XI laišką rašytą kar
dinolui Pompiliui dėl pirmo mergaičių suvažiavimo, kuriame 
jos turėjo pasirodyti su šautuvais rankose šaudymo konkursui. 
Tas laiškas įdomus ir svarbus. Dėl to paduosime čia jo svarbes
nes ištraukas.

, * . c _ •' z—

„į Tave, Rymo miesto, esančio visos krikščionijos Centru 
ir mano vyskupijos sostine, Vikarijau, kreipiame keletą žodžių 
„Pirmojo Italijos jaunų italaičių gimnastikos ir atletikos konkurso“ 
reikalu (Primo koncorso ginnico atletico nacionale feminile Gio- 
vani Italiane), kuris turi įvykti gegužės m. 4, 5 ir 6 d., tai yra 
šio mėnesio pradžioje, kuris yra ypatingu būdu pašvęstas Ma
rijai. Darome tai su dideliu liūdesiu; tačiau apsvarstę ir pasi
meldę, matome, kad tai darydami atliekame pareigą savo apaš
tališkosios tarnybos, kurią mums uždėjo Aukščiausiasis Ganyto
jas ir Sielų Viešpats, kuris bus mūsų teisėjas; atliekame Rymo 
Vyskupo, kuris yra ir visuomet bus šv. Petro įpėdinis, pareigą; 
viso pasaulio Vyskupų ir tikinčiųjų Vyskupo pareigą, kalbėdami 
ir viename ir kitame charaktery, žinome, kad mūsų žodžiai gali, 
deja, reikšti tik apgailestavimą.
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„Iš tikrųjų, Rymo Vyskupas negali neapgailestauti to, kad 
Čia šventam katalikybės mieste, po dvidešimties krikščionybės 
amžių, priklausomi jaunoms moterims ir mergaitėms atjautimas 
ir pagarba, pasirodė silpnesni negu buvo pagoniškam Ryme. Šis 
pastarasis, nors buvo pasiekęs didelio papročių dorovinio puo
limo, tačiau skolindamasis iš pavergtos Graikijos viešus žaidi
mus ir gimnastikos bei atletikos konkursus, dėl fizinės ir mora
linės tvarkos, paremti vien tik sveiku protu, neleisdavo į juos 
moteriškojo jaunimo. Moteriškasis jaunimas nebuvo leidžiamas 
dalyvauti tuose žaidimuose ir konkursuose net daugely Graiki
jos miestų, kur dorovinis puolimas dar didesnis. Pagaliau nėra 
reikalo čia kalbėti ar priminti tuos atžvilgius; jie buvo dažnai 
primenami. Tėvai ir motinos, auklėtojai, kurie nėra apakinti 
klaidingų teorijų ar priešingų sveikai ir gerai pedagogikai atžvil
gių, supranta tas priežastis, nujaučia tam tikru natūraliniu ins- 
tiktu, [kainuoja ir nujaučia visą jų grožį ir visą viršgamtinę 
reikšmę visi tie, kuriuos apšviečia ir apima ta Kristaus nuo
voka—S e n s u s Christi, kuris yra siela krikščioniškosios sie
los. Dėl to ir mes kalbame su pranašu: Pro p t e r S i o n n o n 
tacebo, et propter Jerusalem n o n quiescam.

„Viso pasaulio vyskupų ir tikinčiųjų Vyskupas niekad ne
gali pamiršti, o juo labiau tokiose apystovose, kad yra pirmas tarp 
tų, kuriuos Viešpats Dievas davė naujajai Jeruzalei, kad budėtų 
ir apie kuriuos yra pasakyta, kad „dieną ir naktį, ligi amžių pa
baigos, nenutils“ — Totą die et totą n o c te in perpe- 
t u u m n o n t a c e b u n t.

„Iš tiesų, viso pasaulio tikintieji, mažiausia, pasijustų susi- 
gėdę ir pamišę, jei matytų, kad tylime tą valandą, kai prieš 
mūsų akis vyksta tai, prieš ką visur, ir dar taip neseniai, kur 
buvo tolygūs faktai konstatuota, mūsų palaikomi ir paraginami 
kėlė balsą šventi ganytojai. Tie patys šventi ganytojai, mūsų gar
bingi broliai, mūsų tylėjimą galėtų palaikyti skaudžia priežastimi 
išvadai, kad esame pakeitę savo galvojimo būdą ir savo jausmus 
jų atžvilgiu.

