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M. Krupavičius

Moterys Katalikų Akcijoje
Dvidešimtojo amžiaus viešąjį katalikybės pasireiškimą cha

rakterizuoja Kataliky Akcija. „Kataliky Akcija nėra naujas judėji
mas, rašo Pijus XI. Savo esme ji yra taip sena kaip pati Bažny
čia, nors dabartinė jos forma brendo ilgus laikus, o paskutiniais 
metais reiškėsi vis aiškiau“1. „Ji savo reikšme rišasi su vidiniu 
Bažnyčios gyvenimu ir savo pradžia siekia pačių Apaštališkųjų 
laikų“, rašo kard. Gasparri. Apaštalai ragino stoti į brangaus krikš
čioniškojo mokslo, turty no platinimo darbą ir subrendusius vyrus, 
ir dievobaimingas moteris ir kilnųjį jaunimą, ir visus visuome
ninius sluoksnius, net vergus ir buvusius vergus, žjūrėdami į vi
sus, kaip į išlaisvintus ir sukilnintus Kristuje“2. „Šv. Povilas jau
kalbėjo apie Kataliky Akciją, kalba Pijus XI../ Jis mini žmones, 
kurie su juo „bendradarbiavo Evangelijoje“. Jis nekalba apie 
vyskupus, diakonus, kunigus, jam, beabejo, nerūpi bet kurie je- 
rarchijos laipsniai, bet visų tik tas bendradarbiavimas, kurį Apaš
talas rasdavo gerose ir pasišventusiose sielose, kurios troško 
kartu su juo platinti evangeliškas tiesas“^. Tokiu būdu, — įvy
ko, kaip pastebi tas pats Šventasai Tėvas, „nuostabus susitiki
mas mūšy laiky su pirmomis šventos Kataliky Bažnyčios gyve
nimo dienomis“4. Šioj pirmykštėj kataliky akcijoj dalyvavo ir 
moterys. Pijus XI, 1929 m. Prancūzių PatrijoČių Lygos atsto
vėms, štai ką pabrėžė: „Nuo pat Evangelijos skelbimo pradžios 
Apaštalai kvietė tikinčiuosius į bendrąjį darbą. Labai jaudinantis 
šv. Povilo rūpestingumas, kuris pavedė savo mokinių rūpesčiui 
v e i k 1 i a s moteris, kurios kartu su juo dirbo Evangelijos 
platinimo darbą. Jų akcija aiškiai parodo pasauliečių bendra
darbiavimą jerarchiniam apaštalavime, ßükit įsitikinusios, kalba

1 Pijaus XI Laiškas kard. Segurai. 1929 m. rūgs. m. 6 d.
2 Laiškas kard. Hlondui. 1929 m. balandžio m. 10 d.
3 Kalba, pasakyta 1926 m. kovo m. 12 d.
4 Pijaus XI kalba, pasakyta Tarpt, kat jaunimo kongresai 1925 m. rūgs.

m. 19 d.
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toliau popiežius prancūzėms moterirns, tuo būdu prisitaikote prie 
Bažnyčios d vasios — s e n t i r e c u m E c č 1 e s i a — j austi s u 
Bažnyčia, ir kad nebūsite tik paprastomis Bažnyčios dukterimis, 
bet nuolatos darysitės vis geresnėmis jos dukterimis, kuriomis 
jau esate — pilnomis tos Gerosios lotinos ypatybių, jos numy
lėtomis dukterimis“5.

Toji senoji, kaip katalikybės amžius, Katalikų Akcija mūsų 
laikų popiežių buvo pritaikyta naujų laikų reikalams ir dvasiai. 
Jie ją įpareigojo dirbti visus katalikus — kunigus ir pasauliečius. 
„Kunigai, kalba Pijus XI, ją —Katalikų Akciją —turi laikyti savo 
ganytojavimo darbo būtinu veiksniu, tikintieji gi—savo gyvenimo 
pareiga“6. Toliau tas pats popiežius, nesitenkindamas bendru 
įpareigojimu visų tikinčiųjų dirbti Katalikų Akcijos darbą, kad 
nepaliktų galimybės išsisukinėti iš tcfe pareigos, tiksliai ir aiškiai 
nusako, ką toji pareiga saisto. „Katalikų Akcija yra visuotinas, 
brangus ir aiškus krikščioniškojo gyvenimo išpažinimas; ji jungia 
ir suburia gyvai ir sėkmingai visus tikinčiuosius su savo ganytoju 
ir kunigija, būtent — katalikus vyrus, moteris ir jaunikaičius, 
katalikiškąjį jaunimą — vyriškąjį ir moteriškąjį, universitetų 
studentiją, žodžiu visą žmonijos rinktinę (elitą)7.

Bet ir to dar maža. Bažnyčios galvos — popiežiai — žino
dami tuos didelius moterų nuopelnus Bažnyčios stiprinimo ir 
palaikymo bei apaštalavimo darbe nuo pirmųjų krikščionybės lai
kų ligi mūsų gyvenamųjų, skiria joms atskirą paraginimą. Popie
žiai nepasitenkindami bendrais nurodymais, specialiai moterims 
nurodo Katalikų Akcijoj vietą, tuomi kaip ir pažymėdami jų Svar
bą Katalikų Akcijoj. Benediktas XV pav. taip sakė 1919 nu spa
lių m. 21 d.: „Reikalinga pripažinti, kad nūdieniai visuomeninės 
tvarkos pakitėjimai praplėtė moterų darbo dirvą. Prie ligšiolinių 
moteries darbų šeimos židiny prijungiamas apaštalavimo darbas 
už namų sienų. Tačiau tą savo išorinio apaštalavimo darbą ji 
turi atlikti tuo būdu, kad būtų aišku, jog moteris lygiai už namų 
sienų kaip ir šeimoje visuomet atsimena, kad net šiais laikais ge
riausią savo rūpesčių dalelę turi pašvęsti šeimai“8.

„Negalima šioj vietoj aplenkti moterų, rašo tas pats po
piežius, kurios jau krikščionybės pradžioj rodė ypatingos pagalbos 
ir uolumo Evangelijos skelbėjams. Yra vertos didžiausio pagyri
mo tos Dievui pasišventusios mergelės, kurios skaitlingai pasiau
kojo šventoms misijoms, jaunimui auklėti, kurios dirba įvairiose 
tikybinėse ir labdaringose įstaigose. Trokštame, kad tas jų nuo-

5 La Craik/ 1929 m. spalių m, 24 d.
6 Laiškas kord. Gaspari. 1927 m. .sausio m. 24 d.
7 Kalba, pasakyta kord. Schusterini. 1929 m rugp. m. 17 d.
s Jo raštų H tomas 69 pusk Aktes de Benait XV. Boune presse.
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pelnų pažymėjimas, priduotų joms Šv. Dvasios ir uolumo jų dar
bui Bažnyčios gerovei. O jos tegu laiko tikra tiesa, kad jy dar
bas bus juo vaisingesnis, juo daugiau rūpinsis savo išsitobulinimu“9.

Pijus XI kardinolui Segurai rašo, kad: „Katalikų Akcija turi 
sukurti vieną didelę vyrų, m o t e r ų ir abiejų lyčių jaunimo šeimą, 
užsidegusią vienu troškimu dalyvauti Bažnyčios šventoj pasiunti
nybėj, jos įsakymuose ir bendradarbiauti su ja Jėzaus Kristaus ka
ralystės išplėtimui asmenyse, šeimose ir visoj visuomenėj. Yra 
būtina, kad visi taptų apaštalais; yra būtina, kad tikintieji katali
kai nebūty be darbo, bet susijungę su Bažnyčios jerarchija ir 
klausydami jos įsakymų aktingai dalyvautų šventose kovose, ir 
su visu atsidavimu, malda ir noringu bendradarbiavimu padėty 
pražydėti tikėjimui ir sureformuoti papročius“10.

Tad iš to, kas ligi šiol buvo pasakyta, yra aišku, kad Ka
talikų Akcija katalikei moteriai yra pareiga ly
giai tokia, kokios yra kitos Bažnyčios dedamos katalikams parei
gos; kad to naujo darbo iš moteries reikalauja tiesioginiai Bažny
čios reikalai, jos gerovė, kad Katalikų Akcijos darbas neprklauso 
nuo jos noro ar nenoro ir kad šioj srity apsileidimas, arba tos 
pareigos neatlikimas arba blogas atlikimas deda jai atsakomybės 
prieš Bažnyčią.

Žinant tad, kad moteriai dedama pareiga dirbti Katalikų Ak
cijos darbas, reikalinga gerai žinoti kas yra Katalikų Akcija ir ko
kie darbai joje yra jai įpareigojami nudirbti. Ji savo pareigos 
neatliks, jei nežinos, kas ji yra ir kokie yra jos uždaviniai, prie
monės ir ribos.

Tad kas yra Katalikų Akcija? Katalikų Akcijos aptarimų 
mums daug duoda patys popiežiai savo raštuose ir kalbose. Pa
sižiūrėkim į kai kuriuos tuos aptarimus. -

Pijus XI savo laiške Lietuvos vyskupams rašo11: „Katalikų 
Akcija yra išimtinai tik tikybinė akcija, dėl to, tegu ji nesiremia 
partinėmis pastangomis, bet sutartinu bendradarbiavimu visų ka
talikų, vieningai siekiančių apsaugoti ir ugdyti katalikiškąją dva
sią ir praktiką privatiniam ir viešajam gyvenime“.

Tas pats popiežius laiške kardinolui Rocy rašo: „Katalikų 
Akcija yra tikinčiųjų krikščionių apaštalavimas, kuri vyskupų va
dovaujama teikia savo pagalbos Bažnyčiai ir papildo jos ganyto- 
javimo uždavinius“12.

„Katalikų Akcija savo esme ir dėl savo siekiamo tikslo yra 
griežtai religinė akcija“, rašo kard. Gasparri kard. Hlondui13.

9 Benedikto XV laiškas „Maximum illud“. 1919 m. lapkr. m. 30 d.
10 Laiškas kardinolui Segurai. 1929 m. lapkr. m. 6 d.
11 Laiškas »peculiari quadam“, rašytas 1928 m. liepos m. 24 d.
12 Laiškas „Cum ex epistola“, rašytas 1928 m. rugp. m. 15 d.
13 Laiškas rašytas 1929 m. balandžio m. 10 d.
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„Katalikų Akcija yra ne kas kita, kaip gyvastingoji katalikų 
gyvenimo apraiška“, sako Pijus XI savo 1929 m. spalių m. 6 d. 
kalboj.

Šveicarijos vyskupams Pijus XI rašo taip: „Katalikų Akcija 
jokiu atžvilgiu nesiskiria nuo sielų ganytojavimo darbo ir krikčio- 
niškojo gyvenimo, kadangi savo esme ji nėra kas kita, kaip tik 
pasauliečių apaštalavimas, kuris vyskupams vadovaujant pasišven
čia Bažnyčios tarnybai ir pilna žodžio prasmė papildo jos pasiun-

■ tinybę“14.
Dar galima būtų daug pacituoti paties šventojo Sosto duotų 

Katalikų Akcijos aptarimų. Tačiau pasitenkinsim tik vienu, kuris 
buvo duotas Pijaus XI 1928 m. liepos m. 30 d. rašytam Tarptau
tinės Katalikių Motery Draugijos pirmininkei p. Steėnbergh Enge- 
ringh laiške. Tame rašte Šv. /Tėvas*duodą pilniausią ir tobuliau
sią Katalikų Akcijos aptarimą. Kas gi yra tuo aptarimu Katalikų 
Akcija? „Pasauliečių dalyvavimas jerarchiškam Katalikų Bažnyčios 
apaštalavime, kad apgintų religinius ir dorovinius principus ir iš
vystytų sveiką ir naudingą visuomeninę akciją vadovaujant bažny
tinei jerarchijai, nepriklausomai ir virš politinių partijų ir tuomi 
atnaujintų katalikišką gyvenimą šeimoje ir visomenėje“.

Iš šio Katalikų Akcijos aptarimo galima nustatyti jos tikslus 
ir charakterį ar pobūdį. Kad paaiškinimas butų tikresnis ir tiksles
nis, pasinaudosime vėl Šv. Tėvo žodžiais.

Aukščiausias Kataliky Akcijos tikslas — Viešpaties Jėzaus 
Kristaus karalystė.

„Reikia Viešpatį Jėzų įvesti į visuomenę visiškai, kaip į Jo 
valstybę, sako Leonas XIII; kad Jis buty visiems visuomenės na
riams ir sluogsniams gyvenimo šaltinis; kad Jo dvasia būtų per
sisunkę įstatymų įsakymai ir draudimai, visuomeninės įstaigos, 
mokslo įstaigos, moterystės įstatymai, turtuolių rūmai ir darbi- 
ninku dirbtuvės...“ .

„Visuomenės ir asmeny įsitikinimuose taip galingai turi vieš
patauti Kristaus įstatymai, kad Jis taptų vadu ir mokytoju ne tik 
asmeniniam, bet ir viešajam gyvenime“15. J

Pijus X Katalikų Akcijos tikslą taip nusako: „Tikslas, kurio 
turi siekti visos mūsų pastangos, yra sugrąžinimas žmonių gimi
nės Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus valdžiai“16.

Pijus XI apie vyriausią Katalikų Akcijos tikslą sako, kad jos 
pagalba „reik pripildyti sielas Kristaus dvasia sulig laiko, asme
nų ir visuomenės reikalais, atsižiūrint valstybių ir visuomeninių 
sluoksnių ypatybių“.

14 Laiškas rašytas 1929 m. rūgs. m. 8 d.
15 Enciklika „Tametsi futura“ 1900 m. lapkr. m. 1 d.
16 Enc. hE. Supremi Apostolatns“, 1903 m. spalių m. 4 d.
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Bet popiežiaus Pijaus X žodžiais „Kataliku Akcijos veikimo 
plotai yra neišmatuojami; ji neišskiria niekop kas bet kuriuo tar- 
pišku ar betarpišku būdu priklauso Dieviškajai Bažnyčios pasiun
tinybei“17.

Ir tas pats popiežius nurodtr kai kurias Katalikų Akcijos 
darbo neišmatuojamų plotų sritis.

„Kovoti visomis teisingomis ir teisėtomis priemonėmis su 
antikri-kščioniška civilizacija; visokiomis priemonėmis taisyti taip 
didelę netvarką, kuri iš jos plaukia“.

„Vėl grąžinti Kristų į šeimą, mokyklą ir visuomenę“.
„Nustatyti vėl žmonių valdžios, kaip Dievo valdžios atsto

vės, principą:“
Paimti karščiausia į širdį liaudies, ypatingai ūkininkų ir dar

bininkų reikalus, ne tik skiepijant į jų širdis tikybos dėsnius, kaip 
vienatinio džiaugsmo šaltinį gyvenimo rūpesniuose, bet ir dar
bais, kurie nudžiovina jų ašaras, sušvelnina kančias, ir pagerina 
išmintingomis priemonėmis jų ūkiškojo gyvenimo_sąlygas“.

„Stengtis, kad (valstybės) viešieji įstatymai būtų suderint isu 
teisingumu, taisyti arba naikinti tuos, kurie yra neteisingi“.

„Pagaliau ginti visuose reikaluose Dievo įstatymus ir nema
žiau Šventos Bažnyčios-ir remti juos tikrai katalikiškosios dvasios 
kryptimi“19.

„Katalikų Akcija apima visą žmogų, rašo Pijus XI savo 
laiške Q u e n o b i s, kaip privatiniam taip ir viešajam gyvenime, 
užtikrindama jam geriausią tikybinę ir visuomeninę formaciją, t. y. 
gilų tikybinės tiesos pažinimą, tobulą visumos gyvenimą, visas 
dorybes, kurių atėmimas neleistų sėkmingai veikti jerarchiškam 
apaštalavime“.

Manyti, kad Katalikų Akcija neapima viso žmogaus, reikštų 
paneigti jos universalumą, visuotinumą, p tai būtų dviguba „here- 
zija“ ir prieš religinę akciją ir prieš žmogaus prigimtį, kaip Ją įsi
vaizduotum, vistiek tenka pripažinti, kad ji yra universališka, vi
suotina, arba kaip Italijoj ją vadina totališka.

Noras atskirti Katalikų Akciją nuo visų ne grynai tikybinių 
reikalų veda prie liberalizmo klaidos.

Pijus X pasakė, kad Katalikų Akcijos veikimo plotai yra ne
išmatuojami, o Pijus XI, — kad Katalikų Akcija apima visą žmo
gų. Ar tai nereikštų, kad Kat. Akcija apima ne tik religinį veiki
mą, bet ir socialinį, politinį, ekonominį, moralinį, menišką ir t. t.? 
Taip ir ne. Katalikų Akcija nėra nei kongregacija, nei brolija. 
Jos negalima uždaryti tik Bažnyčioje ar zakristijoje. Jai skirtas

17 Kalba, pasakyta 1923 m. gegužės m. 23 d.
18 Efic. „11 fermo praposito“. 1905 m. birž. m. 11 d.
19 Enc. „Ii. fermo proposito“.
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veikimas už Bažnyčios. Brolijos yra tik „įžanga“ į Katalikų Ak
ciją; mokykla, kuri parengia jai gerų narių,

Čia reik, klausimui išspręsti, pravesti tikslų pavadinimą. Ir 
religija ir politika tam tikrose ribose, ir socialinė sritis yra Kata
likų Akcijos objektas, tik ne vienodu būdu. Religinė sritisyra 
t i e stoginis Katalikų Akcijos objektas; politika gi, ekonomika, 
socialinė sritis — netiesioginis.

Religija Katalikų Akcijoj yra kartu ir tikslas ir p r i e m o- 
nė: religija praktikuojama religinėmis priemonėmis. Mokslas gi, 
politika, ekonomika, menas ir kita yra tik p ri e m o n ė s. Paim
kim politiką. Katalikų Akcija turi stovėti virš ir šalia politikos par
tijų. Tai visur pabrėžia popiežiai. O tačiau Pijus XI kalba štai 
ką: „Visai nedarydama partijos politikos, Katalikų Akcija nori pa
ruošti daryti gerą politiką, aukštąją politiką. Ji nori politiškai pa
ruošti piliečių sąmones ir juos krikščioniškai ir politiškai sufor
muoti. Šia prasme Katalikų Akcija ne tik nekliudo atskiriems 
asmenims daryti geros politikos, bet ji net uždeda jiems tą prie
volę. Ji verčia juos galimai kištis politikon su labiau apšviesta 
ir pagilinta sąmone“ (kalba italų vyry Federacijai, 1926 m. liepos 
mėn. 9 d.).

„Visi geri piliečiai yra verčiami turėti įgudimo politikoje, o 
katalikai ypatingai dėl to, kad pati kataliko religija reikalauja iš 
jo, kad jis būtų geriausias pilietis“ (kalba italų katalikams 1924 m. 
rūgs. 4 d.). -

O laiške Lietuvos vyskupatns tas pats popiežius rašo: „Ka
talikai, kurie pirmininkauja Katalikų Akcijai ar joje dalyvauja... 
sunkiai prasižengs savo prievolei, jeigu sulig savo išgalių nepri
sidės prie vadovavimo jų miesto, jų provincijos, jų tautos poli
tikai“. ' . .

Kokiu būdu politika įeina į Katalikų Akcijos sritį? Netiesio
giniu. Neįgyvendinsi Kristaus šeimoj, visuomenėj, mokykloj ir 
visose gyvenimo srityse, jei bus antikatalikiški, ar nekatalikiški įs
tatymai. O jie bus tokie, jei įstatymų leidėjai bus nekatalikai. 
Štai dėl ko įsakoma Kataliku Akcijos nariams domėtis tam tikru 
būdu politika, kad per katalikišką politiką galima būtų pasiekti 
Katalikų Akcijos tikslą — Kristų įgyvendinti žmonijos gyvenime.

Padarykime tad dabar iš viso to, kas buvo pasakyta, išva
das. 1) Katalikų Akcija yra pareiga kiekvienam katalikui, reiškia 
ir moteriai. 2) Katalikų Akcija yra pasauliečių dalyvavimas jerar- 
chiškam Katalikų Bažnyčios apaštalavime. Tuomi siekiama atnau
jinti katalikišką gyvęnimą šeimoj ir visuomenėj. 3) Jos tikslas 
apsaugoti ir išugdyti katalikiškąją dvasią ir praktiką privatiniam 
ir viešam gyvenime. 4) Tam tikslui pasiekti priemonės — religi
ja, politika, socialinis veikimas, mokslas ir 1.1. 5) Katalikų Akci
jos tiesioginis objektas, tikslas ir priemonė yra religija, nes pati 
Katalikų Akcija yra išimtinai religinis veikimas; visa kita, yra tik

t
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priemonės, netiesioginis jos objektas; tai sričiai priklauso politi
nis, ekonominis, socialinis ir kitų rūšių veikimas.

