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Socialiniai studenčių 
uždaviniai
Dr. V. KARVELIENĖ

Turėti progos naudotis keletą metų akademinėmis studijomis 
yra didelė privilegija ir išimtis, kuria studentija naudojasi dažnai 
visai nesąmoningai, manydama, jog visai paprastas dalykas yra, 
kad ji gali eiti aukštąjį mokslą. Tačiau reiktų suprasti, kad yra 
didelė likimo laimė peržengti liaudies mokyklos išsilavinimo 
ribas. Galima drąsiai pasakyti, kad apie 90°/o mūšy tautiečių 
tenkinasi pradiniu išsilavinimu ir kaip mažai iš likusių 100/o pa
siekia aukštesnes mokyklas ir jas baigia. Iš jų tik mažesnė dalis 
gauna akademinį išsilavinimą. Ši išimtina privilegijuota padėtis 
uždeda studentijai pareigų, kurias ji turėtu įsisąmoninti. Iš kiek
vienos studentės turime teisės reikalauti, kad ji eitų į universitetą 
tik gilaus ir kilnaus siekimo, garbingos ir aukštos, pareigos sąmo
nintis ir sąmoninti savo tautiečius, vedama. Kaip daug reiškia 
žmogui, jei jis gali pasakyti: aš neprivalau visą dieną dirbti pri
klausomai bet kurioj darbavietėj ir prisitaikinti uždarbio sąlygoms. 
Aš galiu savo laiką laisvai tvarkyti, susirasti darbą, kuris atatinka 
mano pašaukimui, mano vidujiniems palinkimams.

Palankaus likimo dėka studentė yra tiek subrendusi, kad ji 
gali pati save auklėti ir savo paskyrimą vairuoti*. Auklėjant savo 
charakterį ji gali save gelbėti nuo žemų instinktų, blogy įpročiy, 
pasiljuosuoti nuo klaidingų idejų? pasiruošti dorinei tarnybai, iš
mokti save valdyti, kas yra viena kilniausių žmogaus savybių. 
Ji gali ir išsimokslinti, išmokti giliai suprasti gyvenimo statomas 
problemas, jų santykius ir visus duotus galimumus. O tam visų 
pirma reikia išlavinti pastabumą ir turėti jautrią širdį. Mechaniškai 
iškaltos žinios ir šaltas protas neatsieks vertingų dalykų, jei širdis 
ir jausmas neateis į pagalbą. Atjautimas, gerbimas ir meilė yra 
sielos savybės, kurios turi būti lavinamos lygiai kaip protas,' 
akys ir ausys. Dar viena sielos savybė reikalinga planingo auk
lėjimo, būtent valia, kuri stato uždavinius, pažįsta tikslus, randa
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kelius ir priemones, vykdo, pakelia energiją, pašalina kliūtis ir 
veda prie laimėjimo. Ypač svarbi jausmą ir valios sritis santy
kiuose su žmonėmis. Ar turime reikalą su mažu ar dideliu, elgeta 
ar turtuoliu, tarnu ar ponu, ligoniu ar sveiku, visuomet turime 
pajėgti suprasti jo esmę, pašaukti gyveniman jo kilną žmogišku
mą, kuris iškiltą aukščiau visą pripuolamumą, ūpų, subjektingumą. 
Auklėti savyje ir kituose iš Dievo paeinantį ir Dievui skirtą žmo
giškumą ligi aukščiausio laipsnio yra pašaukta studentė — mote
ris. Čia jos yra didžiausia ir kilniausia pareiga. Kaip moteris ji 
yra gavusi iš prigimties jautresnę širdį, dėl ko ji gali greičiau ir 
lengviau suprasti ir atjausti artimą; kaip studentė ji turi progos 
pažinti gyvenimo problemas, pasistatyti aukštus tikslus, suprasti 
žmonią socialinį vargą ir surasti priemonių jį lengvinti.