„Neabejojama tiesa, kad nieks čia nenori pakartoti to per
dėjimo ar teisingiau pasakius tos netinkamybės, kuri buvo kitur 
apgailėta. Tą įsitikinimą grindžiame organizatorių ir tų, kurie 
yra atsakomingi už rengiamą konkursą pasiimtomis atsargumo 
priemonėmis ir ligi šiol išleistais parėdymais. Tačiau prigimtis 
ir dalyko esmė pasilieka ta pati; ją dar apsunkina vietos ir is
torinių precedentų aplinkybės į kurias buvo jau padaryta aliu
zija; prigimtis ir to dalyko esmė pasilikdama kaip buvusi aštriai 
prieštarauja to ypatingo subtylaus moterų auklėjimo reikalavi
mams; reikalavimams, kurie tampa dar subtylesni ir vertesni pa
garbos, jei tas auklėjimas nori ir turi būti krikščioniškas.
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„Tegu nieks nemano, kad krikščioniškasai auklėjimas ne
prileidžia ar nedavertina to, kas gali įduoti kūnui, kuris yra sie
los kilnus įrankis, tamprumo, stipraus žvitrumo, sveikatos ir 
tikro jėgingumo; kalbama tik apie tai, kad būtų pagerbta būdo, 
laiko ir vietos reikalavimai; kad būtų vengiama visa tai, kąs yra 
priešinga reikiamam atsargumui ir kuklumui, kuris yra toks svar
bus dorybės padabinamas ir stipri sargyba; kad būtų pašalinta 
visi tuštybės ir smurto akstinai. Jei jau moteriška ranka turi 
pakilti, tai linkime ir meldžiame Dievą to, kad tas judesys 
būtų lydimas maldos ir gerų darbų“.

Pijaus XI pakeltasis kalbamam laiške klausimas turi reikš
mės ne tik viniems italams, bet visam katalikiškam pasauliui. 
Šventasai Tėvas, keliais atvejais primindamas savo visos Bažny
čios Mokytojo ir Ganytojo titulą, pats norėjo savo žodžiams to
kią reikšmę priduoti. Jie tad saisto visą pasaulio katalikiją ne
išskiriant ir Lietuvos, kurioje pastaruoju laiku vis stipriau au 
moterų sportinis judėjimas. Pastaruoju momentu būtų, rodos, jau 
ir Lietuvos moteriškojo jaunimo sportą svarstant kuo susirū
pinti — netinkami, perdaug apnuoginą moterį, rūbai bendrose 
mankštose ir net reprezantacinėse sporto iškilmėse. Tiesa, tai 
tik simptomai nurodą, kur link pradedama mūsų sportininkių ir 
sporto vadų orientuotis, bet simptomai reikšmingi.

Al. Krupavičius

Ypatingo veiklumo ir aktyvumo metai
(Ištrauka iš L. K. Moterų Dr-jos manifesto)

„Praėjo Didysis Katalikių Moterų Kongresas. Visos katali
kiškos moterų organizacijos šito Kongreso išjudintos, naujų pa
siryžimų kupinos, pradeda naują Dievui ir Tėvynei darbo barą.

Lietuvių Katalikių Moterų Draugija iš visų Kongrese daly
vavusių organizacijų yra viena stipriausių ir seniausių. Didžiojo 
Kongreso metu ji minėjo savo 25 metų jubiliejų. Dievo Apvaizda 
saugojo Draugiją įvairiais sunkiais laikais, todėl Draugija išaugo, 
išbujojo. Po Tiesos ir Meilės vėliava susispietė dideli būriai ka
talikių moterų, kurios per 25 metus daug kilnių ir gražių darbų 
nudirbo.

Lietuvių Katalikių Moterų Draugija skelbia šiuos metus 
ypatingo veiklumo, aktyvumo metais. Nuo 1933 metų rugpiūčio 
mėn. 1 dienos įvyksta mūsų Draugijos narių ir skyrių vajus. 
Per šį laiką mūsų Draugijos narių skaičius turi padidėti 10.000, 
skyrių skaičius — visu 100. Mes turime pasiekti to, kad visur 
plevėsuotų mūsų vėliavos, skelbdamos tiesą, meilę ramybę.

Į šią didelę ir reikšmingą moterų organizavimo talką, kvie
čiame visus katalikių moterų bičiulius, vadus, visus susirūpinu
sius Katalikų Bažnyčios ir mūsų krašto gerove. Be to, dar kartą
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kreipiamės į Jus, lietuvės moterys, kviesdamos visas j Lietuvos 
atnaujinimo Kristuje darbą.

Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos pirmosios veikėjos 
dirbo Draugijos darbą nesigailėdamos jokių aukų net gyvybės, 
lietuvės katalikės prieš 25 metus pajėgė puikiai susiorganizuoti, 
todėl šiandien pradėdamos antrąjį 25 metų laikotarpį mes nu
dirbtų darbų ir anų kilnių asmenybių —- Teresės Kubilinskaitės, 
Jadvygos Stanelytės ir Zuzanos Čalkytės akivaizdoje, kurios save 
visai paaukojusios Draugijai dabar ilsisi Viešpatyje, pasiryžkime 
išplėsti Draugijos veikimą taip, kad joje dalyvautų visos katalikės. 
Musų praeitis teduoda jėgų mūsų ateičiai. Didžioji pirmųjų Drau
gijos veikėjų dvasia teįkvepia mums pasiryžimo, telydi musų dar
bus*. ■ •

Toks L. K. Moterų Dr-jos pasiryžimas yra pavyzdys vi
soms kitoms moterų organizacijoms, kurios po didžiojo šių 
metų kongreso irgi turi pradėti savo darbus ryškiais pasiryžimais.

Amerikos Vyčių laiškas „Pavasariui“LIETUVOS VYČIAI NEW YORKE IR NEW JERSEY APSKRITIS LIEPOS MEN. 1933 M. „PAVASARIUI“ LIETUVIŲ KATALIKŲ SĄJUNGAI, KAUNAS, LIETUVA
B roli a i ir Sese rs:

Šio didžio Lietuvos istorijai įvykio proga Lietuvos Vyčių New 
Yorko ir New Jersey apskritis ir bendrai visos Amerikos vyčiai 
siunčia sesutėms ir broliams pavasarininkams širdingiausius svei
kinimus ir geriausius linkėjimus. Pastaruoju laiku mūsų Lietuva 
susilaukia vis daugiau ir daugiau didžio pasišventimo sūnų ir 
dukterų, kurie kelia jos vardą viso pasaulio akyse. Paskutiniai 
iš visų aukaujančių mūsų tėvynės Lietuvos labui ir yra kap. S. 
Dariaus ir lak. S. Girėnas. ,

Čia, Amerikoje, ne tik senieji lietuviai, bet ir jaunoji karta, 
kurių dauguma dar visai nėra matę savo tėvų šalies Lietuvos, 
šiuo transatlantiniu skridimu yra labai susirūpinę, ir visais atžvil
giais jį rėmė, pilnai tikėdami jo pasisekimu, nors iš priežasties 
blogo oro skridimas tapo labai sutrukdytas.

Esame tikri, jog ir jūs visi su didžiausiu nekantrumu lau
kėte atvykstant kap. Dariaus ir lakūno Girėno orlaiviu „Lithu- 
anica“ ir parnešant iš už jūrų — marių, iŠ tolimos šalies, Ame
rikos naujienų bei sveikinimų.

Mūsų visų troškimas išsipildė. Taigi valio mūsų lakū
nams — drąsuoliams! A. J. Mažeika, Apsk. Pirmininkas,

A. M. Stagniunaitė, Apsk. Paštininkė
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Pirmasis šaulių moterų suvažiavimas

Lietuvoje moterų judėjimas vis stiprėja pasireikšdamaš 
įvairiomis formomis įvairiose organizacijose. Stipriau sujudo ir 
tampriau susiorganizuoti pasiryžo pagaliau ir moterys šaulės. 
Š. m. liepos mėn. 2—3 d. įvyko jų pirmasis suvažiavimas 
Kaune.

Centro komiteto pirmininkė p. Žmuidzinavičienė padarė 
pranešimą apie šaulių moterų veikimą. P. Putvinskienė" iškėlė 
sumanymą —- kreiptis į Šv. Ministerį, kad jis leistų aukštesnėse 
mokyklose steigti moksleivių šaulių būrius. — P. Z. Marcinke
vičienėskaitė referatą: „Šaulės moters ideologija ir jos uždavi
niai“.' '

Kitą dieną vakare suvažiavimo «dalyvės Karo Muziejuj prie 
paminklo kritusiems už laisvę padėjo vainiką. Naują šaulių^ mo
terų centro komitetą sudaro: Tercijonienė, Marcinkevičienė, Žmui
dzinavičienė, Jankytė, KlupŠienė, Pilvilytė, Dainauskienė, Grigo- 
nienė, Kairiūkštienė, Grigaitė, Žvirblytė ir Stasiūnienė. Garbės 
pirmininKe išrinkta p. Putvinskienė. Vakare buvo arbatėlė. — Su
važiavime dalyvavo apie 200 šaulių moterų.