Dar vienas išsiaiškintinas dalykas — ar Katalikų Akcija yra 
atskirų asmenų ar organizacijų veikimas? Ar jos darbas dirbamas 
ir tikslai siekiami pavieniai ar organizuotai?

Aiškų atsakymą j šį klausimą galima rasti tekstuose, kuriuos 
pirmiau esame skaitę. Tačiau nesitenkindami tuo pripuolamu pa
aiškinimu, pažiūrėsime specialiai, kas yra Katalikų Akcija organi
zacinių atžvilgiu.

Pijus X savo enc. II. form o p ropos i t o, Katalikų Akci
jos konkretiškąją, t. y. organizacinę formą taip aptaria:

„Visų tų veikimų, kurių pagrindiniai palaikytojai ir vadai 
yra pasauliečiai katalikai ir kurių supratimas įvairuoja pagal kiek
vienos tautos nuosavus reikalus ir kiekvienos šalies skirtinas ap
linkybes, visuma sudaro tai, kas paprastai vadinama specialiniu 
ir tikrai kilniu katalikiškosios ar Katalikų Akcijos terminu“19.

Kokie šio aptarimo svarbiausi elementai? 1) Katalikų Akci
ja yra ne paskirų asmenų, bet veikimų arba organizacijų visuma, 
2) pagrindiniai arba svarbiausi jos palaikytojai ir vadai turi būti 
pasauliečiai katalikai, 3) žodis „pagrindiniai“ parodo, kad joj re
zervuojama ir kitos rūšies asmenims vieta, o tie kiti asmens yra 
dvasiškija, 4) tos organizacijos, kurios sudaro Katalikų Akciją, 
nėra vienodos visam pasauliui, bet įvairuoja pagal tautos reikalus 
ir šalies skirtinas aplinkybes ir 5) Katalikų Akcijos terminas yra 
specialus, t. y. turi techniškos prasmės.

Pijus XI savo enc. Ūbi Arcano Del apie Katalikų Akci
jos organizaciją taip kalba: „Visa orgänizaciju, programų ir vei
kimų, kuriuos vardas sujungia, visuma sudaro Katalikų Akciją, 
kuri yra mums ypatingai brangi“20.

. Iš viso to seka pirmiausia, kad Katalikų Akcija yra organi
zacija. Dabar klausimas kokia, ar naujai kuriama šalia esamų ka
talikiškų organizacijų? Jei taip, tai iš ko kuriama, iš paskirų as
menų, ar iš esamų organizacijų? Katalikų Akcija pirmiausia nėra 
bet kokia nauja specialiai kuriama organizacija, esanti šalia ir virš 
visų jau esamų organizacijų, nei juo labiau nukreipta prieš esa
mas organizacijas, bet tik esamų organizacijų, kurios atatinka 
reikiamas sąlygas, suvienijimas, arba organizuotas pastatymas 
bendram Katalikų Akcijos tikslui siekti. Tai patvirtina Pijaus XI 
aptarimo tęsinys, kuriame taip kalbama: „Visas šias organizacijas 
svarbu energingai palaikyti, dar daugiau, — privalu jas plėsti su 
kasdien didėjančiu uolumu ir stiprinti jas naujais patobulinimais, 
kurių reikalauja žmonių ir vietų apystovos“.

19 P. Dabin. L’ Action Catholicque. Paris, 1929 m. 23 p.
20 P. Dabin. 6 p. eil. 23 p.
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Tad Katalikų Akcija yra organizacija, kurią sudaro esamos, 
ar sukurtinos katalikiškosios draugijos. Jos. gali būti įvairios su
lig vietos ir laiko aplinkybių reikalavimais; bet Katalikų Akcija 
savo vidiniu turiniu pasilieka vis ta pati. Tai aiškiais žodžiais pa
tvirtina Pijus X savo enc. 11 f e r m o p r o p o s i to: „ Katalikų 
Akcija, rašo jis, įvairuoja, kada yra naudinga, savo išviršinėmis 
formomis, bet ji visuomet pasilieka ta pati savo principais, kurie 
jai vadovauja, ir savo kilniais tikslais“21.

Aukščiausioji Bažnyčios vadovybė — popiežiai, niekad netu
rėjo noro Katalikų Akciją padaryti kažkokia vienlyte organizacija, 
kuri atstotų visas kitas katalikų organizacijas, veikusias ligi jos 
atsiradimo toj formoj, kokioj ją paskelbė paskutiniųjų laikų po
piežiai, panaikindama jų nepriklausomybę ir savybes. Atvirkščiai, 
jie visuomet, kai tik paliesdavo šį klausimą, pabrėždavo, kad Ka
talikų Akcija turi veikiančių organizacijų nepriklausomybę ir cha
rakterį palikti nepaliestus, kad Katalikų Akcija neprivalo keist 
esamų organizacijų, bet tik joms padėt bendro tikslo siekti Baž
nyčios jerarchijai vadovaujant, jas išrikiuot ir jų veikimą taip su
derint, kad viena nestotų skersai kelio kitai ir viena kitos darbo 
negriautų. Bet ir šitai tvarkai nustatyti Bažnyčia nesiėmė inicia
tyvos. Tą darbą atlikti ji paliko teisę laisvai kiekvienam kraštui 
išspręsti pačiam, atsižiūrint savo gyvenimo aplinkybių ir sąlygų.

„Jo Šventenybė, rašo kard. Gasparri, nesigaili pagyrimų ir 
pažadinimų vyskupams ir visai kunigijai rikiuoti uolius katalikus 
į glaudžias ir drausmingas organizacijas, kad tie rinktiniai sam
būriai pasiduotų jerarchijos tarnybai ir bendradarbiautų su ja gi
nant, platinant ir laikant katalikų mokslo principus ne tik indivi
dų gyvenime, bet taip pat Šeimų ir visuomenės, kad tuo būdu 
padėtų atstatyti ir skleisti Kristaus karalystę visame visuomenės 
gyvenime... Katalikų Akcija apim a visus katalikus 
be lyties, kultūros ir socialinės būklės skirtumo 
ir suburia juos į organizacijas, turinčias savo skir
tinus betarpiškus tikslus, pritaikytus, savo narių 
y p a t i n g o m s s ą 1 y g o m s, tačiau jų darbą jungia bendriems 
.reikalams ir visose srityse, kaip religinėj, taip lygiai ir pilietinėj, 
šeimos, mokyklos, privatiniam ir viešam gyvenime...

„Tad Katalikų Akcija naudosis veiksmais ir 
institucijomis kitų katalikiškų organizacijų, o J * • .C CZ* h f

ypač tų sąjungų ir organizacijų, kurios rengia gilesniam krikščio
niškam gyvenimui“22.

Tad Bažnyčios mokslu Katalikų Akcija nėra atskirų žmonių, 
individų veikimas, bet organizacijų; ji yra kaip ir organizacijų są
junga.. Ji tų „organizacijų darbus jungia bendriems reikalams, 
palikdama jų skirtinus, betarpiškus tikslus“. Todėl Katalikų Akci-

21-Dabio. "Op. cit. 25 pusi. -
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Pervėlu

Besileidžiančios saulės spinduliai nušvietė apgriuvusius dvaro 
rūmus. Rūmus kadaise turtingus. Dabar trupėjo sienos diena iš 
dienos, parke apaugo žole kadaise smėliu barstyti takai. Ilgai 
tie rūmai stovėjo niūrūs ir tylūs, visų užmiršti, bet šiandie atgijo: 
skambėjo indai, degė sietynai. Laukė ponas Lankovskis savo duk
ters jaunikio.

Svečių kambary sėdi motina ir duktė. Mergaitė jauna aštuo
niolikos metų, juodais ilgais plaukais, juodomis akimis. Ji slepia 
išblyškusį veidą į minkštasuolio pliušą.

ja „bus įvairi, priklausomai nuo amžiaus ir lyties, laiko ir vietos 
sąlygų“.

Iš to kas buvo lig šiol pasakyta apie Katalikų Akciją ma
tome, kad ne visos katalikiškos organizacijos ir ne vienodu būdu 
gali įeiti į Katalikų Akcijos organizaciją. Tačiau lietuvių katalikių 
moterų organizuoti vienetai, kaip pav., Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija, pavasarininkių sąjunga, studenčių ateitininkių organiza
cijos ir kitos ir savo charakteriu ir savo siekiamais tikslais yra 
tos rūšies organizacijos, kurios gali ir turi įeiti į Katalikų Akcijos 
ribas, ir faktinei įeina. Tad jos visos turi Katalikų Akci- 
j o s p arei gos ir teis ės, nesustodamos savo statutų nurodytų 
tikslų, pareigų ir pobūdžio.

„Katalikų Akcija nėra vadovaujamoji akcija teorijos srity, 
bet yra vykdomoji akcija praktikos srity“23, rašo kard. Gasparri. 
Pijaus XI manymu Katalikų Akcija šioj srity turi trejopą uždavinį: 
individualinį, šeimyninį ir visuomeninį24. Individualinis apaštala
vimas siekia individų ištobulinimo; šeimyninis — rūpinasi apginti 
šeimą ir išugdyti joje krikščioniškas dorybes: gi visuomeniniai — 
politikos apaštalavimas *turi parengti Kristaus religijos, mokslo ir 
teisių triumfą pilietiniam tautų gyvenime25.

Štai tie tikslai, kurių turi siekti lietuvių katalikių moterų or
ganizacijos Katalikų Akcijoj.

23 P. Dabin. L’Apostolat laique. 191 pusi.
21 Osser. Romano, 1929. IX. 24 ir 1931. IV. 20 m.
25 Osservatore Romano, 1929. VIII. 27 m. str. BVecchie Antifone“.
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— Gina, jau viskas paruošta, jis tuoj bus čia, eik pasipuošk 
nors kiek, juk ne laidotuvės, kad juodai apsirengus, — kalba 
motina sunkiai kvėpuodama.

— Ach, taip mama, aš tą visai buvau pamiršus, — apsivelka 
savo kambaryje šviesią suknelę, deda raudonus karolius, nes jie 
taip tinka jai.

— Na, dabar jau gerai?
— Gerai, gerai mano vaikeli.
Gina sėda minkštasuolin, galvą paneria pagalvėliuose.
— Gina, jau viskas baigta, jau jis važiuoja, nebegalvok nieko.
Mama, ko dar nori, — skundžiasi mergaitė, — juk aš pasi

puošiau, palaisčiau galvą kvepalais, kad tik jam patikčiau. Ką gi 
dar turiu daryti? Juoktis, dainuoti? Negaliu. Prašau, palik mane 
vieną, turiu sutvarkyti savo mintis.

— Nusiramink, Ginute, juk aš... aš... kaip aš būčiau laimin
ga, kad galėčiau tau likimo uždėtas sunkias pareigas atlikti pati, 
ir savo dukrai neduoti kentėt.

— Mama, tu esi labai gera, — sušuko Gina su ašaromis 
akyse. — Atleisk man, aš pati nesižinau ką kalbanti... Kaip sunku 
likimui paklusti. .

Motinai išėjus duktė pravirko. Ašaros, lig Šiol laikytos, susi
gėrė į žalią pliušą. Staiga pašoko nušluostė akis. Juk Henrikas 
greit bus čia, kaip jam užsiverkus pasirodyti... Bet mintys neri
mo. Praeitis kaip gyva. Paskutinį kartą pagalvos ji, prisimins lai
mės dienas... pro ašaras karčias...

Ji viešėjo kadaise pas savo draugę Vandą. Ten, vasarnamy, 
vasarojo daug jaunų žmonių. Namas stovėjo tarp didėlių liepų ir 
klevų. Aplink žydėjo gėlės. Vakarai kvepėjo matijolų ir lefkonijų 
žiedais. Netoli buvo piliakalnis apaugęs didelėmis eglėmis. Nuo 
jo matėsi' visa apylinkė. Ten toje aukštumoje pirmą kartą ji 
pamatė Stasį. Po kiek laiko susipažino. Jis buvo dailininkas.

Kartą Gina dideliam jaunimo būriui ją lydint ėjo irstytis po 
ežerą. Pakrantėj sutiko jie du vyru: pažįstamą studentą ir Stasį, 
Studentas supažindino savo draugą su visais, ir abu mielai sutiko 
kartu pasiirstyt.

Saulė leidosi, laivas plaukė pamažu, skambėjo dainos po 
visą apylinkę. Gina sėdėjo šalia dailininko. Jis dainavo ir skynė 
jai baltas lelijas.

Po to jau dažnai jie susitikdavo. Patiko jai to vyro rimtu
mas. Susidarė trijų žmonių būrelis: Vanda, dailininkas ir Gina. 
Jie irstydavosi, uogaudavo, lankė gražiąsias apylinkės vietas.

Vieną rytą Vanda buvo iškviesta telegrama prie sergančios 
senelės.

Pasivaikščiojimai dabar buvo daromi dviese. Kartą Gina su 
dailininku nuėjo prie vieno dvaro griuvėsių. Ilgai juodu tylėjo
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klausydami lakštingalos balso. Aplink drebėjo lengvučio vėjo šiu
renami vijokliai.

— Panele Regina, — sušnabždėjo dailininkas, — atleiskit, 
kad išdrįstu prašyti. Nors maža laiko kaip mes pažįstami, bet 
tas laikas parodė jūsų švelnumą, gerumą. Patinka man jūsų bū
das, todėl prašau jūsų draugiškumo, be draugų taip sunku.

Ji padavė jam ranką.
— Būkime draugais,— tarė.
Vadinosi vardais. Stasys, dailininkas, papasakojo savo praeitį.
Jo tėvas buvo turtingas žmogus. Vedė ūkininko dukterį, jos 

grožio sužavėtas. Pirmuosius metus tėvas gyveno gražiuoju. Bet 
vėliauf miesto triukšmas, dulkės, anksti pakirto motinos sveikatą. 
Ji nuolat sirgo. Atsibosdavo tėvui sėdėti prie sergančios žmonos, 
ir jis ėmė ieškoti pramogų pilname sūkurių gyvenime. Po kiek 
laiko jis namuose pasidarė tik svečias. Lošdavo kortomis, gerda
vo ir linksminosi kitų moterų draugėje. Motina niekam nesiskundė, 
nebent senam smuikui. \Ji grieždavo kada tėvo nebūdavo namie 
ir tos meliodijos būdavo tokios liūdnos, kad mažas sūnelis imda
vo verkti. Verkdavo ir motina, bet to jos skausmo vyras nema
tydavo. Kartą gydytojas pasakė:

— Antroj džiovos stadijoj, reikalingas oras, gera priežiūra.
— Mažas buvau tada, — pasakojo. Stasys — visos padėties 

^nesupratau, bet numaniau, kad mano motinos sveikata labai bloga.
Po to tėvas negrįžo namo dvi dienas. Atėjęs trenkė piniginę 

motinai į lovą sušukdamas.
— Čia visas turtas, viską pralošiau! Jis užsidarė savo kam

bary. Motina kėlėsi iš patalo, prašė atidaryti duris, norėjo pasi
kalbėti; nieko negelbėjo. Tada ji verkė visą vakarą. Rytą buvo 
viskas baigta. Tėvas nusišovė. Jį palaidojus motina dar labiau 
susirgo. Matydavau, kad jos nosinė visa kraujuota. Vieną naktį 
pašaukė mane, palaimino, prašė visą gyvenimą būti doram. Skamba 
dabar jos žodžiai ausyse: „Nekalbėk meilės, vaikeli, kiekvienai 
moteriai, nes čia yra didelis daiktas. Tik vienai pasakyk, tą ir 
vesk“. Nesupratau kas toji meilė, bet šiuos žodžius gerai įsidėjau 
galvon. Motina mirė. Kiek man tada teko pergyventi. Neturėjau 
kur dėtis. Senelis, motinos tėvas, priglaudė. Vėliau jo vaikai, 
mano motinos broliai, nežiūrint, kad mano motina jiems daug 
padėdavo, mane atsisakė maitinti. Kiek būdavo barnių už kiek
vieną kąsnelį. Mokslo pradžią išeiti padėjo senelis. Paskutinius 
laidotuvėms sutaupytus pinigus išleido. Dabar aš meno mokykloj, 
tuoj baigsiu, ir tada gal galėsiu atsilygint gerajam seneliui.

Regina apsiverkė kaip vaikas.
Stasys darėsi jai vis artimesnis. Stiprėjo simpatijos jausmas 

ir Stasio širdy.
Vieną kartą pasakė:
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— Gina, aš tave laikiau tik drauge, bet pamačiau kad my
liu labiau už viską. Matau, kad mūsų širdys plaka vienodai.

— Stasy, aš taip pat myliu...
Parvažiuoja Regina namo, rodos, visa gamta su ja džiaugiasi, 

bet motinos ašaros viską sudrumsčia.
— Mes žūstame, — kalba ji, — šiandien gavom laišką iš 

barono von Lisander, jis reikalauja sumokėt skolą. — Jis toks 
turtingas, — kalba Regina — jam nieko nereiškia tie pinigai. — Su
sipyko su tėvu, — rūpinosi motina. — Turėsime viską parduoti...

O paskiau... Ji susitinka jauną baroną von Lisander. Jis kalba 
jai apie meilę, bučiuoja jos akis. Ji mina po kojų Stasio motinos 
paskutinius žodžius. Sakydama baroną mylinti, gelbsti tėvų turtą. 
Rašo Stasiui atsisveikinimo laišką pusę*nakties, verkė... Ir dabar...

Pribėgo prie pianino daužė, daužė negailestingai klavišus, 
norėdama tame trukšme paskandinti skausmą. Dvi švelnios ran
kos palietė pečius.

— Mama!
— Baronas atvažiavo. .
Duryse stovėjo baronas.
— Tai tu, — sušuko Gina džiaugsmingai. Tas staigus links

mumas tiek slėpė skausmo. Motina viską suprato.
— Aš, mano brangioji, važiavau išsiilgęs, kad pamatyčiau 

savo gražuolę.
Paliko vienu du. Jis bučiuoja, jos liemenį rankomis spau

džia.— Tu sutinki būti mano žmona, koks man džiaugsmas.
Purtė Giną nuo šio jauno ištvirkusio žmogaus. Žmonės apie jį 

kalbėdavo. Baronas mylėjęs bent šimtą motery, praleidęs su jomis 
pilnas' meilės naktis, sumanęs dorą žmoną rasti. Ir rado visai 
netikėtai dorą ir gražiausią už visas lig šiol buvusias moteris... 
Rado ją, Reginą... pamiršo pyktį ir skolą.

Po mėnesio Gina prisiekė bažnyčioj mylėt vyrą ligi karsto 
lentos. Skambėjo dvarę muzika, sukos poros, skambėjo taurės. 
Vakare sėdėdama prie svetimo širdžiai žmogaus priiminėjo svei
kinimus.

Po vestuvių išvažiavo į vyro dvarus. Rūmai apaugę vijok
liais, priminė nelaimingą meilę. Rūmai su bokštais ir terasomis. 
Sodų takeliai išbarstyti smėliu. Visur išdidžios stovylos. Klombose 
žydėjo rožių kerai. Švirkštė fontanai, prie kurių vakarais susėsdavo 
jaunoji pora.

Praėjo trys metai. Gina buvo ištikima savo vyrui. Ji supė 
saVo mažytę dukrelę Vandutę. Bet vyras buvo nepatenkintas. 
Jis pradėjo važinėti, medžioti, lošti kortomis, praleidinėti laiką su 
kitomis moterimis. Niekuomet neužeidavo į savo dukters kambarį 
ir sakydavo: .

— Ach, kaip aš nekenčiu mažų vaikų.
— Henrike, kaip tu nemyli savo vaiko, šios nekaltos mergaitės?
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— Gina, juk aš tau sakiau dar jai negimus, nereikia, kad 
p pamatyty šį pasaulį, tu nesutikai, tai ir nenorėk kad mylėčiau.