Universitetas reikalauja daug mokslingumo, gal dalinai net 
nereikalingo, vien dėl mokslinio pilnumo idealo, iš ko neviską 
gyvenime galima pritaikinti. Vyriškai sutvarkytas mokslas, siekiąs 
įvairiausią abstrakcijų ligi didžiausios painiavos, iš kurios dažnai 
nepajėgiama išsinarplioti, dažnai neatatinka studijuojančios mo
ters palinkimams gauti tai, kas reikalinga gyvenimui, savęs tobu
linimui ir artimo tarnybai. Daugelis mokyklose įgytų žinią lieka 
nepanaudotą ir turi tik antraeilę vertę. Gyvenimas ne tiek reika
lauja žinių, kiek galėjimo, sugebėjimo, sveiką ir atsparią žmonią 
sukurtų vertybių. Gyventi reiškia suprasti dabartį, suprasti ir 
mokėti elgtis su žmogum. Tas lygiai liečia juristą, kunigą, gydy
toją, darbdavį ir tarnautoją. Mes norime žinoti, kas yra valstybė,, 
jos esmė ir ribos, ką reiškia šeima, menas. Mes turime žinoti, 
kas yra ekonomija, pasauliniai santykiai, tautų kova. Mes turime 
gyvai jausti kiek žalos padarė antroj XIX šimtm. pusėj materia
lizmas ir kad jis teoretiniu ir praktiniu, ekonominiu, filozofiniu 
ir religiniu atžvilgiu yra klaidingas, kad jis klaidino daugelį ir 
dar tebeklaidina įvairiausiomis žalingomis iš jo kilusiomis sro
vėmis. Tie, kurie pažinojo pavoją, nevisuomet pajėgė jam atsis
pirti. Dėl to daug nukentėjo Europos kultūra. Mes kalbame 
apie šiuos dalykus susirinkę tik laisvu laiku. Problemą svarsty
mas šiandien gal aktualesnis negu kituomet. Ką8 davė mums iš 
to viso mokykla? Nieko, arba geriau sakant jokio mūsą įgytą 
žinią sąryšio su dabartimi ir jos problemomis mokykla neparodė. 
Todėl mes turime pačios visa tai įsigyti, išeiti iš siauros specia
lybės ribų, susidaryti vientisą pasaulio vaizdą ir nugalėti atskirų 
specialybių užsidarymą.

Jei studijuojanti moteris nesugeba įgytą aukštojoj'mokykloj 
Šaltą žinią surišti su gyvu gyvenimu, paversti jas vertybėmis, tai 
jos neduoda laimės nei jai pačiai, nei artimo tarnybai, kuriai 
aukštojoj mokykloj ruošiamasi. Tačiau tas faktas, kad gabią 
moterų kadras sugebėjo įgytomis žiniomis pradėti naujas socia
linio gyvenimo sritis, iškelti naujas gyvenimo problemas, parodė,,
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kad moterų mokslinimas turi eiti naujais keliais ir davė mintį, 
kad daugumos moterų pasiruošimas gyvenimui per mokyklas turi 
būti kitaip sutvarkytas, negu vyry. Bėrimo prof. Ed. Sprangeris, 
labai vertinąs šią naują kryptį, iškėlė mintį steigti moterims 
atskiras aukštąsias mokyklas, kurios išugdytų moters sielos savy
bes, neskaldant jos asmenybės, tinkamai paruoštų ją naujoms 
moteriai artimoms socialinėms profesijoms ir įneštų į viešąjį gy
venimą naują, mylinčią, lyginančią nesusipratimus, lengvinančią 
silpnųjų, apleistųjų ir nuskriaustųjų vargus jėgą. Ar ši mintis bus 
plačiai įgyvendinta gyvenimąn, sunku pasakyti. Daug yra kliūčių, 
ypač ekonominio pobūdžio. Galop pačių moterų tarpe nėra aiš
kumo, sutarimo ir solidaru mo. Aišku y r a, k a d m o t e rišt u- 
rėtų užimti daugiau darbo gyvenime savas sritis, 
mažiau eiti į konkurencij o s kovą su vyrais. Šiai 
kovai ji yra mažiausia pašaukta. Moteriai savų sričių yra beveik 
visose esamose profesijose, tik reiktų tinkamai jas iškristalizuoti 
ir pasisavinti. Tą geriausia galėtų atlikti atskira aukštoji moterų 
mokykla. Bet šiandien čia tik svarbu konstatuoti, kad moteris 
su įgytomis aukštojoj mokykloj žiniomis pajėgia duoti naujų ver
tybių dėka savo prigimtų ypatybių.