Liepos mėn 4. d. prasidėjo suvažiavimo dalyvėms organi
zaciniai kursai, kurie įvyko Šaulių S-gos salėje ir Kudirkos mo
kykloje. Skaitė: Šaulių S-gos ideologiniai ir organizaciniai pa
grindai ------ 
riuose- 
naitienė; Fizinio auklėjimo reikšmė p. Steponaitytė; Šauliškas 
vaikų auklėjimas — O. Putvinskaitė - Tercijonienė; Šaulė šei
moje ir visuomenėje — L. Norkevičiūtė -Dainauskaitė; Šaulės 
karinis parengimas — pul I. Kazitėnas; Priešdujinė apsauga — 
mjr., Žukas; Sauliai ugniagesiai — mjr. Ružancovas. Be to, ap
lankyta „Motinos ir vaiko “muziejus, karo ligoninė ir baigta ar
batėle, kurią suruošė visų Kauno būrių moterų skyriai. Daly
vavo s-gos vadovybė. Organizacinei moterų šaulių komisijai 
įteikta gyvų gėlių kaip nuoširdus dėkingumas už paruoštą nau
dingą moterims šaulėms suvažiavimą ir ideologinius kursus. 
Kursams vadovavo S. Marcinkevičienė.

A. Marcinkevičius; Sanitarija ir jos organizavimas bū- 
pulk. dr. Žemgulys; Kultūrinis darbas būryje — š. Jo-

Ö. Putvinskaitė - Tercijonienė; Šaulė šei-

- pul I. Kazitėnas; Priešdujinė apsauga —

Tilžėje mirė Prūsų Lietuvos moterų veikėja

Tilžėje liepos 14 d. mirė Prūsų Lietuvoje žymi moterų vei
kėja, Morta Raišukytė. Velionė gimė 1874 metais Pakalnės aps
krityje, Tilžės krašte. Jos tėvai turėjo nedidelį, bet pavyzdingai 
vedamą dvarą, kurį ji vėliau paveldėjo kaip vienturtė duktė. Ve
lionė jau iš mažens buvo nepaprastai linkusi mokslui. Pasiekusi 
vidurinio mokslo, turėjo progos susipažinti su Lietuvos praei- • • ' : fe •
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tim i, kuriai itin buvo atsidavusi. Iš čia jai kilo kilni tėvynės 
meilė. Be to, turėdama didelius muzikalinius gabumus, velionė 
turėjo progos pažinti lietuvių muziką, dainas ir apskritai lietuvių 
meną, kuris ją patraukė j tais laikais apskritai negausingą akty
vių Prūsų lietuvių veikėjų šeimyną. Ji įstojo j Prūsų lietuvių 
kultūrines ir visuomenines organizacijas; dalyvauja Vydūno 
chore.

Matydama reikalą remti lietuvių judėjimą Prūsų Lietuvoje, 
velionė likviduoja savo dvarą ir išsikelia į Tilžę gyventi. Čia ji 
dar daugiau įsitraukia į kultūrinį darbą. Ji mato, kad Tilžės 
krašte baigia nykti brangus lietuvių tautos turtas liaudies me
nas, liaudies rankų dirbiniai. Ji imasi iniciatyvos ir savo lėšomis 
įsteigia lietuviškų rankdarbių mokyklą Tilžėje. Iš mokyklos pa
mažu plinta po visą kraštą tautiški rankdarbiai, kurie pasiekia ir 
Klaipėdą, išauginamas gausus būrys Prūsų lietuvaičių, kurios, iš
mokusios rankdarbių, juos paskleidė ,tarp savo namiškių ir aps
kritai pakėlė tautos menui meilę Prūsų Lietuvoje. Ji uoliai rėmė 
lietuvių kalba literatūrai leisti sumanymą, savo lėšomis išleidžia 
keletą didesnių veikalų. Taip pat rusų persekiojimo laikais Did. 
Lietuvoje, ji priglaudė persekiojamus lietuvius veikėjus.