Liedavo Gina savo skausmą pianinui. ■
— Visai toks mano likimas kaip ir Stasio motinos, šnabždėjo 

ji. — Ir aš turėčiau mirti palikdama šį mažą vaiką likimo valiai.
Kartą* ji ilsėjosi kanapoje paskendusi mintyse. Galvojo apie 

Henriką. įėjusi tarnaitė padavė laišką. Henriko laiškas.
Regina! Aš išvažiuoju. Aš pardaviau visus dvarus, tik šį tau 

palikau. Nenorėjau kūdikio, tu neklausei, tai gyvenk dabar kaip' 
išmanai, man nerūpi kaip. Aš niekuomet negrįšiu. Henrikas.

Iškrito laiškas iš rankų, o kraujas užterėjo galvon.— Jis 
nekenčia savo kūdikėlio, tai perdaug. Mintys greitai keičiasi, 
bedugnė tarp jos ir vyro didėja.

— Kūdikis tik priemonė manęs atsikratyti — nutaria ji. Van
dutė verkė visą dieną, bet baronienė nieko negirdėjo. Suspaudusi 
rankomis galvą sėdėjo prie lango.

Tik vakare, uždegus rūmuose šviesą, baronienė išsiblaivė. 
Ją išblaivė Stasio atvykimas. Kodėl jis atvyko, ko nori iš jos, 
baronienė neklausė. Geras draugas labai buvo reikalingas dabar.

Stasys nešiojo Vandutę, supę, žaidė su ja.
— Kaip galima nemylėti šio angelėlio, Regina?
— Ach, Stasy, yra daug blogų žmonių, šaltomis širdimis.
Metai bėgo. Reginos mėgiamiausias darbas buvo lankyti 

ligonius. Ji eidavo iš vienos vargšo trobos kiton, visus nuramin
dama, sušelpdama. Kiekvieną rytą prie rūmų laukdavo žmonės 
išeinant gerosios ponios, kad jiems padėtų kokioje nors bėdoje.

Kartą grįžtant iš ligonio ją visą sulijo. Buvo šaltos rudens 
dienos. Baronienė susirgo plaučių uždegimu.

Prie lovos sėdėjo Stasys, vienintelis jos nelaimėje draugas. 
Važiavo daktarai. Visi laukė ligos krizio.

Pūtė šaltas vėjas, nešiojo sudžiūvusius lapus. Baronienė gu
lėjo įsmeigus akis į sodą.

— Stasy, tavo motinos ir mana likimäs vienodas.
— Kodėl, Gina?
— Tavo motina buvo nelaiminga, ją vyras ‘pametė, ir anksti 

mirė. Pažiūrėk, ar mano gyvenimas netoks? Mirsiu dabar, aš jaučiu.
— Gina, ką tu kalbi. Tu gyvensi, juk tau geriau.
— Stasy, aš palieku Vandutę tavo globai. Mylėk ją dėl 

manęs, o aš tave laiminsiu iš ano pasaulio.
Stasys parpuolęs ant kelių bučiavo jos karštą ranką.
— Regina, aš mylėsiu tavo mažytę, bet tu nekalbėk šių 

baisių žodžių apie mirtį.
— Aš viską žinau; nujautimas manęs niekad neapgauna. Aš 

rami žengsiu kitan pasaulin, nes palieku savo mažytę gerose rankose.
Karieta privažiavo prie rūmų. Iššoko vyras, sumokėjo vežikui, 

ir žengė prieangio link. Tai buvo baronas.
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—- Kaip aš pasirodysiu Reginai, kaip pažvelgsiu į jos geras 
akis? Juk aš ją paniekinau, pamečiau. Gal ji manęs nenorės ma
tyti? Taip daugelis motery daro. Juk aš vertas to esu. Svyruoda
mas lipė laiptais. Visi tarnai sužiuro į senai matytą poną.

— Ponia namie?
— Serga...
Lyg pašėlęs šoko jis į Reginos kambarį.
—. Regina!
— Pagaliau, — ištiesė į jį Regina rankas.
— Atleisk man, tam ištvirkusiam šeimos galvai. Aš tave 

palikau ir naudojaus gyvenimo linksmybėmis,— šnabždėjo atsi
klaupęs Henrikas, Stasiui išėjus.

' — Henrikai, kelkis senai aš višką tau dovanojau, o ypač 
dabar...

— Gina, tu atleidi man šiam ištvirkusiam žmogui... jo bal
sas drebėjo. Pirmą kartą jo lūpos išpažino savo žmonai nuodė
mes. Prieš mirštančios akis atsiklojo purvina, bet dabar atgailo
janti vyro širdis.

— Viską tau atleidžiu.-Būk laimingas,— pasakė moteriškė, 
išklausiusi ilgos išpažinties.

— Regina, mes būsim laimingi, ir-aš mylėsiu tave, kaip 
nė vienas vyras nemylėjo žmonos.

Regina nusišypsojo liūdnai:
— PervėluJau, Henrikai. Pažvelk į mane, ar aš šio pasau

lio gyventojas? Žengiu jau į kitą pasaulį. Mylėk Vandutę, kad ji 
užaugty dora mergaitė...

Ligonis troško, pasikalbėjimas išvargino.
— Man sunku... pašauk daktarą.
Daktaras ilgai teiravosi ligos. Jam išėjus Regina prašnabždėjo:
— Henrikai, ir aš turiu prašyti atleidimo. Mano sąžinė prieš 

tave irgi nerami. Aš mylėjau kitą vyrą, ir ėjau už tavęs gelbėda
ma tėvus. Bet buvau tau visą gyvenimą ištikima... prisiverčiau... 
Atleisk mirštančiai.

— Regina, tu gyvensi... mes mylėsime Vandutę. Aš ją taip 
myliu... Tu gyvensi...

— Vėlu...
Kitą dieną iš ryto, kunigui išvažiavus, mirė Regina ant Sta

sio ir Henriko ranky. Stasys išblyškęs kaip šmėkla užspaudė mo
teriai akis, kurią mylėjo daugiau už viską, kurią gerbė, dėl kurios 
aukojosi... Henrikas rovė plaukus, bučiavo žmonos šaltas lūpag...

Žmonės užkasė baronienę šaltame rūsy. Ir draskė tas iš
didusis baronas ant rūsio žemes, šaukė žmonos vardą, o lūpos 
šnabždėjo:

— Pervėlu.
Pervėlu šnabždėjo pliki medžiai, pervėlu rėkė gervės lėk

damos į šiltus kraštus.
I
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A. Vilutytė
O, Dolorosa

• . ■ • . 1 ■ , ,

0 Dolorosa, Aš vaikščiojau po žemę
O šventa Mergele, Ir skaudulį nešiojau,
Aš dulke nupulsiu Tavęs, o Skausmingoji,
Ant Tavojo kelio. Lig tolei neieškojau.
Tos uolos tokios tvirtos Dabar aš skaudžią širdį 
Suskilo, sutrupėjo, į smilteles sutryniau,
Kalnų viršūnės virto, Tu gi ėjai per dulkes 
Kai tu šventa kentėjai. Ėjai ir nesumynei.

Lelijų taurės linksta, 
Nulinksta didžios palmės, 
Ö Tu visiems šypsai 
O Tu visus palaimini.

♦ .

Ag. Andriuškevičiūtė
Peteliškė

Vešlioj žolėj netoli upės kranto 
Mažutė peteliškė šokinėja.

’Nuo smilgos prie dobilėlio, prie smilgos vėl 
Supa ją linguoja vėjas.

Išseko visos jėgos jos kūnelio silpno.
Ir neplezdena ore gyvos varsos.
Dainoj lakštingalos gyvybė jos sutirpo.
Dabar tiktai kentėjimas, lyg vėjas smiltis, dienas žarsto.

— Dar spėkos! — Lašelį bent vieną.
Tiktai neimkite, neslėkite žiedeliai mane.
Ne sulčių jūs šiandien aš ieškau — Ne! 
Ak, tik nespauskite čiobreliai, dobilai, 
Rūkštynės, viksvos ir laibutės smilgos.

Taip prašė peteliškė
Ir didėliam Dievo pasauly ieškojo vietos.
Tada dar dobilas sunkus,
Sultingas raudonasis dobilas nusviro , 
Ant sužeisto sparnelio jos.

k vėl girios lakštingala...
Daina lyg toji —
Bet buvo tai vaikai krykštaudami 
Ir ją užmynė basa koja.

17



436 ’’ . < ■ •

Dar vienas atdūsys,
Vienas spalvų žaidimas saulėj — <
Ir paskutinis pajutimas dobilo ir visos vasaros 
Vienu akimirksniu užgeso.

Vešliojižolėj prie upės kranto
Ji pašarvota žieduose, 
Lindėjęs dobilas atsitiesė, 
Lingavo jai jau mirusiai.

K- Grigaitytė
Numirsiu tik'pavasarį

Numirsiu tik pavasarį
Kai vyšnią snaigės nubarstys takus, 
Kai šakos obelų žiedais nusvirę 
Su svaiguliu alpinančiu 
Bučiuos skruostus.
Tada apglėbsiu aš Tave
Jaunyste mano!.. -
Taip skaisčią
Kaip žydriųjų vandeny
Undinę lelijom nusagstytą;
Išverksiu tau ir ašaras paskutinias.
Paskui su šypsena numirsiu
Kitą rytą.
Tik nepravįrkit sesės
Prie palaidų kasų
Sagstydamos rūtas,
Kai pažai stos ratu
Ant balty mory ves.
Vys kekės jazminų, 
Kad aš rankas ištiesus 
Numirti ateinu.
Sužibs gaisru altoriai,
Vargonai sudejuos, 
Pravirks jaunystė 
Šyduose baltuos...
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Henriette Brey

Doroteja
Iš novelės Nakties alsavimas.

Žąlitvorio akacijos prie prof. Randolfo baltos vilos pamažu 
krutina savo lapelius. Du nušviesti miegamojo kambario langai 
spindi nakties tamsoje. Įžymusis chirurgas taip pat dar nemiega. 
Neramiai vaikšto po ištaigingai įrengtą kambarį. Karts nuo karto 
nervinga ranka nekantriai perbraukia kaktą, — tuja ranka, kuri 
atsargiai valdo peilį, nes dažnai nuo vieno jos krustelėjimo pri
klauso žmogaus gyvybė. Šiaip jau susivaldąs veidas dabar 
virpėjo.

Išsitiesė ant minkšto suolo lokiena pridengto, bet ir vėl tuo
jau pašoko. Neramumas blaškė jį.

Kodėl šiandien miegas nuo jo bėgo? Nejaugi... įvykis šį 
rytą taip jį išjudino? Praeitis iškilo? Nemalonūs atsiminimai iš
budo?..

Jis nusijuokia nervingai. Kvailystė. Tai kasdieniniai dalykai. 
Tai žmoniy likimas. Jeigu kas nori iškilti, tai dažnai turi kai ką 
suminti!..

Profesorius skubiai išgeria stiklą vandens ir atmeta galvą. 
Kas jam dabar praeitis? Ji toli guli jo užpakalyje. Jis tuokart 
nieko kita negalėjo padaryti. Pasisekimas reikalavo tokio veiki
mo būdo. f

Bet vis dėlto praeities šešėliai sklaidė miegą nuo jo akiy. 
Iš pasąmonės veržėsi paveikslai ir pavidalai, kuriy jis mielai ne- 
prisiminty.

Ponui nemiela buvo prisiminti savo kilmę ir jaunatvę. Aišku, 
platus, kaip pasaulis, buvo priešingumas tarp vargingo studento, 
kuris sunkiai vertėsi ištisus mokslo metus duodamas pamokas ir 
remiamas gailestingų įstaigų — ir tarp įžymaus profesoriaus Hein
richo Randolfo, dievaičio studentu, kurie fanatiška pagarba gaudė 
iš jo lūpy mokslo žodį.

Jo mintys nenoriai perbėgo dar kartą, kietą, be džiaugsmo 
jaunystę, išmargintą klaidomis, išalkusią garbėtrošką, iškilimą per 
svetimas ašaras. Tada nudengė užuomaršos skraistę nuo vieno 
laikotarpio, kurį jis mielai išbrauktų iš savo atminties... nors, rasi, 
tai buvo gražiausias jo gyvenime laikotarpis: laikotarpis tyros, 
Švelnios pavasariškos meilės, blondinei Dorotejai Irvingaitėi... Šitoji
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meilė buvo angelu sargu, apsaugojusiu nuo daugelio pavojų ir 
nupuolimų laisvo studentavimo laiku.

Jis vėl matė prieš save Dofoteją visame jos žavingume, kai 
jinai jam nedrąsiai siūlė iš tėvų gautą nedidelį turtą, kad tuo 
būdu jis galėtų baigti savo studijas. Girdi jos kupinus pasitikėji
mo žodžius:

'— Kas yra mano, tai ir tavo, mylimasis. Paimk tai, Henri
kai, paimk! Man nedaug tereikia, pasigelbėk sau. Susidaryk sau 
sąlygas. Tai pagrindas mūsų būsimam židiniui, kad dar labiau 
priklausytume viens antram.

Jis buvo sujaudintas, laimingas. Ne, šios aukos jis negalėjo 
paimti. Negalėjo savo mylimąją vargui išstatyti...

Ir vis dėlto po kai kurio lūkuriavimo jis paėmė. O, jis no
rėjo su laiku už jos ištikimą meilę atlyginti. Norėjo savo rankas 
ištiesti po jos kojomis... Tai jis prisiekė degančiais karštais pabu
čiavimais.

Gėda nusidažė profesoriaus kakta prisiminus šią sceną ir 
tai, kas paskum įvyko.

Jis matė save jauną, su gyvenimo reikalavimais kovojantį 
gydytoją, kuriam taip lengai nesidavė iškovoti sau būtį, ir vesti 
sužadėtinę.

Nebuvo gerų laikų. Pilkas rūpestis sėdėjo prie jo namų 
slenksčio ir neleido įeiti meilei ir Šeimos laimei. Jį ėmė užvaldyti 
nekantrumas ir nedrąsa pamažu smaugė jo gerklę. Audringiau, 
kaip kada nors, graužė jį garbėtroška.

Staiga įvyko perversmas. Daktaras Henrikas Randolfas kartą 
buvo pripuolamai liudytoju vienos auto nelaimės vienoj eks
kursijoj, ir vienai sunkiai sužeistai damai suteikė pirmą pagalbą. 
Tėvas, komercijos patarėjas Hashagenas dejavo dėl savo vienin
telio vaiko ir prižadėjo didelį honorarą už dukters išgelbėjimą, 
išgydymą. Ją nunešė į artimiausj viešbutį, nes auto buvo visai 
sugadintas. Buvo reikalinga skubi pagalba. Kol gydytojas būtų 
atvažiavęs iš miesto, gal būt, jau būtų vėlu. Daktaras Randolfas 
atliko drąsią chirurgijos operaciją, kuri sunkiai sužeistąją! išgelbė
jo gyvybę.

Laimingas tėvas pavedė jam tolimesnį slaugymą, kol duktė 
visiškai išgys. Ir graži, išdidi Eleonora Hašhagenaitė labai veikiai 
žiūrėjo į jį ne vien kaip į gyvenimo išgelbėtoją...

' Tuo pačiu laiku specialistų akis atkreipė keletas straipsnių, 
jo paskelbtų medicinos žurnale.

Draugai pastatė ausis. Reikėjo jo vardu susidomėk Tai vie
nas, kuris skynė naują kelią išradimo nujautimu. Naujus vartus 
atidarė tas, kuris pavienius pergyvenimus, ore kabančius, sujun
gė į laimingą sintezę.

Redakcija jį tuojau užangažavo nuolatiniu bendradarbiu. Jo 
vardas įgavo garso ir svarumo. Po to sekė brošiūra apie bakteri-
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jų tyrimus/ kuri savo aštriu objektyvumu užklupo viešpatavusias 
hipotezes. Po to dar pora laimingų išgydymų įtakingose Šeimose— 
ir vienu šuoliu daktaras Randolfas tapo garsiu vyru, kuris staiga 
atsistojo ir ant tvirto finansinio pagrindo, atidarė kliniką ir jo 
darbas ir mokslas galėjo plėstis.

Tačiau jį apėmė garbės svaigulys ir turtų godumas. Bet ku
ria kaina norėjo jis pasiekti gyvenimo viršūnes, turtus. Įtaka ir 
jėga būti pirmuoju aukščiausiuose sluogsniuose.

Pakankamai ilgai jis buvo jau skurdęs, dvasia išalkęs.
Ir... daug sakančios žydros Eleonoros Hashagenaitės akys 

švietė prieš jį, kaip meteorai...
...ir dėl to jis turėjo su praeitimi sulaužyti — su...
Per daug jau ilgai jis lūkuriavo. Jis pats buvo „kaltas“ dėl 

savo iškilimo, savo sūsidėsčiusioms galimybėms. Ką jam dabar 
reiškė prasta, neturtinga sužadėtinė, kurios jaunatvė buvo beveik 
praeinanti, kurios Švelnus žavingumas išblėso beviltiškame lauki
me, kurios kantri ištikimybė beveik jau buvo nusibodus, ir toji 
aplinkuma, kurios ji oru kvėpavo, negalėjo blizgėti.

Ir... pasidavė pagundai — sulaužė savo šventą pažadą.
Profesorius Randolfas nusišluotė aprasojusią kaktą. Šie atsi

minimai tylioj naktyj jį neapsakomai plakė, kankino.
Negarbingas. Šaukė jame kažkas... O gal kas sušnibždėjo? 
Atsitiesė. Šalin Šiuos skrupulus! Ko nori dabar praeities vai

duokliai, kada dabartis tokia graži? Ką galėjo suteikti luomas ir 
turtai, jis turėjo. Jis pasiekė šeimos laimę šalia savo gražios ir 
išdidžios žmonos, kuri jį švelnutėliai mylėjo, du gražučius vaike
lius vadino savais, — jis buvo turtingas.

Ir vis dėlto prieš keletą valandų...
Taigi: šiandie jo klinikon atgabeno be sąmonės ligonę. Ji 

galėjo būti 35 mėty amžiaus, liekno pavidalo su išblyškusiais, 
skausmo išvagotais bruožais. Ji, išstatydama savo gyvybę pavo- 
jun, išgelbėjo vieną vaiką nuo tramvajaus ir buvo sunkiai į gal
vą sužeista. Atsivėrusi žaizda grasė mirtimi, kaip kad konstatavo 
gydytojas nelaimės vietoje.

Veidas buvo rūpestingai sutvarstytas — staiga profesorius 
susvyravo ir, kaip kreida, nubalo.

O Viešpatie, Viešpatie, kas gi tai buvo? Ar jis nepažino šity 
bruožų?..

. Sužeistosios blakstienos pasikėlė. Apimantis žvilgsnis, kuris, 
pažinęs išsiplėtė, pagavo jo veidą ir nebeatsitraukė nuo jo. Pas
kum vėl neteko sąmonės, užsidarė durys išorėm pasauliui.

Jo rankos virpėjo. Stiklas iškrito jam iš rankų ir suskam
bėjo suduždamas. Nustebę žiūrėjo gydytojai asistentai.

— Atsiprašau, ponai, man negera... Aš... turiu į namus...— 
lemeno jis. Atlikite operaciją tamstos.
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Vieno iš draugų prilaikomas įsėdo jis j automobilį ir par
važiavo į namus.

Išsigandusią žmoną nervingai pastūmė šalin. Persidirbimas, 
nervai — Turįs pasilsėti.

O vienok ramumo nerado. Iki vidurnakčio persekiojo jį li
gonės liūdnas Žvilgsnis. Ir — atsiminimas didelės neišpirktos 
gyvenimo kaltės.

Profesorius Randolfas atidarė rašomąjį stalą ir iš slapto 
stalčiuko ištraukė nublankusį paveikslą. Ilgai, ilgai žiurėjo į jį.

—Taip tai ji buvo, — sušnabžda jis, — Doroteja... Doro- 
teja... .

Jo krutinėję degė. Beldėsi ir beldėsi kaž kas švelnučiu pirš
teliu:

— Atitaisyk klaidą. Apgailėk. Atsiprašyk josios. Jos širdis 
švelni, ji dovanos...

Kas taip šnibždėjo?
Jo išdidumas pasišiaušė. Save apkaltinti? Prieš ją, kurią jis 

nuskriaudė? Jis gėdijos.
Ir vistik jei ji atleistų... Jis vėl galėtų...
O, numesti naštą!
Šnibždėjo ir šnibždėjo nepaliaująs balsas...
Pagaliau jį privertė.
Galva nusviro. Akys sudrėko. Dejuojantis atsidusimas.
— Rytoj aš nueisiu ir... atsiprašysiu josios... jeigu dar bus 

gyva.
Bet daugiau nebeatėjo nė vienas rytmetys. Tarp jų jau ri

tosi amžinybės tylėjimo bangos.
Išvertė Antonija Žagrakalienė.