Grįžtant prie studentės gyvenimo reikia pripažinti, jog ji, 
būdama jauna, nori gyventi jauną ir linksmą gyvenimą. Tačiau 
ir čia. nereikia pamiršti, kad vertingo išsiauklėjimo pareiga ir 
linksminantis neturi būti pamiršt?. Ir didžiausiame linksmume 
turi turėti vietos rimtumas. Be tikrojo dvasingumo neįmanomas 

' studentiškas gyvenimas ir jam duota laisvė blogai panaudojama. 
Pati laisvė turi tarnauti dvasinio savarankumo kilimui, kuris tačiau * - * - Ö
labai gerai suderinamas su linksmu aktingumu, gražiais juokais.

Tarp priemonių išsiauklėti pilnutinę asmenybę svarbią vietą 
užima kūno lavinimas. Kūnas yra šiame gyvenime fizinis sielos 
pagrindas. Yra žmonių fizinių paliegėlių, turinčių didelę dvasią. 
Tačiau tai išimtys. Bendrai imant tinka posakis „mens sana in 
corpore sano“. Tamprus kūnas, stiprios rankos, greitos kojos, 
miklumas ir lankstuma^, visa tai priklauso pilnutinio žmogaus 
savybėms. Todėl protingos žaidimų formos yra vertingos: judėji
mas, rungtynių kovos, įvairūs žaidimai, sistematinė gimnastika. 
Grupių žaidimai lavina socialinius jausmus. Įsakymas ir prievarta 
turi reikšmės charakterio lavinimui, nes išmokina paklusti, pašalina 
įsivaizdavimą, išvysto jėgą, mokina nugalėt kliūtis, tapti gyvomis, 
stebėt priešininką ir jį vertinti; čia mokomasi draugiškai branginti 
ir gerbti kits kitą, pasisavinamos žaidimų taisyklės, patiriamas jų 
socialinis teisėtumas, tampama susilaikančiais, mandagiais, tampa
ma draugais ir priešininkais, nesidarant žiauriais viens kito per
sekiotojais. Kelionės, ekskursijos yra geros progos draugingumui 
išugdyti, gyvenimo džiaugsmui, o drauge ir pažiūrų rimčiai ir 
objektingumui įsigalėti. Dėl fizinio lavinimo reikšmės studentijos

5



•• 472

doriniam ir socialiniam gyvenimui užsienio universitetuose įvesta 
pirmuose dviejuose semestruose privaloma kūno mankšta.

Kūno auklėjimo reikšmė, jo užgrūdinimąs šaltu vandeniu 
taip toli pažengęs, -kad kiekvienas prasilavinęs žmogus tai žino. 
Kas kasdien mažiausia per 6 valandas turi gauti vis naujo protinio 
ir dvasinio turto, tas turi kreipti dėmesio į savo-kūną; jis privalo 
turėti savo pasivaikščiojimus, sportą, praustis kasdien šaltu van
deniu, reguliariai maudytis, užsiimti gimnastika. Tai yra ne tik 
malonumas, bet pareiga ir drauge sąlyga dvasiniam augimui. 
Ypač tai svarbu seksualiniu žvilgsniu. Fiziniu pajėgu įtempimas 
yra geriausia priemonė seksualinėms pagundoms pašalinti. Jauni
mas neprivalo ju turėti.