Tai iš tikro buvo kilnios sielos ir idealaus teisingumo mo
teris. Ji buvo visų Prūsų lietuvių gerbiama ir mylima. Ji buvo 
Prūsų Lietuvos veikėjo Vydūno mokslo sekėja. Netekusi per vo
kiečių markės infliaciją savo turto, velionė neturėjo lėšų gyventi. 
Šios aplinkybės paveikė jos sveikatą. Bet ir sirguliuodama dirbo: 
dar 1920 metais įsteigtai Prūsų Lietuvos moterų Kultūros drau
gijai pirmininkavo iki pat mirties, taip pat aktyviai dalyvavo Til
žės lietuvių chore. Pastaruoju laiku, kai neturėjo jokių lėšų gy
venti, ją priglaudė dr. Vydūnas, Šios kruopščios darbininkės dar
bai ir nuopelnai mūsų tautai yra dideli ir gražūs.

Blaivybė Japonijoje
Sąryšy su šalyje vykstančiu krizių alkolinių gėrimų gamyba 

per pastaruosius metus žymiai sumažėjo. Tautinė Japonų Lyga 
kovai su alkolizmu dabar turi 3. 216 savo skyrų, kuri š. m. 
liepos mėn. paskutinėmis dienomis turėjo savo metinį atstovų 
suvažiavimą. Šuvažiavime nutarta prie kiekvieno skyriaus organi
zuoti moterų abstinenčių būrelius. Kasmet yra \skiriama viena 
savaitė jaunimo priešalkoliniam auklėjimui ir kas ypačiai svarbu, 
kad toji savaitė yra numatyta įstatymuose.

V. ■ ‘ , - ....

Atgal j matriarchatą
Žinomas vokiečių filosofas grovas Kaizerlingas pasidarė 

skelbėju naujo visuomenės sutvarkymo. Žmonija bus išgelbėta, 
jeigu grįš prie matriarchato, tai yra moterų viešpatavimo.
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Matriarchatas, anot Kaizerlingo, tiesiai priešingas feminiz
mui. Feminizmas siekia moteriai teisės eiti visas vyrų darbų 
pareigas (? Red.). Jo pasėka — moters suvyrėjimas. Gi mat
riarchatas apibūdinamas moters viešpataujančiu vaidmeniu vi
suomenėje, bet ne jos prigimties iškreipimu, ir, svarbiausia, iš
kreipimu dvasinės būklės.

Feminizmas — Šių laikų civilizacijos pavojinga liga. (? Red.). 
Daugiausia nuo jo kenčia Vokietija ir Jungt. Valstybės. Mažiau 
už kitus — Prancūzija ir Pietų Amerika. Savo moralinį tvirtu
mą (? Red.), ir politinį pastovumą Prancūzija užlaikė daugiau
sia, kaip kitos Europos valstybės, kaip tik todėl, kad jausmų 
sritis, kuriamoji moters, Prancūzijoje dar nevisai sudarkyta fe
minizmo.

Savo naują teoriją grovas Kaizerlingas dėsto knygoje „Pietų 
Amerikos dūmojimai“, kuri išeis naujų metų pradžioje. (Turime 
ir tokias nuomones žinoti ir jas apsvarstyti. Red )

Ar.Vitk.

<- Iš musų tautosakos
A, a. Motiejaus Slančausko užrašuose yra, žemiau dedama, 

dainelė, užrašyta su šiuo prierašu: „Ši dainelė iš senesnių laikų, 
apie 1871 metus girdėjau“. „Kada sėsdavo jaunoji už darželio, 
tai tada kitos mergės jų virkdindavo su šiąja daina ir kitomis“.
— Ko nuliūdai sesaite?
Ko nuliūdai, jaunoji?
Kam nuleidai baltas rankas 
Ant savo kelaičių?

Ar nebuvai daržely?
Ar neskynei rūtelių?
Ar ne tavo vainikėlis 
Darže ant rūtelių?

— Ne aš buvau daržely, 
Ne aš skyniau rūtą, 
Ne ten mano vainikėlis 
Darže ant rūtelių.

Sesė buvo daržely, 
Sesė skynė rūteles, 
Sesės buvo (tenai) vainikėlis 
Darže ant rūtelių...

Nurašė Arėjas Vitkauskas

Užsienis apie operą „Gražiną“
Čekoslovakijos dienraštis, vokiečių kalba leidžiamas Pra

goję, „Prager Presse“, savo „Scenos ir Muzikos“ skyriuje iš
spausdino Ar. Vitk. iš Kauno pranešimą apie sėkmingos operos 
„Gražinos“ pastatymą Valstybės Teatre. Pabrėžiama, jog opera 
lietuviška, turinti liaudies motyvų.

Leidėja ir atsak. red. R. Petrušauskienė
Redaguoja J. Drungaitė
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Tiesos ir meilės tarnyboje. Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugiją 1908—1933. Redagavo Ona Beleckienė- Geigalaitė. Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugijos leidinys, Kaunas 1933 metai.