' ■ ■■ ■ .

J. Drimgaitė 
Rožė palinko prie bijūno, 
Tyliai palinko čiūčia—lia.
Nuo rožės ašara nukritę, 
Nukrito spindinti rasa.

Žėrėjo perlai ir briliantai 
Bijūno žydinčio dugne.
Tyliai, tyliai žiedų pakrantėj 
Alsavo meilė amžina...
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Naujų kelių beieškant
Koedukacijos ir koinstrukcijos reikalu 
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Mūsų mokyklos gyvenimas dar tiek jaunas ir mažai patyrimo 
turįs, mūšy pedagoginės visuomenės vadai dar permažai padarė 
bandymų ir išvadų koedukacijos ir atskiros mokyklos klausimu, 
todėl sunku dar aiškiai ir griežtai pasisakyti už vieną ar kitą sis
temą. Sprendžiant šį klausimą netolimoj mūsų valstybės gyve
nimo praeity daugiau buvo vadovautasi užsienių pedagogų auto
ritetais, negu mūsų gyvenimo išdavomis. Vienintelis lietuviškas 
priekaištas koedukacinei mokyklai (turiu galvoj aukštesnės mo
kyklos tipą, nes tik čia koedukacinis principas yra ginčijamas) 
(? Red.) yra dorinio pobūdžio. Lietuviškas priekaištas todėl, nes 
didžiausi koedukacinės mokyklos priešininkai pedagogai, pav. 
Försteris, ginčija faktą, koedukacija neigiamai galėtų atsiliepti do
riniu žvilgsniu. Keltų seimę laikais doriniai nusikalstamų faktų 
priežastis greičiausia glūdi priešmokykliniame ir šalia mokyklos, 
auklėjime. Atidavimas auklėtinių į būtus, į svetimus namus, kur 
nėra pedagoginio intereso, o tik noras uždirbti iš mokinių, aišku 
negalėjo turėti teigiamų auklėjimo pasekmių. Nesant reikalingo 
auklėjančio pagrindo mokinių gyvenamuose butuose, neturint ge
rų pensionų, mokykla yra bejėgė įvykinti aukštus gražaus ir doro 
mokinių elgesio reikalavimus. Pastaraisiais laikais, apsitvarkius 
mūsų viešajam gyvenimui, reikia galvoti, šiuo atveju pasidarė 
kiek geriau.

Antra vertus, gal ne tiek reikšminga, ar turi veikti pas mus 
koedukacinė ar atskira mokykla, kiek svarbu mokyklos gryno tipo 
išlaikymas. Abi mokyklos turi pasitikėjimo užsieniuose; vienur 
vyrauja koedukacinė sistema (Amerika), kitur atskira mergaitėms 
ir bernaičiams mokykla (Vokietija). Abi jos turi savo teigiamų 
ir neigiamų pusių. Abiem sistemoms reiktų leisti ir Lietuvoj 
laisvai gyventi, tik tuomet paaiškės, kuri įsigys daugiau pasitikė
jimo ir pilietinių teisių. Mieste, kur yra kelios gimnazijos, gra
žiai gali veikti atskirai bernaičiams ir mergaitėms. Provincijoj, 
kur dvi aukštesnės mokyklos dėl materialinių sumetimų išlaikyti 
sunku, reiktų steigti koedukacinės, nes būtų skriauda kitos lyties 
jaunimui neturėti galimumo jas lankyti. Galop daromi koeduka
cinei mokyklai priekaištai nėra turbūt principiniai, nes jos prieši-
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trinkai, ypač pasireiškę seimo laikais priimant atskiros mokyklos 
įstatymą, šiandien patys bando steigti koedukacinės gimnazijas.

Tad tebūnie leista gyventi pas mus abiem sistemoms, bet 
su sąlyga, kad jos bus gryno, o ne maišyto tipo, kuris pas mus 
pastaraisiais laikais įsigyvenęs.

Grynos koedukacinės mokyklos reikalavimas, lygus abieju 
lyčių atstovu mokinių ir mokytojų skaičius ir jų dalyvavimas mo
kykloje. Atskira mokykla privalėtų turėti vienos ir tos pačios lyties 
mokinius ir mokytojus. 1925 m. priimant seime mokykly įstaty
mą tik pusiau išsprę’stas šis klausimas. Pripažintos atskiros ber
naičių ir mergaičių aukštesnės mokyklos, tačiau tai lietę tik mo
kinius, bet ne mokytojų personalą. Išdavoj turime, kaip reikėjo 
ir laukti, gryno tipo vyriškas gimnazijas su vyry mokytoj y perso
nalu, kai kur, tiesa, įsilėidžiant mažą nuošimtį moterų mokytojų, 
ir mergaičių gimnazijas su mišriu personalu, arba tiksliau sakant 
su vyrų mokytojų persvara ir net vadovybe. Be abejojimo toks 
mergaičiy gimnazijų sutvarkymas, kur dažnai net pats mergaičių 
vairavimas mokykloje, atiduodamas į vyrų rankas, yra netikslus 
pedagoginiu žvilgsniu, neteisingas ir neteisėtas konstitucijos už
tikrintų motery teisių ir moters profesinio pasiruošimo atveju.

Amžiais susidėjusiomis tradicijomis mergaičiy auklėjimas ir 
mokymas buvo moterų rankose. Šių įpročiais įsigalėjusių ir iš 
prigimties išplaukiančių mergaičių auklėjimo teisių moterys nete
ko mūšy laikais. Prieš tą jos turėtų pakelti sutartinai balsą ir 
grąžinti tai, kas joms priklauso.

Bėgome nuo koedukacinės gimnazijos, kad išvengus moki
nių flirto, kuris turįs neigiamų pasėkų. Bet ar vyrų mokytojų 
personalas mergaičių klasėse apsieina be seksualinių momentų? 
Jau pats faktas^ kad daugelis vyrų mokytojų veda savo mokines, 
pasirodo kad seksualinė įtaka čia neišvengiama. Vyrai mokytojai 
renkasi klasėje* vieną mergaitę savo dėmesio centru. į tai reaguo
ja tuo ar kitu būdu visa klasė. Nedaug trunka ir išrinktoji tam
pa tikru seksualiniu centru. Klasėje įsigali seksualinė atmosfera. 
To viso įtakoje intelektualinis mergaičių ugdymas atsilieka. Sek
sualinio brendimo pagreitinimas trumpina psichinio augimo ir 
brendimo laikotarpį. Į vyrus mokytojus įsimyli ištisos mokinių 
grupės, į juos, ne į dėstomus dalykus, koncentruoja visą savo 
dėmesį.

Kitaip yra koedukacinėse klasėsč su mišriu mokytojų per
sonalu. Esant kitos lyties mokiniams, mokytojo — jo seksualinė 
įtaka niveliuojama. Susidaro seksualinė lygsvara. Abiejų lyčių 
atstovų kritika ar tai mokinių tarpe, ar tai iš mokytojų lūpų su
daro palankias sąlygas objektingai nuomonei įsigyti. Abiejų lyčių 
mokinių bendradarbiavimas palengvina susipratimą ir sugyvenimą 
suaugusių darbui ir santykiams. •
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Atskira mokykla su tos pačios lyties personalu turi tą priva
lumą, kad čia pašalinamas ir tas seksualinis minimumas, kuris 
galimas koedukacinėj mokykloj. Darbo sąlygos čia geriausios. 
Trukumas, kad abiejų lyčių mokinių bendradarbiavimas eina šalia 
mokyklos ir dėl to kartais turi neigiamų išdavų. Be to čia sun
ku išsidirbti objektingas kitos lyties traktavimas, kas pasunkina 
abiejų lyčių susipratimą bendrame suaugusių darbe.

Šiandien vėl laukiame gimnazijų reformų. Ko jos siekia, • 
nežinome, nes plačiajai visuomenei apie tai nepareikšta. Aišku 
yra, kad su motery balsu sprendžiant viešojo mergaičių auklėjimo 
klausimus nesiskaitoma. Nei įstatytudavystės organuose, nei gim
nazijų reformų projektų komisijoje nepakviesta nei viena moterų 
atstovė. Šis faktas dar kartą parodo, kiek teisių nustojo lietuvė 
moteris, kuri tiek daug yra nusipelniusi mūsų tautos atgimimo ir 
valstybės kūrimosi laikotarpiuose. Kaip skaudžiai jai už tai 
atlyginama!

Grįžtant prie reformų, kai kur spaudoje teko pastebėti straips
nių, kur sakoma, būk mergaičių gimnazijas manoma padaryti 
praktiškesnėmis, daugiau pritaikintomis gyvenimui. Tačiau, kaip 
suprasti šį praktiškumą? Prieš karą turėjome praktiškas mergai
čių gimnazijas su sustiprintomis svetimų kalbų programomis, na
mų ruoša, sutrumpintu matematikos kursu, be senųjų kalbų, ta
čiau jos neturėjo ryšio su universitetu, Jei ir dabar panašus prak
tiškumas turimas galvoje, nors jis būtų ir rišamas su brandos 
atestatu, jis neatsiekia tikslo. Gimnazijos, vistiek vyrų ar mo
terų, pirmaeilis ir pagrindinis uždavinys gerai paruošti universi
tete dėstomiems dalykams. «Ir visa kas gimnazijoje silpnina pa
ruošimą dirbti savarankiai einant aukštąjį mokslą, neišlaiko kriti
kos. Norint paruošti nenorinčias stoti į universitetą mergaites 
gyvenimui, reikia steigti joms praktiškas specialines aukštesnes 
mokyklas, bet nieku būdu neatitraukti mergaičių gimnazijas nuo 
jų tiesioginio uždavinio ruošti mokines universitetui.

V. K ar v e tie nė.
t ■ -

. ~ . IV. '

Šiais — bekonų ir sporūtos — laikais tikrasis, dvasinis jau
nuomenės auklėjimas yra visai, užmirštas. Tuo tarpu, prasidėjus 
krizės metams, ką nors naujo įvesti, sugalvoti ir įvykdyti sąlygos 
neleidžia. Tačiau baisus apsileidimas, kad nedaroma net nė to, 
kas tomis pat sąlygomis būtų galima padaryti. Užkoeduka- 
eiją ar prieš, galima ji įvesti ar ne? —rytojaus 
klausimas (Red?), Šiandien mes dar turime iš viso apsispręsti 
mūsų mokyklinio auklėjimo gaires, pirmiau aiškiai pasisakyti, ką 
mes norime ypatingo įdiegti savo tautos jaunajai kartai, ką pirma 
eile išugdyti jos sieloje. Ligšiol mokykloje (bent vidurinėj ir aukštes-

a . ‘
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fliojoj) nėra programoje jokio auklėjimo — nei dorinio, nei tau
tinio, nei kūrybinio. Yra tik mokymas — žinių perteikimas. Bet 
ši dabartinė sistema jau beveik griūva: įsigalėjusi, paplitusi 
ir atpigusi spauda bei radijo iš dalies veržia mokytoj o duoną. 
Dabar mokytojas jau nieku savo mokinio nenustebins nei nesu
domins jokiomis naujomis žiniomis, nes mokinys tas žinias vakar 
vakare jau laikrašty pats skaitė arba per radijo girdėjo. Todėl 
jam šiandieninėj pamokoj' nuobodu. Visai kas kita, jeigu moky
tojas mestu tą sausu žinių teikėjo mizerną rolę (panašiai kaip 
kadaise D. Kichotas— skriaudžiamųjų gynėjas!), o pataptu auk- 
klėtoju, dvasiniu vadovu, draugišku padėjėju augančiam ir bręs
tančiam jaunesniam savo broliui —* žmogui, paremdamas jo ini
ciatyvą, nurodydamas klaidas ir betarpišku šąveiksmu vadovauda
mas jo trapiai asmenybei, Bet tada reiktu iš mūsų mokytojų - 
amato išbraukti visus be išimties svetimtaučius, kuriu ligšiol taip 
gausu aukštesn. mokykloje ir kurie labai žalingai veikia mūsų 
vaikus, kuriu įgimtas tautybės (tėvynės) jausmas neatskiriamai, 
susijęs su bendru dvasiniu kultūrėjimu, ir todėl jie instinktyviai 
negali priimti sau vadovu svetimo žmogaus, beveik savo priešo. 
Juk šiandien besimokąs vaikas savo vaizduotėje turi bendrą vaiz
dą, pav., vokiečio, kuris begėdiškai ir nekaltai muša tėvynės pa- 
trijarchą Vydūną, ruso, kuris milžiniškos skriaudos padarė Lietu
vai, kuris nekaltai pūdė Sibire ar šaudė daugybę lietuvių, lenko, 
kurio vien vardas kelia pasibiaurėjimą — tiek jis mūsų tautai 
niekšybių pridaręs. Todėl auklėtoju svetimtautis būti negali. Tai 
ne šovinizmas, bet pasiryžimas būti sau žmogumi, o ne lep
šišku kito vergu. Toliau. Išbraukti iš mokytojų visus abejotinos 
doros, siauru pažiūru karjeristus, materijalistus ir tuos, kurie savo 
mokiniui neturi kuo dvasiškai sušvisti, nepajėgia savo paties as
meniu parodyti nė jokios kilnybės paveikslo, nes reikia, kad mo
kytojas — auklėtojas šviestu iš aukščiau kaip siektinas idealas, 
žmogaus pavyzdys, kad jis buty tas anų laikų „Meister“. Todėl 
čia nevieta Slunkiams ir Pelėdoms, lygiai kaip ir purvinos dūšios 
fariziejams. Dar toliau. Reikia ne tik mokyti, bet ir auklėti: pir
moje eilėje dvasios galiu ugdymas, ne žinių kitnšimas. Ligšiol 
tuo nesirūpina nė tie, kurių kruvina pareiga. Žinių įgiję mūsų 
mokiniai jas jau ima panaudoti: vagia, plėšia, sukčiauja, o 
skriausti artimą seniai nebėra jokia gėda. Egoizmas ir gyvuliš
kumas žydėte žydi! Nepaslaptis, kad penktos šeštos klasės gim
nazistė jau išeina į gatvę prostitute arba nieku laiko savo dva
sios ir kūno skaistumą — tai tikra tiesa! Tai štai, kurie ir koki 
balsai jau šaukiasi į dangų dėl mūsų apsileidimo! Kol mūsų 
auklėjimo aukštosios vyresnybės neįsitikins, kad mokinius auklėti 
reikia (ne tik mokyti!) ir kad svetimtaučiai bei dyasios ubagai 
„jaunosios kartos šviesiu keliu į ateitį nuvesti negali,“ — tol visi 
kiti rūpesčiai bus tik tuščias darbas. P. Orintaitė.
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Nemunu į pajūri!
Gamtos Draugo skaitytojy ekskursijos įspūdžiui žiupsnelis, 
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Vidudienis. Pasiekėme didžiosios kopos viršūnę. Čia pėd
sakuos tyli sparnai h uraganų, krašte šitam tarp dviejų vandenynų. 
Brendi tylėdama per karšto smėlio pusnis ir iš bangų ūžimo ban
dai išskirti stiklinio smėlio gaidų, kuri palydi tavo kojy sukeltą 
dulkių debesėlį. Sustoji tu ir ji nutyla paskęsdama dusliame gy
vojo smėlio alsavime — tu pasiekei viršūnę. Atsivėrė mėlynos 
erdvės. Po kojų griaudžia jūra. Dvi stichijos. Nė pėdsako dau
giau į Čia. Dar viena smėlio vilnis ir tavo takas dingo. Didžioji 
vienuma keliasi iš Tylos slėnio ir tiesia tau po kojų zefirinę 
skraistę. Tave svaigina nematomų sparnų dūzgimas. Tik atsidust 
ir ten jau tu, iš kur negrįžta niekas. Bet kartą dar, tik vieną kartą 
pažvelgt nori tu į tą slėnį, kur vakare tau grįžus kuršiškai prabils 
savo viešniai patarnaujanti pajūrio mergaitė ir palinkėjusi geros 
nakties lengvais žingsneliais nuliuoksės ant kranto žvejų laukti iš 
jūros. Ten į tą slėnį, pas tuos žmones... Tu nubrauki nuo kaktos 
vėjo draikomus plaukus, pagauni vėjo plėšiamą skraistę ir tvirtais 
žingsniais pradedi kelionę atgal. Žmonės tie, kas jie? Pakrantėje 
trumpas džiaugsmo garsas — prie styrinčių vandenyje polių pri
siplakė laivas. Laimingai, šiandie laimingai grįžo iš jūros. Tu 
palydi jaunų žvejų porą nuo kranto iki kapinių, kur jiedu turi 
atsisveikinti. Tu nustembi: taip šaltai jie viens kitam paduoda 
ranką. Tik marių vilnis taip abejingai palieka krantą — ji žino, 
po valandėlės ji vėl sugriš galąsti pakrantes akmenėlių... Ko jau
dintis, jūra vistiek galingesnė už viską. Tai fatalizmas, kuris yra 
kertinis akmuo didžiosios stichijos vaikų charakteriui. Ir galingi 
tie žmonės savo fatalizmu. Meilė ir mirtis jiems viena. Likimas 
lemia mirtį, likimas lemia meilę. Ir myli jie tik kartą ir miršta 
po to... tik kartą.

— Labanakt, reikia išmiegoti, ryt vėl į jūrą žvejoti.
Nutilo paskutiniai garsai. Tik supasi vilnys žarstydamos, 

dviejų krantų smiltis, tiktai linguoja debesėliai.
Iki vakaro, keliausime vadenimis, Kuršių Marėmis. Vadinasi, 

trečią dieną plaukiame — taip daug Lietuvoje vandenų. Marėmis 
palydi mus šmaikščios žuvėdros. Tik dabar įsitikinome, kad jos 
netik vikriai skraido, bet ir plauko, ir nardo labai mikliai. Laive 
tebeverda toks pat gyvenimas. Pasakojama, apie gintaro klodus 
marių dugne, apie jo dirbtuves. Dirigentas vis tebemiklina ekskur
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šautų gerkles visokiomis priemonėmis viliodamas iš jų balsus. 
Deja, mūsų žymiausias kantorius, draugas Stasys nebegali niekaip 
išduoti balso. Mat, jis, susidomėjęs kelionės pradžioje ekskursijos 
tradicijomis, atrado, kad pernai ekskursija leido du laikraščius: 
Menturį ir Špilką. Jisai sumanė leisti Špilkuotą Menturį ir ekskur
sijos vadovybei pritatuš pasidarė Špilkuoto Menturio redaktoriumi. 
Nelengvas buvo darbas, nes beveik visą laikraštį reikėdavo išdai
nuoti ir išdeklamuoti pačiam. Mes tik pritardavome. Na, ir už
kimo vargšas. Nieko negelbėjo ir kelionės vaistinėlė — išgydė 
laikas.

Pr eil o j e visa ekskursija ir beveik visa laivo įgula išsikelia- 
me į krantą žiūrėti briedžių. Pernai* čia buvę daug nuotikių, pasa
koja pernykščiai ekskursantai. Keli draugai bevaikydami briedžius 
atsilikę ir laivą turėję pasivyti pėsti; nakvoti ekskursijai teko čia 
pat šieno kūgiuose. Na, šiemet nakvosime Klaipėdoj, galvojau 
žiūrėdama į saulę, ji buvo dar gana aukštai.

Juodkrantėje dainuodami pereiname porą gatvių-alėjų. 
Keliese užeiname į kapines, kurios atrodo stropiai prižiūrimos 
rūpestingų rankų. Ant vartų iš laukujo Šono parašas vokiečių 
kalba, iš vidaus lietuviškas, tik gotiškomis raidėmis. Kryžių ir 
paminklų parašai taip pat mišrūs — lietuviški ir vokiški. Tik visur 
gotiškas šriftas. Pavardės lietuviškos, kai kurios jų kiekvienam, 
net mokiniui, pažįstamos iš literatūros ar kalbotyros vadovėlių. 
Vasarotojų neperdaugiausia. Gamta čia turtingesnė negu Nidoje. 
Sutikome porą vasarotojų iš Kauno — laukė sportininkų stovyk
los... visgi lietuviško elemento daugiau būsią. Palikome jaukią 
vasarvietę. Tolumoje pamatėme Klaipėdos siluetus, bet pasiekėme 
ją tiktai temstant.