Kūnui priklauso viešajam gyvenime drabužiai, kurie sudaro 
musu „aš“ dalį. Kaip daug žmogaus padarytas į kitus įspūdis 
priklauso nuo drabužių, parodo patarlės visose kalbose: Drabužiai 
padaro žmones. Pagal drabužius sutinka, pagal protą palydi ir 1.1. 
Jei pastudijuotume drabužiu įtaką kasdieniniame gyvenime, tai 
pamatytume, kaip išoriniai ir paviršutiniškai sprendžia dauguma 
žmonių, kad stačiai darosi skaudu. Protinga moteris kreips dėmesio 
į savo drabužius. Kaip studentė ji turi nepamiršti, kiek pažemi
nimo ir pasityčiojimų pergyveno pirmosios studentės, norėjusios 
atsikratyti moteriškos išvaizdos. Dar šiandien žinomi rusu ir vo
kiečiu studenčių pravardžiavimai, mėlynos kojinės. Kaip lietuvė 
ji turi pagalvoti, kad neturėjimas skonio, ką neretai parodo mūsų 
moterys savo krašte ir svetur, daug kenkia mūsų kraštui. Kaip 
žmogus, studentė turi suprasti, kad perdaug išsiskirti iš visu tarpo 
yra blogas dalykas. Apsirengimas turi būti kuklus, neprabangus, 
nesimetąs į akį,-bet skoningas. Todėl ir šią sritį savęs auklėjimas 
neturėtu aplenkti. Rengtis pagal savo padėtį ir laiko reikalavimą. 
Esant sunkiai ekonominei padėčiai ar visame krašte, ar kad ir 
vien draugiu tarpe, reikalinga j tai atsižvelgti, kad kitos nepasi
jaustu gyvenimo nuskriaustomis. Infliacijos laiku Mūnchėno sve
timtaučiai studentai gavo laišką iš universiteto, kad taikytusi savo 
apsirengimu prie vietiniu studentu, negalinčiu taip puošniai rengtis. 
Tame buvo daug socialinės reikšmės, nes svetimtaučiai perdaug 
išnaudojo prabangos gyvenimui vokiečių valiutos kritimą. Socia
linės moterų mokyklos pratina savo auklėtines rengtis skoningai, 
bet kukliai, paprastai ir tvarkingai, nes tas turi didelės svarbos 
santykiuose su žmonėmis ju profesijose, kad išorine išvaizda ne
atstumtu, bet patrauktu-

Drabužiai kainuoja pinigą. Ir šis faktas turi būti rimtai ap
tartas. Čia naujas auklėjimuisi uždavinys, apie kurį viešai beveik 
nekalbama, net privačiai mažai tariamasi. Ekonominis auklėjimo 
uždavinys yra išmokyti vartoti pinigus, juos taupyti. Ir kaip čia 
kartais blogai šeimininkaujama. Eikvojami tėvų vargai, ju kruvi
nas prakaitas, visuomenės aukos, dėl kuriu priežasčių jos žymiai
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pas mus sumažėjo. Jei net skaitytume pinigą antraeiliu dalyku, 
studentei vis dėlto pirmiausia turi rūpėti dvasiniai doriniai mo
tyvai, sudarą pinigų išleidimo pagrindą. Tikslas čia turi rūpėti 
pirmoj eilėj. Kai kas turi prietarų, kad be tam tikro drabužių 
kiekio gyventi negalima. Kitos vėl negali atsispirti puošnumo 
vilionėms, kad stačiai stebėtis reikia dėl nesusivaldymo. Pinigo 
sunaudojimas yra didelis charakterio bandymo ir auklėjimosi ob
jektas/ Kam išduodami pinigai, tas turi vertę. Jei kuriam dalykui 
žmogus nenori padaryti auką, reiškia jis neturi jam vertės. Jei 
šiuo atveju seksime save ir kitus ir* darysime išvadas, daug kas 
pasikeis mūšų gyvenime vertingesnėn pusėn.

Kaip matome savęs auklėjimo, kelias veda į gyvenimą, į jo 
svarbias ir nulemiančias smulkmenas. Čia mes sutinkame daiktus, 
pajėgas, vertybes; mes turime susirasti jų tarpe kelią, kad nenu- 
toltume nuo savo tikslo. Reiškia mes turime išlavinti ausį ir 
akį, aiškiai ir pilnai suprasti, su kuo susiduriame. Šis pažinimas 
tik tada turės reikšmės, jei duosime sau iš patirty reiškinių ats
kaitomybę. Tačiau vieno proto pažinimo čia maža. Šopenhaueris 
pasakė: „Reikia stovėti prieš meno kūrinį, kaip prieš karalių 
ir laukti, kol prakalbės“. Protingas sakinys, kuris tinka ^ne tik 
meno kūriniui, bet kiekvienam gamtos reiškiniui, ir žmogui. 
Ne tik su mąstymu galima pažinti, bet ir su jausmu, dažnai 
gal net tiksliau.