Anna Brigade r. Nykštukas (Sprinditis). Vertė J. Pa- 
kalkis. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 565. Kaunas, 1933 m.

Septyni. Stasius Būdavas, Klemensas Dulkė, Mykolas Lin
kevičius, Alė Sidabraitė, Vytautas Sirijos Gira, Stepas Zobars- 
kas, Kazys Zu p ka. ^Sakalo“ B-ve, Kaunas 1933 rp

Paulius Preikšas. Skudučiai. Eilėraščiai jauniesiems. 
Išleido S. Tijūnaitis. Kaunas 1933. Tinka pradžios ir vidurinių 
bei aukštesniųjų mokyklų Žemesniųjų klasių knygynams.

B r o n ė Bu i v y d a i t ė, Skudučiai. Panevėžys, 1933 m.
Kun. D r. J. Mlynarčy k’as, Religiniai pasikalbėji

mai su mažais vaikais bažnyčioje, namie ir mokykloje, II dalis. 
Laisvai išvertė J. Talmantas. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. nr. 568. 
Kaunas—Printed in Lithuania—1933 m.

Š. Aurelijaus Augustino Išpažinimai su Prof. G. 
V. Hertlingo įvadu. Vertė kun. M. Vaitkus. Šv. Kazimiero Dr-jos 
leid. Nr. 544 Kaunas, 1933 metai.

Tikėjimo tiesų santrauka. Priedas prie Kun. Dr. J. Mty- 
narčyk’o abiejų dūlių religinių pasikalbėjimų su mažais vaikais. 
Šv. Kazimiero Dr-jos leid. nr. 569. Kaunas, 1933.

K a m P. Doge li s, Pirmosios Komunijos atminimas. Iii 
pataisytoji laida. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 567. Kaunas, 1933.

T- R o d r i gu e z S. J. „Tobulybės kelio“ II dalis I trakta
tas Susivaldymas. Išvertė A. Markevičius S. J Tėvų Jėzuitų 
leid. Marijampolė. 1933 šv. m.

Ar gavote Šventąją Dvasią? (Sutvirtinimo sakramentas, 
novena ir maldos į Šventąją Dvasią) Marijonų Vienuolijos leidi
nys. 1933 Marijampolė. *

Jėzus pirmą kartą. Dovanėlė priimantiems pirmąją Ko
muniją. Iš vok. kalb, lietuviškai paruošė Romualdas Kuzmickis. 
Marijampolė, 1933.

T i h a m ė r T o t h Budapešto universiteto profesorius. 
Kristus ir Jaunimas. Išvertė A. Bieliūnas, S. J. ir K. Ulvydas. 
T. T. Jėzuitų leid. Kaunąs, 1933 m,

M. Vaitkus. Nušvitusi Dulkė. Eilėraščiai.
. T. B r. K r i š t a n a v i č i u s S. J. Kas yra tie Eucharisti
jos Karžygiai? Atspaudą iš nTiesos Kelio“. Kaunas, 1933 m.

Vi k t. K a m ant a u s k a s. Kalbėkime lietuviškai. Šv. 
Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 555. Kaunas, 1933 m.

Lietuviškos ir kitokios Giros. Sakalo B ve, Kaunas 1933.
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„Naujosios Vaidilutės“
II-am šių metų pusmečiui 

prašome pasiskubinti.

Be to, pranešame, kad dar galima gauti
Kongresinį (100-įį) nr. ,

• 1Kas užsisakys „N. V.‘ II-am 
J ’ .. .. t , . ■

čiui, tas gaus ir kongresinį „N. V.“ numerį
’ . . * . • ' . ■ * • ' . *

Kaunas, Laisvės AL 3. TeL 26-76.

o

Ar jau visos jūsų pažįstamos užsisakė

„MOTERĮ”
II šių metų pusmečiui?

Jei kuri dar iki šiol 
neužsisakė, paraginkite ją, 
kad paskubėtų. Kiekvienas

„Moters“ numeris ’
. darosi vis įdomesnis. Čia

kiekviena skaitytoja ras vi
sus opiuosius moterims 

klausimus. Ten elieka
jūsų apylinkėje nei vienos 
moters, kurį neskaitytųI * 

savo laikraščio

afRMli 
1

« 'I IlMiaiMMJMMMMMMpi

Marijonų spaustuvė Marij ampolėj e. Telef. 18 S

£

4 .
•
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