Klaipėda turi vakarų Europos miestų charakterį, nors ju
dėjimas kiek mažesnis negu Kaune. Uostas koncentruoja visų 
gyventojų dėmesį — biznio reikalai. Statyba prieškarinė. Joje 
ryškiausiai išlikę vokiečių kultūros pėdsakai. Yra kiek ir naujų 
statinių. Veria akį Raudonojo kryžiaus ligoninės rūmai. Šiaip 
naujų lietuviškų įstaigų neperdaugiausia, bet jauti, kad suvokie
tintų miestiečių nelabai mėgiami „ groslitaueriai “ vis giliau šak
nis leidžia toje kietoje, sugermanizuotoje dirvoje. Sunkiai vyksta 
atlietuvinirno darbas. Daug padėtų čia organizacijos, kurių pagal
ba galima būtų prikelti visas kaimo jėgas ir įkinkyti į darbą. Juk 
kaimas visai lietuviškas — turguje kalbama tik lietuviškai. Deja, 
kiek patyriau, lietuviškos organizacijos čia silpnokos. Vos bepa- 
kruta ir moterų organizacijos. Gal būt trūksta lietuviškų inteligen- 
tinių jėgų? Gal būt Šaldo vietos gyventojus nuo „groslitauęrių“ 
tas, kad pastarieji ne liuteronai? Trukdančių atlietuvinirno darbą 
priežasčių yra nemaža, bet viena aišku, kad tiktai kaimą pasitelkę 
Klaipėdos atlietuvinirno darbą sėkmingai galėsime dirbti ir užtik
rinti savo uosto saugumą. \
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Mūšų dainos miesto gatvėse aetaipjau maloniai klausomos. 
Žaliųjų girių, plačiųjų laukų ir laisvųjų vandenų daina netinka 
bizniu susirūpinusiam, be to dažnai nedraugingai nusiteikusiam 
didžialietuvių atžvilgiu miestiečiui. Nelabai tinka mūsų nuotaika 
ir mes patys prie aplinkumos. Ką padarysi, gal dažnesnės ekskur
sijos ir įstengtų išlyginti tą skirtumą — mes kiek pakitėtumem 
ir Klaipėda pakitėtų. įspūdį vietos gyventojams vis tiktai padarė
me. Bažnyčioje pamaldų tvarka surašyta lentoje vokiškai, „Messe, 
Vesper“ ir t. t, bet mūsų lietuviško giedojimo per mišias susi
rinko paklausyti nemažas būrelis vietinių gyventojų. Po pamal
dų norėjome apžiūrėti išvykstantį vokiečių šarvuotį, kuris 11 vai. 
turėjo pakelti inkarus, deja čia, išėjo lyg ir nesusipratimas. Prie 
laivo mūsų neprileido, pamatėme jį tik pro tvoros plyšius... 
Geriau būtumėm visai nežiūrėję. Juk tokiais atvejais reikia turėti 
netik grupinės, bet ir tautinės ambicijos.

12 valandą plaukiame.į jūrą. Lipdami į laivą minime praeitų 
metų profesoriaus Golgotą, kuri kaip tik šitame uoste prasidėjo. 
Ją puikiai apdainavo „Špilkuotame Mentury“ Eždžiont — Tėkš, 

Meldės Lionė ir Agota
Už profesoriaus Golgotą.., ir t. t.

Pavakary aplankome kritusius kovoje dėl laisvės. Prie pa
minklo padedame vainiką gyvų gėlių, pagiedame Angelas Dievo 
paskum Tautos himną. Vakare Strandviloje praleidžiame malonų 
vakarą su klaipėdiečiais lietuviais inteligentais. Jau ir Klaipėdoje, 
anot profesoriaus Dovydaičio, atsiranda lietuviškosios kultūros 
kaladžių, kurių parama reikalui esant galima pasinaudoti.

Trumpą laiką buvome Klaipėdoje. Kad miestą pažinus ir jo 
žmones, netiek reikia sugaišti, bet stambiuosius charakterio bruo
žus ir per porą dienų vistik sugauni. Gal ne daug kuo skiriasi, 
tik savo vokiškumu, Klaipėda nuo Kauno, bet imkime kitus mies
tus. Nenumaldomai palyginamas su Klaipėda prašosi Daugpilis. 
Sujungia mano sąmonėje tuos du miestus kontrasto asocijacija. 
Du priešingi mūsų Respublikos pakraščiai — rytų ir vakarų. Dvi 
priešingos kultūros — rytų ir vakarų. Klaipėda savarankiškas, 
ekspansijos pilnas miestas. Gyvenimas ritasi visu įsibėgėjimu, 
reikalai kryžiuojasi, žaibo greitumu kyla problemos ir griūva triuš- 
kindamos tuos, kurie neįstengė jų išrišti. Nė pėdsako praeities 
griuvėsių, nė pėdsako didžiojo karo padarinių. Tiesa, yra1 pamink
lai, bet jie tik dabarties puošnumui pastatyti. Visur tik šios die
nos rūpesčiai. Dabar? Svarbu kas dabar, kas šiandie. Vakar 
diena? Nėra laiko prasidėti su vakar diena. Daugpilis? Rodos 
tik vakar išėjo iš jo rusų kariuomenė, tik vakar pravažiavo pro jį 
karo pabėgėlių-“ emigrantų gurguolės. Eini tylinčiomis gatvėmis, 
sustoji prieš griūvančius, puikia vietos laukų akmens mozaika 
išpuoštus rūmus ir atsidėjus klausai. Atskris ten iš tų kryžkelių,
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vedančių j Rusijos gelmę, motinos pabėgėlės rauda, zvimbtelės 
viena kita kulįpka paleista į miestą ten iš tų .nesulygintų apkasų 
miškuose, sumauros didžios koliubrinos... fu žiūri į griūvančias 
sienas: langinės ir durys išplėštos, jas sukūreno rusų ar vokiečių 
kareiviai. Stiklai kaip išbirėjo bombardavimo metu, taip nieks 
ir nepasistengė jų įstatyti. O jau antra dešimtis metų eina. Tiesa, 
tų rūmų viename gale pirmame aukšte įsikūrė viena kita krautu
vė, rūsyje įsitaisė staliaus dirbtuvė, bet rūmų tos įstaigos vistiek 
neįstengia išlaikyti. Diena po dienos bira kalkės, krinta akmuo 
po akmens, pleišėja plytos... Toks pat vaizdas ir viso miesto, 
kaip tų, čia suminėtų ir daugelio kitu rūmų. Neįstengia jaunos 
Latvių valstybės skiriami resursai išlaikyti miesto judėjimą tokioj 
aukštumoje, kokioj jis buvo prieš karą. Dingsta, išsisklaido 5 pul
kai kariuomenės, kuriuos krašto apsaugos ministerija apgyvendi
no tvirtovėje. Neįstengia miesto pagerinti ir kitos tyčia į Daugpilį 
atkeltos įstaigos. Ir nenuostabu. Daugpilis prieš karą buvo užsi
mojęs iškilti iki didžiųjų imperijos miestų. Gyventojų buvo be
viele pusantro šimto tūkstančių, šiandie nė trečdalio nėra. Nėra 
ir biznio. Miestas buvęs gelžkelių didžiuoju mazgu, didžiavosi 
prekybą. Jame susitikdavo žymesnieji pirkliai, keisdamiesi visokio
mis prekėmis. Miestas turėjo net kelias gelžkelio stotis. Yra tos 
stotys ir dabar, bet jų veikimas visai sumažėjo, kai kurios linijos 
pasidarė visai nereikalingos. Ir žmonės ten kitokį negu Klaipė
doje. Gyvena jie praeitimi: geriau buvo prieš karą, nė palyginti 
negalima to gerumo su šiomis dienomis, galvoja jie. Ir laukia jie, 
nesąmoningai tikisi, gal gyvenimas pakitęs, bet patys jokių pa
stangų nededa tam pakitėjimui pasiekti. Kas nors ateis, kas nors 
padarys, kas nors kitas, ne jie... Miestas be veido, miestas be 
charakterio, be valios. Vietos gyventojų tautinė sąmonė visai 
sugadinta. Meldžiasi bažnyčiose lenkų žargonu, entuzijazmo pagauti 
gatvėje ar kur kitur šaukia „ura“, o paklausti tautybės atsako, 
kad jie katalikai. Jaunoji Latvija jiems svetima, nes dažniausia 
nekatalikiška. Šiek tiek kitokį veidą turi mokyklinis jaunimas, 
kuris išmokęs latvių kalbos prisijungia ir prie latvių tautinės kul
tūros srovės. Yra Daugpilyje ir lietuvių. NuO Lietuvos sienos 
iki pat Dauguvos gyvenama daugiausia irgi lietuvių. Toks yra 
tas mūsų respublikos rytų pakrastis, tiesa anapus rubežiaus, bet 
toks slaviškai lietuviškas, kad joks rubežius neįstengia jo atskirti 
nuo mūsų. Kaip toli jam iki vakarietiško judrumo, ekspansijos... 
Kaip toli Daugpiliui iki Klaipėdos. Iš šito palyginimo dar labiau 
ryškėja Klaipėdos savarankiškumas. Suprantamiau darosi, kodėl 
Klaipėda mums stato problemas, o ne mes jai.

Iš Klaipėdos vykstame į Palangą. Vasarotojų čia daugiau 
kaip kitose vasarvietėse. Ir dvasia čia visai lietuviška. Čia vasa
roja beveik visa Kauno diduomenė neišskiriant nė p. Respublikos 
prezidento. Mūsų ekskursijos nustatytas maršrutas baigiasi. Dar
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kai kurie ekskursantai pasiryžo pėsti keliauti į Šventosios uostą 
profesoriaus Dovydaičio Vadovaujami, kuris mano kad mes, Lie
tuvos jaunimas, ne autobusais, ne kitomis priemonėmis turėtumėm 
savo pajūrį apkeliauti, bet pėsti išvaikščioti. Ir nuėjo pėsti ir 
grįžo pėsti. Puiku.

Pagaliau pasukame į namus. Kretingoje dalis ekskursantų, 
taip patprof. Dovydaičio vadovaujami, atskyla ir leidžiasi Žemai
tijos gilumon pažiūrėti Platelių ežero ir apylinkių., Kiti į namus. 
Laukdami traukinio apžiūrime visą miestelį. Ir čia, kaip ir prie 
daugelio mūšy provincijos miesteliy, yra dvaras. Apžiūrime jo 
šiltadaržį —žiemos sodą. Aplankome T. T. Pranciškonų tada dar 
tebęmūrijamą Liurdą. Užeiname į bažnyčią, lipame į bokštą, iš 
kurio net jūra matosi. Paskum meldžiamės kartu su vienuoliais 
suklaupusiais prie altoriaus pusračiu — maldos aistra spindi jy 
veiduose. Ir jy balsai, ir visa aplinkuma dega Viešpaties meile. 
Taip, čia galima melstis, nuoširdžiai, karštai. Melstis taip, kaip 
meldžiasi žemaičiai, nes čia Žemaitija. Nidoj ilgėtis, Palangoj 
svajoti, Kretingoj melstis, — padarome išvadą susėdę į traukinį.

Šiandie, kada rašau šiuos atsiminimus, yra spalių devintoji. 
Šia proga prisimena man kitas Lietuvos kraštas, į kurį mūšy eks
kursijos nuvykti negali, prisimena Vilnius, Gardinas... Kadagį 
pagaliau laisvės daina galėsime pasveikinti tenai vargstančius 
brolius? Ateis diena, tikime.

Tarėmės ir svarstėme visus savo reikalus, kalbėjome viso
kiais klausimais. Neliko nepaliesti ir specifiniai mergaičių auklėji
mosi bei visuomeninio veikimo klausimai. Pamenu, lauke dulkia 
smulkus lietus. Kajutėje susėda mergaitės būreliais 'Vienos dai
nuoja, o kitos svarsto gyvenimo klausimus — ne širdies reikalai 
ir ne parėdai yra kalbos objektu. Mergaitėms rūpi iš kur atsirado 
motery klausimas ir kaip jis vystėsi? Kokios yra moterų judė
jimo kryptys, koks yra motery sąjūdžio siekiamasis idealas? Ko
kios priežastys verčia moteris eiti šiandie į visuomenės darbą, į 
kokias darbo sritis? Ką turi daryti moksleivė, kad išėjusi mokslą 
galėtų stoti su kitomis į darbą ir t. L Jaunoji moksleivė daug 
galvoja, ji visai rimtai žiūri į gyvenimą, ji domisi aktualiais gy
venimo klausimais ir ieško keliy jiems išrišti. Maldingumas, 
darbštumas ir gili mintis telydi jus einančias savo jaunystės kelią. 
To linki jums viena ekskursantė, kuri mielai laukia ir tiki, kad 
Jūs, jaunosios, ekskursijos metu iškeltus klausimus norėsite ir šito 
žurnalo skiltyse pasvarstyti.

—s
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Mikasė Ivanauskaitė.

Moterys ir cheminis karas.
. . . * *

Neatsižvelgiant į tai, ar karas bus, ar nebus, iš praeities 
žinome, kad karas yra galimas. Nūdienė.. pacifistinė' akcija, vals
tybių nusiginkla virnas (geriau ginklavimasis), nepuolimų sutar
tys, tautų sąjungos ir kt. dar nelaiduoja Europoj taikos. Praeitis 
rodo, kad įvairios sutartys, pasižadėjimai ir paliaubos, jokios prak
tiškos reikšmės neturėjo ir ateity — neturės.

Ar nesulaužyta tarptautinės sutartys nevartoti nuodingų dujų? 
ar neitralitetai išlaikyti—Belgijos?—ar nešaudyta ir civilių gyve
namus miestus— Paryžių? — ar mūsų sostinė — Vilnius pagrob
tas, nesulaužius padarytos Suvalkuose sutarties? Ar pasikeis stai
ga žmonės — žvėrys?

— Žinoma, kad ne! Kur geriausios jėgos ir didžiausi ka
pitalai skiriami? ar ne cheminiam karui su aviacija?!

Dabartinė galingoji chemijos pramonė rodo kokiu tempu 
ruošiamasi prie ateities cheminio karo. Visi, be išimties, chemi
kalų fabrikai, karui ištikus, gamins nuodingas dujas ir sprogsta
mą medžiagą.

Be 1914 — 18 m. d. kare naudojamų lėktuvų, oro laivų ir 
nuodingų dujų, ateities kare vartos naujai sukonstruotus — tobu
lus karo ginklus, bakteriologiją ir kt, kurie ateities karo veidą 
pakeis — padarys be galo barbarišką—chuliganišką—pragarišką.

Apie tai galima spręsti iš jau turtingos ir gan didelės karo 
specialistų apie cheminį karą literatūros. Kiti rašytojai net pa
taria apie tai negalvoti ir cheminio karo galimumą laiko nesveiko 
proto fantazija. Pastariesiems atsako istorijos taktai: Hitlleriai ir 
Co. Tikslas pateisins priemones.

Kaip d. kare kariuomenė pasislėpė žemėje, taip ateities kare 
— dalis pakils į orą. Žudysis ne tik sustojusios frontais viena 
prieš kitą kariuomenės, bet bus naikinami ištisi kontinento kraš
tai, pramonės ir prekybos centrai, geležinkelių mazgai — stotys, 
uostai, keliai, tiltai, ramūs užfrontės gyventojai be skirtumo lyties 
ir amžiaus, nes ten bus siunčiama galingoji aviacija, mėtyti mil* 
žiniškas chemines bombas, kurios nuodija visą žemėje esančią 
gyvūniją; didelius stiklinius indus arba balionus su įvairių bakte
rijų kultūromis, kurios neša mirtį užkrėstiesiems; jokiomis priemo
nėmis neužgesinamas fosforo bombas, kurios nudegina mėsas iki 
kaulų... »C*
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Kiekvienas ginklas, kuris neša mirtį, yra baisus, nehumaniš
kas — barbariškas, todėl ir cheminis ginklas nėra žiauresnis už 
kitus ir, jei karas yra galimas Šiy dienų kultūrai ir moralei, tai 
etika ir logika leidžia vartoti nuodus, kaipo karo priemonę.

Nuodingy dujų vartojimas yra pigus ir paprastas; nesudė
tingas produkcijoj ir veiklus, Kariuomenės žinančios praktiškes
nius — geresnius ginklus, negali vartoti blogesnių. Cheminis 
ginklas yra galinga kovos priemonė, nuo kurios tik tas atsisakys, 
kurs šiuo atžvilgiu bus silpnesnis.

Išvada aiški, jei bus karas — tai cheminis.
Ateities kare ne tik kareivis, bet kiekvienas valstybės pilie

tis privalės apsiginti nuo nuodingy dujų. Iš anksto negalima 
atspėti koks miestas ar vieta bus bombarduojama priešų oro eska
drilių. Nuodingos dujos ir aviacija pakeičia dviejų armijų karą, 
dviejų tautų karu t. y. visi krašto gyventojai dalyvauja kare: vy
rai, moterys, seniai, vaikai, turtingi, pavargėliai, mokyti ir nemo
kyti. Tai karas par exellence demokratiškas, nedarantis skirtumo 
lytinis, giminėms, luomams, nežinantis „išrinktųjų“.

Pralaimėjimas ir mirtis tiems, kurie iš anksto yra nepasiren
gę, nesusiorganizavę, nesusipažinę su gynimosi nuo chemiškų 
karo priemonių.

Moters pareiga, karui ištikus, yra didelė ir atsakominga.
Vyrai — fronte, karo fabrikuose ir ten, kur bus pašaukti 

— naudingesni, o moterys rūpinsis užfrontės gyventojais: sene
liais, vaikais ir ligoniais. Laimėjimas ar pralaimėjimas pareis nuo 
to, ar moteris bus tam tikslui tinkamai prirengta, ar mokės pavar
toti apsaugos priemones nuo nuodingų dujų ir bakterijų kultūrų.

Netenka abejoti, kad moterims susiorganizavus ir prisiren
gus karo netikėtumams, bus kur kas mažiau aukų, kurių reika
laus valstybės saugumas ir nepriklausomybė. Lietuvės moterys 
neprivalo uŽmerktom3 akim žengti priekin, kada besočiai kaimynai 
ruošiasi užtroškinti mus nuodingomis dujomis...

Kad įsitikinti, koks ištikrųjų pavojus gręsia ramiems šalies 
gyventojams, nors trumpai pažvelkim į chemijos ginklo istoriją. 
Apie pačias nuodingas karo chemines medžiagas žiūr. „Ateitis“ 
Nr. 2 pusi. 112 „Cheminis karas“. Pabaigoj šio straipsnio nuro
dau tos rūšies literatūrą, kurią pravartu kiekvienai (am) pasiskai
tyti — pastudijuoti.

r . ■ '

Chemijos ginklas.
Chemijos ginklo vartojimą užtinkame jau gilioje senovėje 

nuodingų dujų ir dūmų pavidalu. Jau Peloponeso kare (V šimt. 
pr. Kr.) Spartiečiai vartojo erzinančius ir nuodingus degančios 
sieros ir arseno dūmus. Vėliau, istorijoje randama daug vietų, 
kur chemijos ginklas praktiškai buvo vartojamas.
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Naujaisiais laikais XVIII—XIX amž. nuodingų medžiagų var
tojimas buvo atmestas ir pasmerktas.

1899 — XII — 29 d. beveik visos kariavusios valstybes 
pasirašė Haagoje sutartį, kuri draudžia karo metu, vartoti tas ka
riškas priemones, kurios gali suteikti nereikalingų skausmų pav. 
nuodingosios dujos, sviediniai ir kt. p. ginklai.

1907 m. Haagos Konferencija priėmė rezoliuciją, suformu
luotą 23 paragrafuose ir draudžiančią vartoti kare bet kokias nuo
dingas dujas; nuodinti vandens šaltinius ir maisto produktus.

1912 m. šis nutarimas iš naujo buvo patvirtintas ir aiškiau 
pabrėžtas.

1915 m. balandžio 24 d. 4 vai., nespėjus nė dviem mėne
siams praeiti nuo d. karo pradžios, vokiečiai prie miestelio 6 klm. 
fronto platumo pavėjui paleido iš tam tikrų indy Yperchloro dują 
bangas, kurios, pagautos vėjo, buvo nuneštos į francūzų apkasus... 
Ataka truko 15 min. Buvo apnuodyta per 15.000 žmoniy, iš kurių 
žuvo apie 6.000, o kiti paliko nepagydomais invalidais...