Visos Čia išvardytos auklėjimosi smulkmenos turi daug reikš
mės socijaliniam žmogaus gyvenimui. Be jy yra dar visa eilė apy- 
stovų, reikšmingų irgi socialiniam auklėjimui. Studentijos gyve
nimas socialiniam pasiruošimui turi daug gėry progų. Čia pri
klauso: draugavimas, bendravimas su kita lytimi, pasilinksmini
mai, draugovės ir t, t.

Čia turi būti auklėjama ištikimumas, gerbimas, draugiškumas, 
teisių supratimas, draugų vargų atjautimas, tolerantingumas, sa
varankiškumas, laisvė — savybės, kurios išplaukia iš bendro žmo
nių sugyvenimo, darbo pasidalinimo, kaip praktinės išdavos, kaip 
žmoguje glūdinčios vertybės. Nuo socialinių savybių ir auklėjimo 
priklauso visuomeninio ir valstybinio gyvenimo pasisekimai. Tai 
konstatavo ir bendras XVIII šimtm. lietuvių lenkų pedagogas 
S t. K o n a r s k i s, kuris auklėjimu norėjo išgelbėti valstybę nuo 
pražuvimo, nuo vėliau įvykusio bendros valstybės padalinimo, tik 
deja pavėlavo. J i.s iš pi Ii e c i o reikalavo Šių savybių: > 
mylėti tautą, sąžiningai dirbti, pasiaukoti tėvy
nei, būti patikimu, ger'bti įstatymus; iš žmogaus: 
atlikti savo pareigas tėvams, vaikams ir pavaidi
ni am s, sąžiningai atlyginti darbininkus, punktua
liai mokėti skolas ir vykinti sutartis, sąžinin
gai valdyti turtą, prižiūrėti pavaldinių atskaito
mybę, būti taupiu išlaidose, būti pasiruošusiu
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g i n t i b a ž ny Č i ą ir t ė v y n ę, d o r ai gy v e n t i k ari u pme
nėje,nekęsti kortu ir alkoholio.

Aišku, kad šiuos reikalavimus Konarskis taikė lietuviu — 
lenky didikams, kurių netvarkingas ir palaidas gyvenimas ardė 
valstybę iš pagrindų ir kuriu neigiamas savybes šis pedagogas 
per mokyklų reformas norėjo pašalinti. Bet pažvelgus arčiau tu
rėsime pripažinti, kad jo pastatyti reikalavimai nė kiek nemažiau 
tinka mūsų intelektualiniams sluogsniams, kurių svarbių dalį su
daro studentija. Iš viso to išeinant, studentija, kaip jauna naujo 
gyvenimo nešėja, turėtų pradėti nuo savęs socialinio atgimimo 
darbą. '

Ypatingai gerų socialinių jausmu auklėjimo priemonės Yra 
draugovės, kuriose gyvena pirmoj eilėj draugiškumas ir rimtas 
linksmumas ir kurios skatina savo narius aukštesniems siekimams. 
Draugovės natūraliai auklėja savo narius šeimai, organizacijoms, 
valstybei.

Didelės reikšmės dalykas būtu socialiniam pasiruošimui, jei 
studentė gautu ilgesnį laiką padirbėti fizinį darbą kurioj nors tarny
boje, dirbtuvėje, ūky, šeimoje. Ji geriau suprastų tada, ką reiškia 
dirbti ištisą dieną, kas per žmogus yra darbininkas, darbininkė tar
naitė. Kiek turtingu tikrojo žmoniškumo pajėgu čia lieka neišūgdyta, 
kokia jų savijauta, pažiūra į gyvenimą, kokia bedugnė skiria juos 
nuo intelektualinių sluogsnių, kuri yra priežastis įvairiu socialiniu 
nesusitarimų. Po karo vis naujai keliamas reikalas 
įvesti moterims vienus viešosios tarnybos metus 
prieglaudose, lopšeliuose, ligoninėse, neturtingo
se šeimose ir k. socialinėse įstaigose, turėtu didelį 
pateisinimą ir studentijos atžvilgiu. Šios tarnybos 
uždavinys — paruošti moterį šeimai. Be to, jis turėtų daug reikš- 

,mės studijuojančiam moteriškam jaunimui pažinti esamą socialinį 
gyvenimą ir tarnautų socialinių sluogsniy susiartinimui.