D. kare abiejų kovojančių pusių nuostoliai nuo dujų siekia 
arti 900.000 žmonių. Pradžioje chloras, paskui fosgenas buvo 
naudojami dujų bangoms leisti; vėliau cheminiai artilerijos svie
diniai ir pagaliau cheminės aerobombos.

IIKaip parengti moteris gynimtiisi nuo chemiškų 
karo priemonių.

Chem. medžiagos ateities kare bus vartojamos sistematingai. 
Pagal chemijos karo taktiką iš anksto bus sudaromi planai du
joms, dūmams naudoti.

Netikėtumas puolant duoda šansų laimėti, todėl ir ateities 
kare — netikėtumas — nepasirengusį kraštą palaidos klaikiuose 
griuvėsiuose.

Moteris priešcheminei apsaugai, dar taikos metu, privalo 
būti parengta, nes karo metu bus iš jos pareikalauta gero orien
tavimosi kariškuose dalykuose. Nepadės aimanavimai, kad mo
teris yra silpna, kad netinka karo tarnybai, kad tik vyrų pareiga 
ginti šalį... Taikos metas yra geriausias laikas pasirengti. Kadangi 
privalomą priešcheminių kursų nėra, tai šiandie lietuvė — moteris 
privalo rengtis — lavintis 1) individualiniai arba 2) kolektyviai.

Visos moterų organizacijos, draugijos, nežiūrint ideologijos, 
privalo lavint savo narius priešcheminėj apsaugoj.

Lietuvos moterys dar nėra tam darbui susiorganizavusios. 
Jos nepagalvoja, kad tas gali atnešti mūsų kraštui daug nuosto
lių ir net katastrofą.

Negaiškime kol laikas. Aerodrominio karo galimumas ska
tina mus atatinkamai prisirengti — jį tinkamai pasitikti.
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Ne tik mūsų pačių yra reikalas susirūpinti priešchemine 
apsauga, bet nekaltų vaikų balsas šaukia mus prie darbo! Jų gy
vybės apsauga juk mūsų rankose.

Motinos pareiga yra ne tik vaiko auklėjimas ir užlaikymas, 
bet ir apsaugoti jį nuo sužalojimo ir mirties, pat pirmose dieno
se^ Kaip šiandie motina kovoja su kūdikio ligomis, taip karo 
metu ji privalės kovoti su dujomis.

Netenka abejoti, kad moterys supranta tą naują misiją ir 
šią sunkią pareigą neš kantriai iki galo. Tik taip pasiruošusi ji 
valstybei ir šeimai užtikrins apsaugą ir barbariškas cheminis 
karas gaus mažiau aukų!

Li t e i atū r a

1. Ministėre de la Gererre — Instruction provisoiresurlaprotectioncon- 
ire les gaz de combat Paris 1924 m.
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4. E. S. Farroy •— Gazowaja wojna. Moskva 1925.
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6. Z. Dr. Brykalska — Rola Kobiety w obronie przeciwgazowej. War- 

šava 1931.
7. A. Malyško. Wojna chemična.
8. Kpt. Z. Bartel, Walka gazowa i obrona przeclwgazowa Waršawa 1931.
9. Gynimasis nuo chemiškų karo priemonių. (Laikinieji nurodymai) Kau* 

nas 1930.
10. Inž.- Majr Petkūnas, Priešdujinės slėptuvės ir patalpos. Kaunas 1931.
11. ’Gen. št. pulk. lt. Žadeika, Chemijos Ginklo vartojimas kautynėse, 

Kaunas 1931. .

„Naujosios Vaidilutės“ Administracija prašo vi-
• k ,
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sus, kurie dar nėra apmokėję prenumeratos, kuo 
skubiausiai atsiskaityti. Ilgiau laukti negalima. 1933 
metų ir visas senesnes skolas prenumeratoriai turi 
grąžinti dabar, nes tik tokioms sąlygoms esant 1934 
metais žurnalas įstengs eiti be trūkumų.
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Žuvusios moterys

Žuvusios moterys, vadinamos prostitutės, yra tos, kurios už 
pinigus parduoda savo kūną vyrams. Gal, apie tokias moteris 
neverta ir kalbėti, nes jos tikrai yra žuvusios ir tik pasibjaurėji
mo vertos? Jei kas taip mano, tai tik dėlto, kad neįsigilino į tų 
motery padėtį, nepagalvojo, kas jas įstūmė 1 tą bedugnę, į tą 
pragarą, kuriame jos atsiduria. Aš norėčiau kiek nušviesti prie
žastis, dėl kurių nė šimtai, bet tūkstančiai motery žūna, — no
rėčiau nupiešti jų baisaus gyvenimo vaizdą. Tai yra reikalinga 
ne tik tam, kad motery širdyse vietoj pasibiaurėjimo ir paniekos 
galėčiau pasigailėjimo jausmą sužadinti, kad iššaukčiau noro atei
ti į pagalbą toms iš jy, kurias dar galime gelbėti, bet dar ir tam 
kad galėčiau nurodyti pavojų, gresiantį kiekvienai mergaitei, kiek
vienai jaunai moteriai, kad jos lengviau pastebėtų pinkles, visur 
joms statomas, ir būty atsargesnės ir kitas pamokytų atsargumo.

Kas gi stumia moteris į paleistuvystės namus? Vargas, ne
laimės jas ten varo. Prostitučių tarpe labai retai pasitaiko turtin
gų šeimų dukterų. Jy eiles sudaro buvusios tarnaitės, darbinin
kės, skalbėjos, siuvėjos, pardavėjos, pasitaiko ir gailestingųjų se- 
sery, guvernančių, mokytojų ir t. t. Daugumas jų, pasirodo, yra 
našlaitės, kurių daugelis yra į savo nelaimę įkritusios dešimties, 
dvylikos metų amžiaus. Vargo dukterys, nesurasdamos darbo sa
vo tėvynėje, važiuoja į tolimus svetimus kraštus, emigruoja ir be- 
keliaudamos dažnai * atsiduria viešuose namuose.

Kiek daug yra žuvusių moterų rodo štai. Šitas 'pavyzdys.-
Japonijoj prieš karą buvo 20.000 paleistuvybės namų, o 

juose 1,5 milijono prostitučių. Argentinos sostinėje Buenos—Aires, 
kur gana daug yra lietuvių, dabar yra 585 viešieji namai su 
120.000 prostitučių surašytų ir apie tiek dar yra slapty. Daugumas 
Argentinos prostitučių (75°/o) svetimtautės, atgabentos iš įvairių 
pasaulio kraštų.

Iš Lietuvos kasmet išvažiuoja į užjūrį vis daugiau ir daugiau 
lietuvaičių, ir žymi jų dalis papuola į paleistuvybės namus. Pa
sirodo, kad iš Pabaltijos kraštų (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) kas
met išvežama 200 moterų į tokius namus. Atatinkamas skaičius 
tenka ir Lietuvai.
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Paleistuvybės namus laiko įvairių tautų biznieriai. Jie gau
na iŠ to didelį pelną, statosi sau namus, perkasi dvarus, moko 
savo vaikus užsienyje, Yra žinoma iš vieno viešųjų namų savi
ninko, kad viena mergaitė duoda iki 500 dolerių gryno pelno 
per savaitę- Daugely valstybių yra valdžios leista laikyti viešuo
sius namus. Kur nėra leista laikyti atvirai, ten jie laikomi slap
tai. Merginų pareikalavimas yra didelis. Viešieji namai greitai 
atima iš mergaitės grožį, iščiulpia jėgas, apkrečia bjauriomis ligo
mis. Nepraeina dar pusė metų, ir reikia jas jau mainyti. Iš kur 
gi jas imsi? Savu noru tenai niekas neina. Todėl tam tikri agen
tai gaudo moteris įvairiais būdais ir paskui jas parduoda viešųjų 
namų savininkams. Parduoda kaip prekę, kaip gyvulį, kaip ver
gę. Parduoda į tolimus kraštus, kad apsunkintų jų grįžimą. 
Moteris tampa verge, baltąja verge. Prekybą tokiomis moterimis 
vadinasi baltųjų vergių prekyba.

Baltųjų vergių prekyba yra neva uždrausta, bet ji yra va
roma slaptai, ir labai plačiai. Amerikoje, pavyzdžiui, buvo suda
ryta turtuolių bendrovė, kuri pristatinėjo moteris j visus paleis- 
tuvybės namus pasaulyje. Parduoda moteris įvairia kaina. Gra
žesnės ir jaunesnės yra brangesnės. Kaina svyruoja nuo 500 — 
20.000 litų. . Kiekviename mieste yra slaptų moterų prekybos 
agentų. Austrijos sostinėje Vienoje buvo jų. susekta vienais me
tais 180. O kiek jų nesusekta? Nestinga jų ir Lietuvoje, ypač 
Kaune. Daugiausia sukasi jie prie išeivybės biurų, kur parduoda
mos laivakortės. Agentas tykoja aukų visur: gatvėse, soduose, ki
nuose, viešbučiuose, stotyse, garlaiviuose. Naudojasi jie visokiais 
būdais: žada geras tarnystes, apie tai skelbia laikraščiuose; apsi
meta gerais ponais ar poniomis globėjais, priglaudžia nelaimėje, 
o paskui parduoda. Dedasi norį vesti panelę, įsispraudžia į šei
myną, net veda, turėdami padirbtus pasus, o paskui veža žmoną 
parduoti į viešuosius namus. Tokie ponaičiai moka po dešimts 
kartų vesti. Agentai žiūri ir ligonių. Sužinoję, kad mergina, išėjus 
iš ligoninės, neturės kur dėtis, priglaudžia pas save, vėliau par
duoda. Yra atsitikimų, kad tokie agentai prievarta pagrobia mer
gaitę ir išveža. Kad nemanytume!, kad tai tik pasakos, aš pasa
kysiu kelis pavyzdžius iš gyvenimo, apie kuriuos buvo, rašyta 
laikraščiuose ir dėl kuriųvbuvo net iškeltos bylos teisme.

Brazilijoje^ Rio de Žaneiro mieste, buvo sulaikyti trys bal
tųjų vergių pirkliai. Jie buvo užrašyti malkų pirkliais, o iš tikrųjų 
jie buvo moterų pirkliai. Vienas jų, pavarde Hellis, pagavo uoste 
tris emigrantes. Pasisakęs joms esąs laivakorčių agentas ir galįs 
duoti gerai apmokamą darbą. Jos apsidžiaugė, sutiko su juo va
žiuoti, o jis jas nuvedė į paleistuvybės namus, kur savininkas 
mokėjo jam po 300 litų (200 milereisų) kasdien, kol tos merginos 
ten buvo. Dalykas iškilo aikštėn, ir Hellis buvo suimtas ir pa
trauktas teisman.
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Žydas Mendelsonas, vedęs jauną mergaitę Rusijoje, parda
vė ją Brazilijoje už 1.000 dolerių. Paskui tas pats nusipirko sau 
Brazilijoje kitą už 500 dol ir kiek pagyvenęs su ja, pardavė į 
tuos pačius namus, kaip ir pirmąją už 1.800 dol. Iškilo viskas 
aikštėn. Hellis gavo kalėti, bet tik du mėnesius, o Mendelsoną 
išsiuntė atgal į Rusiją, bet jam neuždraudė vėl grįžti į Braziliją, 
o grįš jis tikrai su naujomis aukomis.

Neseniai Paryžiuje buvo susekta gauja pirklių, kurioje da
lyvavo ir moterys. Jie dirbo kažkokio fabriko vardu. Samdyda
vo neva tam fabrikui darbininkes ir išsiųsdavo jas. Tik visos jos 
dingdavo kažkur be žinios. Vėliau paaiškėjo, kad visos tos mer
ginos, kurių buvo keli šimtai, buvo parduotos į paleistuvybės 
namus po 4.000 litų už kiekvieną. Tos draugijos agentai, tarp 
savęs susibarę, išdavė viens kitą, ir keli jų atsidūrė kalėjime, kiti 
spėjo pabėgti.

Šveicarijoje uz miesto rinko gėlės dvi mergaitės 12 — 13 
metų. Privažiavo prie jų automobilis su šoferiu, kuris paprašė 
mergaites parodyti kame galima gauti benzino. Jos sėdo į auto
mobilį. Kai šoferis nesustojo mergaičių nurodytoje vietoje, jos 
ėmė abejoti dėl jo tikslo, ir vienai pavyko iššokti iš automobilio 
kita liko ir dingo amžinai. Šoferis, be abejo, buvo baltųjų vergių 
prekybos agentas.

Šįmet buvo iš Berlyno išvežtos į Argentiną devynios šokė
jos. Apie jas negauta jokių žinių. Jas pasamdė vokietė Šmelingie- 
nė, kuri ir pernai daug merginų samdė ir siuntė. Viena iš mer
gaičių pabėgo ir papasakojo policijoje, kad jos visos buvo nu
vežtos į viešuosius namus.

Varšuvoje baltųjų vergių pirklys Baskinas, Amerikos pilietis, 
vesdavo merginas, norinčias papulti į Ameriką. Už tą merginos 
brangiai jam mokėdavo, kad tik galėtų tenai įvažiuoti. Pirklys 
veždavo tokią „žmonų“ tik ligi artimiausiojo uosto Vokietijoje, 
kur perduodavo kitiems agentams, o pats grįždavo naujos žmo
nos ieškoti. Visos jo žmonos papuldavo į prostitučių namus. 
Galų gale Baskinas buvo sučiuptas ir nuteistas kalėti. O kiek jis 
jaunųjų gyvybių pražudė.

Dabar pas mus kai kuriuose laikraščiuose, ypač „Dienoje“ 
labai dažnai skelbiasi ponaičiai, norį vesti paneles. Pasitaiko te
nai ir amerikiečių skelbimų. Patarčiau panelėms būti atsarges
nėms, nes ir tenai gali būti baltųjų vergių pirklių skelbimų. Ge- 

> ras žmogus gali rasti sau žmoną ir nesiskelbdamas „Dienos“ 
laikraštyje. Apskritai, tokie skelbimai yra smerktini, o laikraštyje 
„Studentas“ tai ir visai neleistini. Prieš tokius skelbimus reikia 
orotestuoti, ypač moterims, nes jos kaip tik gali tapti tokių skel
bimų aukomis. Kaune viena ponia, Mergaičių Bičiulių Dr. narė, 
sučiupo stotyje agentą, kuris norėjo suvilioti jauną gražią so
džiaus merginą, žadėdamas jai gerą tarnybą.
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Merginai, atvežtai į paleistuvybės namus, iš pradžios neduo
da darbo, gerai maitina, puošia, paskui prašo, kad ji išeitu į sa- 
lioną svečiu „ pabovyti Žada ją parsiysti atgal namo, jei jai tarny
ba nepatiktu. Salione tam tikri agentai specijalistai stengiasi ją nu
girdyti ligi sąmonės nustojimo, o po to... Ant rytojaus jai primena
ma, kas atsitiko, pasakoma jos dokumentai esą policijoje, o jy 
vietoj ji gausianti geltoną bilietą. Išeities jau nėra. Ji turi pasi
duoti likimui ir tapti baltąja verge. Apgauna ir kitu būdu. Atve
žę merginą į svetimą kraštą, sako jai, jog yra tenai reikalaujama 
tikrinti sveikatą kiekvienai naujai atvažiavusiai pas tam tikrą gy
dytoją ir nuveda ją prie gydytojo, kurs tikrina prostitutes. Dak
taras įrašo ją į prostitučių sąrašus. Atsitinka, kad mergaitė, su
pratusi, kur papuolė, ilgai priešinasi, nepasiduoda; tuomet ją mu
ša, kankina, badu marina, kol „nulauš ragus“. Prostitutes kur 
jaunesnes, šviežesnes, laiko geresni uose namuose, paskui parduo
da vis į blogesnius ir į blogesnius, vis pigesne ir pigesne kaina, 
kol išmeta į gatvę, kur jy laukia mirtis patvory.

Prostitutės padėtis yra pasibaisėtina. Pabėgti ji ir norėdama 
negali, nes neturi dokumentu, neturi pinigu, dažnai ir rūbu- Vier 
šuose namuose, kurie yra valdžios leisti, visą prostitutės uždarbį 
paima namu šeimininkė; už tai duoda jai butą, valgį ir drabužius. 
Savo rūby tokiu namų prostitutės neturi—yra bendros suknelės, 
bendri paltai, skalbiniai. Kuomet prostitutė išeina iš tokiy namy, 
ji turi atpirkti sau rūbus iš šeimininkės. Bet už ką? Pinigų ji ne- 
turi. Slaptuose namuose prostitutė uždarbį pasiima sau, bet turi 
mokėti šeimininkei už butą ir laikymą 30 lity per parą. Tokiose 
sąlygose pinigu sukrauti nelabai pavyksta. Jei kuri ir sukrauna, 
tai atsitinka liga ir tenka viską išleisti ir dar prasiskolinti. Jos 
visos yra paskendusios skolose savo šeimininkėms.

Gyvena prostitutės dažniausiai baisiausiame nešvarume. 
Valgo blogai, kiekviena j y turi , priimti per dieną vidutiniškai po 
dešimts vyrų. Kokiy vyry! Ateina biaurūs, girti, pasmirdę, ateina 
apsikrėtę biauriomis lyties ligomis. Atsisakyti nevalia — turi pri
imti. Savo padėtį jos puikiai supranta ir kad nustotu apie ją gal
voti, kad užsimirštų, jos geria degtinę, uosto kokainą, leidžia po 
oda morfiną — kad tik nereikėtų galvoti, jausti savo padėties. 
Labai dažnai jos negali pakelti savo sunkaus bjauraus gyvenimo 

’ naštos ir nuodijasi, šoka į vandenį, pasikaria. Ir mūsų Kaune 
kiek jų nusinuodija esencija, kiek ju šoka nuo tilto Nemunan, 
apie tai žino tik policija ir gydytojai, o dar daugiau žino mūšy 
gražus Nemunėlis. Negali jos pakelti ne tik savo gyvenimo sun
kiu sąlygų, bet ir žmonių elgesio su jomis. Kiekvienas nuo jy 
atsigręžia, ne vienas į jas spiauna, sutikęs gatvėj. Vaikai, tie 
maži nesusipratėliai, mėto į jas akmenimis, kolioja. Ar gali būti 
nelaimingesni už jas sutvėrimai? Galas — mirtis nuo nuodų, mir
tis patvory nuo bado, mirtis nuo lyties ligy, kada kūnas pūva, »
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mėsa gabalais nuo kauly krinta, smarvė už varsto nuo jų eina. 
Mirties maldauja nelaimingos, ir negali jos sulaukti, kaipo di
džiausio išganymo nuo nepakeliamų kančių, skausmų.

’ IL Z
Pirmoje straipsnio dalyje pasakojau apie žuvusias moteris, 

pasisemdama žinių iš įvairių raštų. Antroje dalyje pranešiu apie 
tai, ką mačiau savo akimis.

Šįmet pavasarį teko man matyti vieną iš didžiausių pasau
lyje baltųjų vergių prekyviečių, kur nelaimingosios suvežamos iš 
viso pasaulio kraštų. Keliavau su* didele ekskursija Šiaurės Afri
koje. Teko mums būti Alžire. Žiloje senovėje tai buvo finikie
čių valdomas kraštas. Paskui Romos valdovai pavertė jį griuvė
siais. Ant tų griuvėsių įsitvirtino tuomet vietos tauta, berberais 
vadinama. Vėliau Alžiras pereidavo į įvairias rankas. Valdė jį 
ir arabai, ir turkai ir italai. Pagaliau užkariavo jį prancūzai, ly
giai prieš šimtą metų. Mūsų ekskursijai kaip tik teko ten būti 
per šimto metų prijungimo jubiliejaus šventę. Prancūzų miesto 
dalyje namai buvo papuošti vėliavomis, krautuvės buvo uždarytos, 
vakare puikiausia iliuminacija. Pavergtųjų berberų — arabų dalyje 
nei vienos vėliavėlės, nei vienos elektros lempelės, visos krautu
vės atdaros — arabai nebijo pademonstruoti savo nusistatymo 
prieš okupantus. Teko kalbėtis su vienu kitu arabu —jie neken
čia prancūzų, kurie be galo žiauriai elgiasi su pavergtais, ir žada 
su laiku šimteriopai atkeršyti už savo skriaudas.

Gražus tas Alžiro kraštas. Amžinai ten šilta. Žemė be galo 
derlinga. Auga ten vynuogės, šilamedis, apelsinai, citrinos, kvie
čiai. Alžiro sostinė — Alžiras, puikus miestas prie Viduržemio 
Jūros uosto. Gydymo vieta sergantiems plaučiais. Miestas pa
statytas aplink uostą ant aukštų uolų, pastatytas eilėmis — lipy
nėmis. Visi namai baltai dažyti, gražios, dažniausiai arabų, 
architektūros. Apsupa juos palmių ir kitų medžių sodai, daugybė 
rožių ir kitų gėlių — pasakos miestas. Jisai susideda iŠ dviejų 
dalių: naujoji—prancūzų, senoji arabų, vadinamoji Kasba. Nau
jame mieste gražūs namai, sodai, gatvės; čia švaru, turtinga. Tai 
čia naujieji krašto ponai prancūzai gyvena. Senų krašto šeimi
ninkų miestas nešvarus, žmonių sausakimšai prikimštas; gatvės 
siaurutėlės. Apačioje, Kasboje, įvairios krautuvės, amatininkų 
įmonės, viršuje, arčiau dangaus, paleistuvybės namai. Gatvėse 
tiek žmonių, kad prasigrūsti sunku. Ir vis tamsiaodžiai berberai 
— arabai, turkai, juodaodžiai negrai, beveik vieni vyrai. Moterų 
gatvėse retai gali užtikti, nes arabų moterys yra vyrų vergijoje 
ir negali viešai pasirodyti, o jei ir pasirodo, tai tik uždengtais 
veidais. Europiečių arabų mieste irgi retai sutinki, išskyrus bor- 
-delių gatves, kur jų yra daug.

J
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Seniai žinojau, kad Alžiras, tai plačiausias baltųjų vergių 
turgus, kur vargsta tūkstančiai nelaimingųjų aukų, prancūzų, tole
ruojančių tokius dalykus, negarbei. Mūsų ekskursija nuėjo tenai 
iš ryto, kuomet aš buvau nuėjusi pas vieną arabą susipažinti su 
jų šeimyniniu gyvenimu. Grįžę iš Kasbos mano kelionės drau
gai papasakojo man apie savo šiurpulingus įspūdžius. Nutariau 
ir aš savo akimis pamatyti pragarą, apie kurį jie man papasakojo.

Paėmus su savim tris vyrus, nuėjau pavakary ieškoti tų 
vietų. Lipame aukštomis gatvėmis — lipynėmis. Ankštumas toks, 
kad kitose vietose du žmonės vos gali prasilenkti. Dvokia taip, 
kad galva svaigsta. Dulkių tirštai ore. O saulutė kepina ir kai
tina kaip ugnis mūro namus ir akmenų uolas, ant kurių jie pa
statyti. Gatvėse krūvos šiūkšlių. Namai pilkai juodos spalvos 
nuo nešvarumo — amžiais nedažyti. Iš abiejų pusių tokiose 
gatvėse, namuose kambariukai — lindynės su mažutėmis durikė- 
mis, arba ir visai be jų, tik su biauriu uždangalu — skarmalu. 
Dažniausia be langų tos lindynės, tik durelių viršuje mažutėlis 
stiklo gabalėlis — langelis. Prie kiekvienos tokios lindynės sėdi 
pusplikės merginos įvairiose viliojančiose pozose. Pamačiusios 
vyrus, vilioja juos visai apsinuogindamos, ir kviečia į lindynės 
vidų, kur stovi kažkas panašaus j lovą, nešvariais skarmalais ap
dengta.

Kokių moterų tenai nėra?! Arabės, negrės, išpjaustytais ir 
įvairiomis spalvomis išraižytais veidais, su auksiniais žiedais no
syje Australijos ar mažų Afrikos tautelių dukterys; kinietės, ja
ponės. Yra ir baltučių, geltonplaukių, mėlynakių Šiaurės Europos 
kraštų mergelių; gaktai mūsų lietuvaitės, gal vokietaitės? Viena 
jų, jauna, geltonplaukė sėdėjo tokia nuliūdus, žiūrėjo į tolį niekp 
nematančiomis akimis; žiūrėjo, tur būt, į savo gyvenimo bedugnę. 
Mano tokia pat baltaplaukė dukrelė, kaip tik tokio jauno amžiaus. 
Gal ir ta baltoji vergė, turi kažkur savo mamytę, kurios pasiekti 
nebegali? Gal apie ją dabar kaip tik galvoja nuliūdusi, nusiminusi? 
Norėjau pulti prie jos, priglausti jos vargšę, šviesią galvelę prie 
krūtinės ir sušukti: bėk, bėk, gelbėkis!

Deja, nebuvo laiko. Mano palydovai jau atsitolino, o aš ta
me pragare buvau viena — padorios moterys tose gatvėse nesi
rodo. Reikėjo skubėti juos pavyti. Vyrų čia visokių pilna. Jie 
ateina čia pasilinksminti. Būna čia visokių pavojų. Būna ir už
mušimų ir pagrobimų. Prancūzų policija, ir ta bijo čia pasirodyti 
uniformoje. Tokių gatvių Alžire daugybė. Ir vis lindynė prie lin
dynės, o prie jų moterys, moterys, moterys. Nebuvo galima visas 
jas apeiti, nors vaikščiojome daugiau kaip dvi valandas. Kiek gi 
ten yra moterų? Tai tikra pasaulinė baltųjų vergių rinka. Vienoje 
vietoje apsupo' mus būrys mergaičių 8—12 metų amžiaus. Jų 
tarpe viena buvo nepaprasto grožio. Tai irgi prekė. Jos prašė 
pinigų. Išėmiau piniginę iš radikiulio, bet jos pradėjo man viską
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plėšti iš raukti. Mano palydovai paskubėjo paliuosuoti mane 
nuo jų.

Prie vieny didesnių viešųjų namų sėdėjo dvi merginos ara
bės. Jos prancūziškai ėmė kviesti mus į vidų pažiūrėti arabių, 
šokio. Įėjome į mažą, nešvarią, dvokiančią priemenę. Šeimininkė 
pakvietė mus atsisėsti čia pat suole; Kampe stovėjo dideliausia 
bačka su vandeniu ir prie jos puodelis. Vienoje sienoje mažutėlis, 
delno didumo langelis, pro kurį galima buvo matyti, kas darosi 
vadinamame salione. Salionas buvo pilnas vyry: kareivių, jūrinin
kų, civilinių, baltųjų, geltonųjų, juodųjų. Tenai, matyt, jie rink
davosi sau merginas. J priemenę įėjo dvi arabės tautiškais rūbais. 
Viena jų akimirksnyje numetė rūbus, kita ėmė būgnyti būgneliu. 
Šokėja darė baisaus įspūdžio. Tai nebuvo moteriškė, — tai buvo 
kažkokia šmėkla be lyties. Jos jokių moters žymių nebuvo. Ji 
buvo visai be krūčių. Jų vietoje juodavo du mažyčiai taškeliai. 
Jos kojos ir rankos buvo sudžiūvusios. Visas kūnas kažin kaip 
iškraipytas. Matyt, ji pradėjo varyti savo amatą dar maža būda
ma, ir tas sustabdė jos kūno augimą, ir tuo būdu ji liko nesu- 
brendus. Sėdėjome nuleidę galvas, sopulys spaudė širdį. Jei koks 
vyras ir būtų gašlus, pamatęs tokį vaizdą, turėtų nustoti to jausmo 
amžinai. Pašokus mergina liepė užmokėti dešimts litų šeiminin
kei, kuri tuoj čia atsirado. Be to, sau ji paprašė arbatpinigių. 
Tuo tarpu nuo aukšto lipynėmis leidosi mergina, taip pat arabė, 
jau po „darbo“. Kokia baisi buvo jos išvaizda! Susilenkusi, ran
kos palaidos, veidas mėlynai raudonas. Nusiminimo, nelaimės 
išraiška, beviltiškas, nuvargęs žvilgesys — ji vos vilko kojas.

Išėjome prislėgti, nusiminę, ašaros spaudė gerklę. Pasileido
me toliau bordelių gatvėmis. Ir vis tas pats vaizdas — durikės, 
langiukas, merginos, merginos ir būriai vyrų. Buvome pragare, 
tikrame pragare!

Tai štai, kur papuola, be abejo ir mūsų lietuvaitės^ ieško
damos sau laimės už jūrių. Viena iš mūsų ekskursančių pasakojo 
man, kad ji praeidama pro šalį viso būrio puolusių motery, pa
mačiusi vieną labai gražią merginą, pasakė kitai poniai: „Žiūrėk; 
žiūrėk kokia graži“ ir išgirdo iš būrio tarpo atsakymą: „Taip, taip 
labai graži“ — lietuviškai. Vadinas, ten tikrai būta lietuvaitės! 
Kita ponia pasakojo’ kad iš kito būrio viena mergaitė pasakė 
prancūziškai: „Matai, tai padorios moterys, jos mus niekina“ (Ei
les noūs mėprisent). Ta ponia susigraudinusi tokiu pasakymu ėmė 
aiškinti joms, kad padorios moterys jy neniekina, bet tik labai 
gailisi.

Prostitucija — tai baisiausias žmonijos vėžys, su kuriuo rei
kia energingai kovoti. Visame kultūringame pasaulyje yrą kovo
jama, bet ši kova yra be galo sunki, ir dar ilgai ji bus sunki. 
Reikia visai perdirbti kaip vyry, taip ir motery psichologija lyties 
dalykų klausime. Reikia nuveikti dviguba moralė. Vyras, būdamas

r
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Ar tik sęimi nikės kaltos?
Kalbama apie racijonalų namų ūkio sutvarkymą, nustatoma 

dėsniai ir paskui kaltinama šeimininkės, kad jos, girdi, tais dės
niais nesivadovauja, kad jos nepildo visu higienos reikalavimu 
tvarkydamos butą ir p. Bet pagalvokime, ar vien šeimininkės Čia 
kaltos? Argi tik jos kaltos, kad taip ilgai mūsą namų ruoša pa
silieka prieštvaninėje būklėje? Man rodos, kad čia yra daug dau
giau kaltininkų negu mes manome. Sutvarkyk, pavyzdžiui, pagal 
visus moderniškus namų ruošos reikalavimus butą, kad to buto

t

kartais didžiausias paleistuvis, vesdamas reikalauja iš mergaitės 
skaistybės. O mergaitei nė į galvą neateina reikalauti iš savo bu
simojo vyro tos pačios sąlygos. O kodėl? Ligšiol viešpatavo prie
taras, kad vyro sveikatai labai kenkia susivaldymas. (Iš Čia ir 
dviguba moralė. Red.). Dabar jau mesta kita šviesa į tą klausi
mą. Medicina dabar jau kitaip galvoja.

Reikia, kad įstatymai baustų baltųjų vergių pirklius ir jų 
agentus, žmogžudžio bausmę taikytų. Tas atbaidytų ne vieną iš 
tų juodvarnių. Reikia pagerinti žmonių būvį, pašalinti nedarbą ir 
skurdą. Tuo turi rūpintis daugiausia valdžia. Reikia steigti prie
glaudas nupuolusioms moterims, norinčioms grįžti prie doro gyve
nimo; steigti joms dirbtuves, kur jos priprastų prie darbo, nuo 
kurio atprato gyvendamos iš prostitucijos. Čia visuomenė turėtų 
paraginti valdžią. Reikia kelti žmonių švietimą. Visgi prostitučių 
tarpe labai nežymus procentas pasitaiko inteligenčių. Reikia ne
praleisti progos aiškinti mergaitėms apie pavojų. Reikia globoti 
mergaites važiuojančias į tolimus kraštus duonos sau ieškoti. Vi
sose valstybėse yra daug draugijų, kurių tikslas yra kova su pro
stitucija. Ir Lietuvoje yra tokių draugijų. Viena jų vardu „Aboli- 
cijonistų Dr.“, kuriai vadovauja d-rė Kalvaitytė. Kita — neseniai 
įsikūrusi: „Mergaičių Bičiulių Dr.“, kurios pirmininkė/yra p. S. 
Čiurlionienė, (Trečia—Mergaičių Globos Sekcija prie L. K. Mo
terų Dr-jos, kurios narės budėdamos stotyse turi geltona su baltu 
spalvos ženkliukus. Sekcija turi puolusioms mergaitėms gelbėti 
namus. Red.). Visuomenė ir valdžia turėtų remti tas draugijas lė
šomis ir darbu.

I
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pastatymas — išplanavimas yra blogas. Reikia jaunai šeimininkei, 
kuri namų ruošoje pasiryžusi vadovautis moderniškais nuostatais, 
susirasti butą, tai tikras vargas jai dėlto. Štai butas butų neblo
gas, bet virtuvė tamsi, nušviečiama tik iš koridoriaus. Tiesa, pas 
mus įprasta virtuvei skirti bile kokia vieta, ir todėl neganėtina 
šviesa virtuvėje lyg ir neturėtų būti imama dėmesin. Bet ne taip 
yra iŠ tikrųjų. Juk maistas, jo paruošimas, yra visos šeimos svei
katos pagrindas, o ar bus gerai jis paruoštas tamsioje virtuvėje? 
Galima, žinoma, panaudoti dirbtiną šviesą, kokį nors žiburį, bet 
čia turėtumėm atminti dar vieną dalyką. Virtuvėje namų šeimi
ninkė, ar pagaliau, kad ir tarnaitė (vistiekmoteris) praleidžia 
didesnę dienos dalį, kokios įtakos turės toks natūralios šviesos 
nedateklius moters sveikatai? Pastaruoju laiku kažkodėl nau
jose, neva moderniškose, virtuvėse nedaroma virš plytos gobtūro 
garams ir degėsiams surinkti. Pasitenkinama kartais ir labai silpna 
vinteliacija kur nors sienoje ar lange. Šis dalykas tikrai nepatei
sinamas, nes nesant gero gobtūro, virtuvės garai išsisklaido po 
visą butą pro varstomas duris — jokia vinteliacija nestengs tin
kamai valyti virtuvės oro, kol joje nuolat verdama.

O jau tikras vargas tai su sandėliukais. Reta virtuvė, kad 
ir moderniškiausiai įtaisyta, turi šiandie vėsų sandėliuką čia pat 
greta smulkesniems virtuvės reikmenims sudėti. Tiesa, yra po 
namais rūsys, kur galima pasidėti didžiąją produktų atsargą, yra 
kiemuose sandėliai. Bet nei rūsys, nei didieji sandėliai nepaleng
vina šeimininkei atlikti ruošos, nes dalis produktų visada reika
linga turėti po ranka — jei nėra tinkamo sandėlio, tai dalis pro
duktų tenka taikyti virtuvėje, kur jie nuo šilumos ir sugenda.

Iš viso reikia pasakyti, kad mūsų inžinieriai — statytojai 
namų ruošos nepažįsta ir nesistengia pažinti, o turėtų, nes namų 
statyba, butų išplanavimas ankštai su ja rišasi. Jie turėtų žinoti 
net ir namų ruošos smulkmenas, bent teorijoje, nepasitaikytų 
tada tokių kurijozų kaip kad dabar pasitaiko neva moderniškiau
siai įtaisytuose butuose. Pav , kad ir toks dalykas: nėra kur laikyti 
sudėvėtų skalbinių ir jiems panašių dalykų. Nelaikysi jų nei gy
venamuose kambariuose, nei virtuvėj, nei vanoj, o sandėliukų 
tam paruoštų nėra.

Iš čia iškeltų kelių minčių aiškėja, kad norint reformuoti 
namų ruošą, reikia reformuoti ir pačią statybą, reikia ir į speci- 
jalistų paruošimą įnešti naujų dalykų. Labai galimas dalykas, 
kad butų statybos sritis nebus pakankamai individualizuota pagal 
naujus ruošos reikalavimas tol, kol pačios moterys tuo nesusirūpins, 
nes tiktai tas įstengs reikalą tinkamai sutvarkyti, kas tiesioginiai 
bus juo suinteresuotas ir kas turės toje srity didesnį patyrimą.

Panašių pastabų galima butų duoti ir namų ruošai vartoja
mų indų gamintojams. Indų gaminimo dirbtuvės į viską atsižvel
gia: į estetikos reikalavimus, į taupumo dėsnius, tik užmiršta viena,

l
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užmiršta gaminamo indo praktiškumą ir patogumą. O kartais 
nežino kas daryti, kad indas būtu praktiškas ir patogus, nes ne
pažįsta narnu ruošoje taikomu higienos ir jėgos panaudojimo 
principu. Gerai, kur didesnis indu pasirinkimas, ten šeimininkė 
gali dar šį tą išrinkti patenkindama aukščiau minėtus namų ruo
šos reikalavimus, bet kur to nėra, ten ji turi pasitenkinti tuo, 
ką gavusi — turi pakęsti visus indy trūkumus ir p.

Panašiai yra baldų ir kitu namu ruošai, buto apstatymui 
reikalingu dalykų • gamyboje. Todėl norėdami reformuoti namu 
ruošą pagal naujausius higienos ir jėgos panaudojimo dėsnius, 
turime paraleliai reformuoti butu statybą, indu, baldu ir visu kitu 
namų ruošai reikalingu daiktu gamybą. Šią vispusišką reformą 
galėtu paspartinti šeimininkių bendradarbiavimas su atatinkamu 
sričių gamybos atstovais. Kituose kraštuose toks bendradarbiavi
mas yra jau senokai praktikuojamas ir duoda geru rezultatu. Pa
sitaiko net tokiu dalyku, kad pa v., statybos parodoje šeimininkės 
nurodinėja inžinieriams jų išstatytuose butu modeliuose trūkumus 
ir klaidas.

Literatūra motinoms
Reikia sutikti su tuo, kad ligi šiol mūsų motinos yra be

mokslės, net ir inteligenčių labai maža dalis nusimano apie mo
tinos pareigas savęs ir kūdikio atžvilgu. Ir nenuostabu kad taip 
yra. Kaimo moteris buvo palikta visiškoje nežinioje, inteligentė 
išėjusi kokią mokyklą vistiek nebuvo ten pamokyta moteriai —• 
motinai reikalingu dalykų. Įžengus į šeimos gyvenimą gerai, jei 
galėdavo apsirūpinti gydytojo patarimais, arba jei mokėdavo sve
timu kalbų ir parsisiųsdindavo literatūros iš kitu kraštu, 0 jei.-ne, 
tai jos likimas nė kiek nelengvesnis būdavo už kaimietės. Ji net 
gal daugiau turėdavo pakelti vargo, nes išviso nedirbdama fizinio 
darbo yra trapesnė. Pastaruoju betgi laiku ir ši sritis vis daugiau 
susilaukia judintoju. Dirba šioje srityje atskiri asmenys, dirba 
organizacijos. Atsiranda bent pačius elementariuosius klausimus 
nagrinėjanti literatūra.