Kaip jau minėjome, studenčių draugovės privalo duoti savo 
narėms visa tai kas reikalinga gyvenimui ir kam mokykla nepa
ruošia. Todėl čia pravartu kiek arčiau pažvelgti, ko mes laukiame 
iš studenčių draugovių. Kad daugeliui studenčių rūpi visi susiję 
su gyvenimu klausimai, parodo įvairiausių pavadinimų būrelių 
tinklas. Čia rasime šeimotyros, pedagoginius, literačių, gailestin
gųjų darbų ir t. t. darbo ratelius ateitininkių tarpe. Gal tik reiktų 
juos pagilinti. Imkime pavyzdžiui Šeimotyros klausimą. Čia maža 
pasimokyti darbelių, virimo, kepimo ir siuvimo. Iš studentijos 
reikia laukti, kad ji šį klausimą pažintų giliau. Šeimotyros būre
lis turėtų siųsti savo nares į įvairiausių socialinių sluogsnių šeimas 
ir gavus iš ten patirimo aptarti vispusiškai šeimą liečiančius klau- 

, simus: religiniu, doriniu, ekonominiu, sveikatos ir k. klausimais. 
Šeimotyros Būrelis galėtų dirbti kontakte su gailestingųjų darbų 
būreliu, kuris pasinaudotų pirmojo patyrimais, nešant paguodą
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ir paramą vargšams. Toliau pedagoginiai būreliai taip pat neturė
tu likti užsidarę savy. Jų reikalas turėti nuolatinių santykių su 
jaunimu ir vaikais. Elgtis su vaikais taip pat reikia turėti gabumų 
ir patirimo. Ne kiekvienas suaugęs tai sugeba. Reikia mokėti su 
vaiku žaisti, nes tik per žaislą įgysi jo pasitikėjimą, rasi kelią 
j jo širdį. Pedagoginio būrelio patirimais gali pasinaudoti gailes
tingųjų darbų būrelis, globojąs apleistus vaikus. Savo patirimais, 
išvadomis, nutarimais darbo - būreliai turėtų pasidalinti paskaito
mis, — pranešimais platesniuose bendruose studenčių susirinki
muose ir spaudoje, „Naujoje Vaidilutėje“. Tas padaryty jų gyve
nimą judresniu ir turiningesnių. Būrelių darbo pagilinimui ir jų 
ryšio palaikymui reikalinga būtų sudaryti vieną bendrą organą 
bent vienos ideologijos, ateitininkų būrelių tarpe. Kaip tai padary
ti, tuo tarpu nekalbėsime. Svarbu tik pajusti reikalą, o patirimas 
pats duos išeitį.

Liečiant bendrą organizacinį studenčių gyvenimą jaučiamas 
reikalas turėti aktingą jungiantį visą veikimą ir tvarkantį visus 
reikalus centrą. Iš šalies sekant organizacinius studenčių, ypač 
ateitininkių reiškinius, ir turint omeny visus konfliktus ir nuoty
kius kylančius bendrame veikime, tenka konstatuoti, kad pribren
do reikalas tvarkytis studentėms ateitininkėms visiškai savarankiš
kai ir nepriklausomai visais žvilgsniais, ne tik darbo, bet ir eko
nominių atžvilgiu.

Tinkamai aprūpinti ir sutvarkyti visą savys- 
tovį įvairųjį studenčių ateitininkių gyvenimą ga
lėtų tiktai atskira studenčių ateitininkių sąjunga 
veikianti savarankiškai ir nepriklausomai visais 
a t ve j a i s.

. Ligi šiol kalbėjome apie tai, ką studentė gali sau atsiekti, 
ką ji gali gauti savo gyvenimui. Bet kas gauna, privalo ir duoti. 
Kaip jau pradžioje buvo minėta, kad studentė yra privilegijuotoj 
padėty, ji gauna aukščiausią pasiruošimą gyvenimui, kuris tuo 
pačiu uždeda jai atsakomingą pareigą duoti savo artimui, visuo
menei, organizacijoms, ką ji yra gavusi, grąžinti, ką ji yra pasi
skolinusi.