Lietuviu kalba yra bent kelios populiaresnės knygutės: Vi- 
duno „Gimdymo slėpiniai“, kuri praktiniu atžvilgiu ne ką 
teduoda. M. Pečkauskaitės „Motina auklėtoja“, kur autorė 
pažvelgia į motinos pareigas ir reikalus daugiau pedagogės aki
mis. Bet knygutė visais atžvilgiais tinka motinoms ir auklėms. 
Jei viena ji neduos pakankamai žinių, tai papildomąja švietimosi 
priemone puikiai gali būti vartojama kiekvienos motinos. Medi
cinos atžvilgiu pilnesnių ir tikslesniu patarimu duoda Dr. Tumė
nienė knygutėje „Tavo kūdikis“, kurią išleido L. K. Moterų 
Draugija. Pastaruoju laiku šios rūšies literatūra vis didėja. Štai 
guli prieš rašančią šias eilutes dar viena ką tik pasirodžiusi kny-
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gute, vertimas „K a s k i e k v i e n a i j a u n a i m o t e r i a i žiu o- 
t i n a“. Jos autorė Med. Dr. Emma F. Angell Drake. Išvertė L. Gn 
Charakterizuojant šią knygutę reikia pažymėti, kad jos reikšmė dau
giau pedagoginė, moralizuojanti — net ir medicinos pastabos dės
tomos ne mediciniškai apnuoginantai. Autorė prieš paliesdama 
kurį opesnį seksualiniu atžvilgiu klausimą, pirma sudaro atatin
kamomis pastabomis nuotaiką, kuri palengvina tiek pačiai autorei 
dėstyti, tiek skaitytojai tuos klausimus svarstyti be pavojaus įžeisti 
savo kuklumą. Autorė įstengia intymiausius moterystės klausimus 
dėstyti labai taktiškai. Ši knygutė parašyta tokiu stiliumi tikrai 
nebus panaudota bulvarinės publikos, kuri skaito panašius daly
kus tam, kad patenkinti savo iškrypusią vaizduotę tiksliais, ne
va medicinos reikalu pristatomais vaizdais. Šalia grynai medici
niškų nurodymų, kelia autorė daugybę moralinių klausimų. Čia 
tuojau pajunti, kad knygutė yra parašyta moters, o ne vyro. Au
torė visai kitaip nušviečia žmonos ir motinos pareigų santykį, 
negu daugumas panašių knygučių autorių vyrų. Ji išdrįsta pasiu< 
lyti vyrui atatinkamu laiku pasinaudoti askeze, ko kaip tik labai 
gudriai vengia arba švelnina panašių dalykų autoriai vyrai. Su
griauna priešingas nuomones pavyzdžiais iš primityvių tautų ir p.
Vaikų auklėjimo ir auginimo reikalu irgi duota daug sumanių ir 
gerų patarimų. Ši knygutė tačiau, kad ir per pusantro šimto pus
lapių turėdama, pati viena negali patenkinti visų motinos ir kū
dikio reikalų. Bet nežiūrint to kiekvienai moteriai vedusiai, ar 
dar tik besiruošiančiai stoti į moterystę ji būtina, nes knygutės 
autorė moka prieš savo skaitytoją pastatyti problemą, moka už
klausti ir paragina klausimo išsprendimo ieškoti.

Išsiskyrimų pasekmės
Jungtinėse A. Valstybėse Amerikos auklėjimo Sąjungos 

suvažiavime pirmininkas laikė paskaitą apie baisų išsiskyrimų 
žalingumą vaikų auklėjimui. Kalbėtojas reikalavo pakeisti įstaty
mą ta prasme, kad išsiskyrusiems būtą draudžiama daugiau vesti. 
Nė vienoj pasaulio valstybėj nesą tiek išsiskyrimų, kiek Ameri
koj. Praeitais metais buvę duota 10 išsiskyrimų be jokio juridinio 
pagrindo. '

Pasinaudokime kitų valstybių patyrimais ir stiprinkime vi
suomenėje amžinosios moterystės idealą. Tikime jos gerais vai
siais pačios, įtikinkime ir kitus.>

Tėvų amžius ir vaikų inteligencija
.. ” *

Anglų draugijos (Royal Society) antropologinis skyrius pas
kelbė Dr. Duftin tyrinėjimus, pagal kuriuos vyresniam tėvų am
žiuj gimę vaikai pasiekia aukštesnį inteligencijos laipsnį ir užima

46



gyvenime aukštesnę vietą. Ši nuomonė nepirmą kartą keliama 
viešumon. Jos teisingumą seniai yra pastebėję įvairių gyvenimo 
sričių istorikai, biografai. Ir Lietuvoje ši nuomonė teigiama net 
kai kurių profesorių.

Keistas paprotys
Indijoj yra išsiplatinęs labai keistas paprotys, kuris iki šiol 

dar veikia kai kuriose Indijos vietose. Indai tiki, kad moteris ve
dusi trečią kartą, gali susilaukti netikėtos mirties, bet tuo atveju, 
jei ji vestų medį, o tik paskui vyrą, tai dar galėtų išvengti tos 
nelaimės.

Toms vedyboms parenkamas ypatingas medis. Vedybų iš
kilmės su medžiais beveik nieku nesiskiria nuo tikrųjų vedybų. 
Aplink medį žemė tris kartus sulaistoma, greta prie medžio gul
do vyriškio vestuvių rūbus. Paskui tas medis apvelkamas ypa
tingais rūbais ir jų dvasininkas sukalba maldą. Po „vedybų“ me
dis nukertamas ir sudeginamas. Po to jaunoji gali ištekėti už 
ko nori.

Premijos ilgamečiams šeimų tarnautojams
Šveicarijos Moterų Sąjunga kviečia šeimas užregistruoti savo 

ilgamečius tarnautojus premijoms gauti. UŽ penkis tarnybos me
tus toj pačioj šeimoj bus išduotas diplomas, už 10 metų — si
dabrinė sagutė arba laikrodžio retežėlis ir už 20 tarnybos metų— 
sidabrinis laikrodis arba sidabrinis servizas. Už premijas ir dova
nas užregistravusios savo tarnautojus šeimos moka į Sąjungos 
fondą tam tikrą mokestį. Sąjungos nariams šis mokestis mažes
nis. Premijų dalinimas įvyks per Kalėdas. Ligi šiol Sąjunga jau 
yra išdalinusi 22.000 premijų.

Virimo kursai vyrams
Pragos miesto moterų profesinė mokykla suruošė virimo 

kursus vedusiems ir nevedusiems vyrams, kurie ruošiasi namuose, 
reikalui esant, virti. Dešimčia paskaitų įstaiga tikisi duoti visa tai, 
ką vyras apie paprastą ir sveiką valgio pagaminimą turi žinoti. 
Lankytojų skaičius nepaprastai didelis.

Projektuojama įvesti šeiminis atlyginimas
Vokiečių moterų ir motinų sąjungos buvo iškeltas gyventojų 

mažėjimo ir tautos senėjimo klausimas. Kai kurių vokiečių did
miesčių gimimų skaičius esąs mažesnis už Paryžiaus. To prie
žastis nesąs neturtas, kaip daugelis tvirtina, nes gimimų skaičius
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APŽVALGA
Katalikų Veikimo Centro Konferencija

Kiekvienų metų konferencija atskleidžia organizacijoje naujų 
dalykų, šiek tiek pasikeitimų, kurie jyyksta per metus veikimo dir
voje. Tiesa, tie pasikeitimai kartais labai nežymūs, bet iš jų ga
lima pasidaryti išvadų ateičiai. Kas naujo per šią konferenciją 
galima buvo pastebėti K. V. C. organizacijų atžvilgiu. Jau pats 
faktas, kad pastaruoju laiku susirūpinta vyrų organizavimu, parodo, 
kad lyčių atžvilgiu K. V. C. organizacijos įgauna vis daugiau lyg
svaros. Iš pranešimų teko pastebėti, kad visuose regijonuose pa
kankamai rūpinamasi moterų organizacijomis. Ir pati konferencija 
nepraėjo nepalietusi tiesioginiai moterų reikalų. Štai priimama re
zoliucija, kuria nutariama remti L. K. Moterų Dr-jos 25 metų ju
biliejaus proga paskelbtą vajų, nutariama rūpintis moterų ir mer
ginų paruošimu katechizacijos darbui. Į naują valdybą iš moterų 
pateko dr. V. Karvelienė ir p. Ap. Sereikytė.

Įš studenčių gyvenimo
*

S tu d. Ateitininkų Sąjungos metinė koferencija, įvy
kusi 1933 m. rugsėjo mėn. 30 ir spalių mėn. 1 d., buvo skirta 
socijalinio veikimo klausimams nagrinėti, kad tuo būtų pagilinti 
studentijos socijalinė sąmonė ir nurodyti socijalinio veikimo idea
lams realizuoti keliai. Tam buvo parūpintos atatinkamos paskaitos: 
„Mūsų socijaliniai principai ir praktiškos iš jų išvados“, skaitė 
bendrame posėdy dr. L. Bistras; „Socijalinis katalikų studentų 
veikimas“, skaitė paskutiniam bendrame posėdy Dr. Pr. Dieiinin- 
kaitis. Vyrų posėdy paskaitos tema buvo „Katalikų vyrų organi
zavimas kitur ir pas mus“, skaitė kun. dr. Vaišnora.

Mergaičių posėdyje dr. V. Karvelienė kalbėjo apie studenčių 
socijalinius uždavinius. G. prelegentė nurodė kokie tie uždaviniai 
yra iš atžvilgio į save ir į kitus. Taip pat davė daug praktiškų
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pirmiausia pradėjo mažėti pasiturinčiuose sluogsniuose. Noras 
būti turtingais, patogiai ir ištaigingai gyventi privedė prie vieno 
vaiko sistemos. Tik kaime gimimų skaičius dar auga. Todėl 
reikalinga paskolomis skatinti anksti vesti. Samdininkų atlygini
mas turėtų būti tvarkomas pagal turimų vaikų skaičių.
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patarimų, kaip vykdyti tuos uždavinius (sekančiame žurnalo numery 
spausdinsime šią paskaitą ištisai). Po paskaitos bediskutuojant ir 
besvarstant, kuriuo būdu geriausia galima būtu socijalinius savo 
uždavinius realizuoti, padaryta išvadų, kad visa įvykdyti studentė 
at-kė galės tiktai išplėtojusi savarankišką veikimą. Tad ar ne lai
kas būty pagalvoti apie a t s k i r o s S t-č i ų A t-k i ų S-gos s t e i- 
gimą? šitaip klausimą pastačius tuojau atsiranda konkrečiu pa
siūlymu, išrenkama komisija iš trijų asmenų, kurios uždavinys 
išnagrinėti šį dalyką vispusiškai ir paruošti jo realizavimui planus. 
Po to išklausoma „N. Vaidilutės“ Red. ir Administracijos prane
šimas ir priimama rezoliucija, kuria nutariama remti „N; Vaidi
lutę“ visais galimais būdais. Studenčių posėdyje be prelegentės 
dr. V. Karyelienės dalyvavo dar p. M. Galdikienė, p. O. Naru
šytė ir k. Į S-gos Centro Valdybą išrinkta M. Matulionytė, „Bi
rutės“ Dr-vės buvusi pirmininkė. Pereitais metais C. Valdyboje 
buvo M. Strazdaitė „Gajos“.

S t u d e n č i ų b e n d r a b u č i a i. Turi vyrai studentai savo 
bendrabučius, kodėl negali turėti Studentės? Tiesa, buvo tų ben
drabučių visa eilė: buvo Daukanto g-vėje 7 nr. — likvidavosi, 
laikė savo laiku bendrabutį atstovybė ir tas likvidavosi. Pastaruo
ju metu tą reikalą tvarkyti ėmėsi pati Universiteto vadovybė. 
Studenčių bendrabutis įsteigtas p. Visbarų namuose prie Kauko 
g-vės. Pavadintas jis Vaižganto vardu. Bendrabutyje telpa vos 
keliolika studenčių, bet turime atminti, kad tai yra tiktai pradžia 
to didžiulio bendrabučio, kurį Un-to vadovybė yra suplanavusi 
įkurti ateityje tyčia tam' tikslui pastatytuose namuose. Beje, yra 
dar vienas studenčių bendrabutis laikomas Šv. Kazimiero kongre
gacijos seserų, Laisvės Al. 61. Šis bendrabutis veikia jau antrus 
metus.

A. a. Birutė Mušinskaitė”Aleknavičienė
• * * . v '

1

Kasmet, kasdien miršta daug žmonių. Vieni palieka daugiau 
juos mylėjusių asmenų, kiti mažiau. Vieni miršta jau atgyvenę 
savo amžių, o kiti vos pradėję gyventi, vos spėję pražysti gra
žiausiu žiedu. Pastariesiems priklauso ir a. a. Birutėlė.

Ji gimė 1914 mt. sausio 4 d. Telšių apskr. Pavandenio vlsč. 
Netrukus karfu su tėveliais^ persikėlė į Tauragės apskr., Laukuvos 
valse., Padyvičio vienk. Čia ji, prie žavinčio Dyvičio ežerėlio, 
prie aukštų miškais apaugusių kalnų, vienam iš ramiausių ir gra
žiausių Žemaitijos kampelių praleido kūdikystės dienas. Dar vai
kas būdama išvažiavo pas dėdę kleboną, kun. Kazlauską Kreke- 
navon. Baigė ten vidurinę mokyklą. Jos globėjui dėdei persikėlus 
į Gruzdžius, lankė Šiaulių mergaičių gimnaziją. Buvo aktyvi narė 
slaptai veikiančio ateitininkių būrelio. 1931 m. baigė gimnaziją 
pirmąja mokine. Rudenį stoja į medicinos fakulteto odontologijos
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skyrių. Čia pažino vyr< asist. gyd. Aleknavičių. Pamilo vienas 
antrą ir š. m. birželio 18 d. Deltuvoje pas dėdę kleboną susituo^ 
kia. Po vestuvių laimingi gyvena Kaune. Bet Aukščiausias tur 
būt taip tvarko žmonių gyvenimą, kad nė vienas nebūtų per daug 
laimingas. Taip ir čia. Liepos 31 d. įvyksta nelaimė. Birutė be
šeimininkaudama apdega. Vyras čia pat gelbsti. Tuoj nuvežama 
ji į ligoninę. Priežiūra geriausia. Bet rugpjūčio 6 d. vakare daug 
per tą savaitę iškentusi Birutė miršta. Rugpjūčio 8 d/parvežė ją 
į jos gimtinę Laukuvą ir palaidota ji gimtojo kampelio kapinėse.

Kas a. a. Birutę pažino, tas tikrai gali pasakyti, kad visu 
savo gyvenimu ji buvo pavyzdys kiekvienam žmogui, kiekvienam 
ateitininkui-ei (ji buvo korporacijos „Gaja“ seniorė). Tai darbšti 
ir gabi studentė, energinga, drąsi ir švelni, kukli ir linksma mer
gaitė, paklusni duktė, visiems nuoširdi, gera, visus mylinti. Iš 
tikrųjų, Dievas tur būt taip anksti paėmė ją tam, kad padidintų 
savo angelų skaičių, nes kitaip juk Jis nebūtų taip labai nuskriau
dęs šios žemės, musų tėvynės, ir visų jai artimų žmonių.

tetai amžiatts

toterims31

Seimai Lagerio! 75 i
Selma Lagerlöf, kuriai lapkričio 20 d. sueina 75 metai am

žiaus, švedų spaudai davė šio turinio pareiškimą: „Šiuo aš krei
piuosi su giliu prašymu į savo draugus ir skaitytojus Švedijoj ir 
užsieny, nutylėti mano sukaktuves ir nesiųsti man laiškų, telegra
mų, gėlių, dovanų, nedaryti man vizitų ir kitų savo dėmesio pa
reiškimų. Aš prašau tą padaryti iš dalies dėl mano silpnos svei
katos, o svarbiausia, dėlto, kad šiuo sunkiu ekonominio vargo 
laiku mano sąžinė neleidžia daryti iškilmes. Kiekvienas centas, 
be kurio galima apsieiti, turėtų būti sunaudotas nelaimingų vargs
tančių žmonių gerovei kelti.

Aukštoji Lessingo mokykla j

Berlyne atidaryta moterims aukštoji Lessingo mokykla, 
kurios uždavinys išauklėti vokietes moteris aktingumui. Pirmame 
skyriuje aptariami aktualūs klausimai paskaitomis ir diskusijomis. 
Antrame skyriuje seminaruose aiškinami moters įtakos naujoj vo
kiečių valstybėj galimumai.

Moterų vadovių paruošimas sudaro trečiojo skyriaus užda
vinį. Ketvirtame skyriuje svarstomi didieji dabarties kultūros 
uždaviniai. Užsienio skyriuj manoma užmegzti santykius su už
sienio moterimis ir supažindinti jas su Vokietijos kultūra. Be to 
atidarytas patarimų biuras. Juristė, gydytoja ir socialinio gyveni
mo specijalistė duoda patarimus visoms ieškančioms pagalbos ir 
reikalingų informacijų.
Leid, ir atsak. red. R. Petrušauskienė. Redaguoja J. Drungaite. 
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Atsiųsta paminėti
Soter' — religijos mokslo laikraštis. Redaguoja prof. P Malakauskis 

Leidžia V. D. Universitetas Teot-rFilosofijos Fakultetas, Teologijos skyrius. 1933 
X mėtai Nr. I,/-'- •••'./• :• ’ ■ •_•. ■>

Turinys: A. Jakštas, Apie katalikiškus lietuviškus Šventraščio vertimus ir 
Vertėjus (2—24); Dr. P. Malakaųskis, įgimtoji teisė (25—39);’ Dr. P. Venckus, 
Katalikų Bažnyčios gyvenimas— argumentas apologetikai (50—64); Doc. Ign. 
Česaitis, Prieš jungtuvinis sveikatos patikrinimas ir dorovė (65—77); Bibliografija 
(78-92). - ■ y- -; ■ . \

Tiesos Kelias, Religijos bei doros mokslo ir visuomenės gyvenimo mė
nesinis laikraštis Nr. 10, 1933 m. / -

Ateities Keliu, Biržų Ai-k u kuopa 1913—1933 m. Biržai, 1833 m. Reda- 
gavo Antanas Naudžius, išleido Biržų At-kai sendraugiai. • > . ’ - .

T. Br. Krištanavič.ius S, J., Kas yra tie Eucharistijos karžygiai? 
Atspausta.' iŠ Tiesos Kelio, Kaunas, Šventieji m. 1933. ; /

Katalikų Akcija, šv. sosto nurodymai, sustatyti vyriausiojo Italijos Kata
likų Akcijosdvasios vado J.Eksc. Arkivyskupo G. Pizzardo. (Atspausta iŠ Tie
sos Kelio). Kaunas 1933 met. ■ ; -

E. Von Handel— Mazzetti, Ritos laiškai I dalis. Iš vok. kalbos. 
Išvertė Mykolas Genys. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 571, Kaunas 1933 m.

E. Von Handel — Mazzetti, Ritos laiškai II dalis. Iš vok. kalbos 
išvertė Mykolas Genys. Šv. Kazimiero Dr-još leid. Kaunas-1933 m.

Franz Herwig, Brigita. Romanas. .IšvertėAnt. Žagrakalienė.
R. P. Martin, Mažasis Tobulybės Kelias. Pagal Vaikelio Jėzaus šv 

Teresės gyvenimų ir jos raštus. Iš prancūzų k. vertė P. jakas. Šv. Kazimiero 
.. Dr-jo v leid. Nr. 576, Kaunas 1933 metai.

INTELIGENTĖ MOTERIS
* -i * •

negali apsieiti be žymiausio 
lietuvių žurnalo ,, ŽIDINIO

• • ■ • . .•■■■. ■ ■ ■ • • ' ■ ‘ ■ ' . . " ■ i) • ■ • •

kurs einą kas mėnuo nuo 1924 m. pabaigos sąsiuviniais po 
96— 112'puslapiu, nes „ŽIDINYS“ a) duoda naujausių lietuvių 
literatūros kūrinių ir literatūros nagrinėjimų, b) pedagogikos, filo
sofijos, meno, istorijos ir kt. įvairių sričių straipsnių, c) plačias 
meno, mokslo, visuomenės, /politikos, mokyklos auklėjimo bei 
akademiškojo gyvenimo apžvalgas, d) recenzuoja naujausias savas 
ir svetimomis kalbomis knygas, e) seka svarbesniuosius užsienio 
žurnalus Jr duoda įdomesnių straipsnių santraukas.

Šio įdomaus ir vertingo žurnalo dar galima įsigyti ir se
nesnių metų pilnus koųiplektus.
Pr-tos kaina: met. .35 lt., pusm. 20 lt.; pradž. mokyklų 
mokytojams met. 30 lt., pusm. 15 lt,; stud. ir mokslei
viams met. 25 lt, pusm. 15 lt

Adr. „Židinys“ Kaunas Laisv. Al. 3.
lllllllHlliljllll IIIIMI ii i

51



MOTERIS inteligente, studente, moksleive! Ar visos jfisv
draugės, artimos ir pažįstamos skaito

„Naująją Vaidilutę“?
Ne? Anksčiau ar vėliau jos turės skaityti!

• ‘ ' I

/ , r •

Visos moterys, ypatingai mokytojos, visuomenininkės, stu-

„Naujosios Vaidilutės“ administracija prašo gerb, skaitytoją, 
kurie turi 1933 m. „N. Vaidilutės“ 1 Nr. atliekamą egz., atsiąsti 
juos administracijai pasikeičiant kitais, ty pači y arba kity metą

• . • o ■ • . ■* ‘ • 1 * ■

numeriais. Dėl padidėjusio skaičiaus pasivėlinusią prenumeratoriy 
minėto numerio pritrūko.

„Pavasarioa ir „Jaunimo Vadou Administracija.

J 0 Q ~ -
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