Einant į artimo tarnybą, į visuomeninį darbą pirmuoju už
daviniu stojasi prieš akis žmonių švietimas ir jų būvio gerinimas, 
atstatant mūsų amžių krikščionybės dvasioj, pašalinant socialinius 
vargus, palaikant intelekto žmonių santykius su darbo žmonėmis. 
Paskaitos, referatai geras dalykas. Tačiau vienos kalbos nepadės. 
Man prisimena sakinys, atidarant vieną liaudies universitetą: „Duok 
man, ką tu turi, o aš duosiu, ką aš turiu“. Bet ką gali mums 
duoti žmonės, kurie vargo nugalėti laikosi šaltai, rezervuotai, to
linasi nuo mūsų? Kodėl maža mokėti kalbėti, dar reikalinga mo
kėti mylėti. Krikščionims mylėti lengva. Todėl reikia eiti pas savo 
brolius seseris ne tik su visa mintimi, bet ir su visa siela, širdį-

I
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nii, visa savo esme. Šį kelią jie patys padės surasti; už parodytą 
širdį, mokės atsilyginti širdimi.

Visų pirma reikia mokėti suprasti ir įvertinti. Kas stengiasi 
suprasti savo artimą ir jo problemas, tam apreiškia gyvenimas 
vis daugiau savo turtų ir stebuklų.

Socialinis veikimas yra individualinė pagalba žmogaus žmo
gui ir siekia atstatyti žmogaus ir šeimos savarankiškumą, sveikatą 
ir sugebėjimą atsakomingai gyventi. Priemonė tam yra išugdyti 
žmogaus sugebėjimą prisitaikyti jo’aplinkumai, arba pakeisti ap
linkumą, kur žmogus geriau galėtų atstatyti savo pajėgas. Čia 
reikalinga skatinti žmogaus valią savarankiškai gyventi, drąsinti 
jį, statyti savo gyvenimo planus, savarankiai mąstyti.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra surištas su šeima. Beveik 
nėra žmonių neturinčių šeimyninių ryšių. Šeimoje auga žmogaus 
laimė ir nelaimė, vargas ir pasisekimai, dorinės idėjos ir moralinis 
žlugimas. Visa priklauso nuo to, kurios pajėgos čia įsigali. Tad 
norint atstatyti visuomenę krikščionybės dvasioj ir pašalinti so
cialines ydas, reikia pradėti nuo šeimos. Maža pakalbėti susirin
kimuose, paskaitose apie šeimos reikšmę, jos kūrybines jėgas ir 
t. t. Norint atsiekti realiy pasekmiy, reikia eiti į suvargusias šei
mas, susigyventi su jomis, susipažinti su visais jos nariais, kas 
ir kur jieuiebflty, sužinoti visas teigiamas ir neigiamas jos gyve
nimo puses visais atvejais,, ir atatinkamai veikti duodant kas tu
rima ir kas galima, ieškant priemonių atstatyti dorinę ir medžia
ginę šeimos padėtį. Tik per šeimą yra tikras teikiamas socialinės 
pagalbos kelias.

Kad šeimy lankymą ne taip sunku įvykinti, parodė lietuvių 
tremtinių gyvenimas karo metu Rusijoj, kur moksleiviai ateitinin
kai, pasidalinę miestą rajonais, per tam tikrą laikotarpį aplanky
davo kiekvieną šeimą, paguosdavo, žadindavo grįžimo į Lietuvą 
viltį, pasitardavo religiniais, kultūriniais, pilietiniais klausimais, 
nunešdavo laikraščių knygelių, biednoms šeimoms parinktų aukų 
drabužiais, produktais. Nunešdavo iš j y kai kas lietuviškai iškep
tos juodos duonos riekutę', ar sausainį. Ir kiek buvo džiaugsmo, 
kiek pasakojimų, kiek draugiškumo ryšių, kurie ligi šiol nepa
mirštami.

Ar negalima būty gerai susiorganizavus padaryti tą patį su 
mūsų Kauno biednuomenės šeimomis. Čia jy yra daug, bet ir 
jaunimo su jautria širdžia yra nemaža. Tik reiktų susiorganizuoti.

Studentėms ateitininkėms plati darbo dirva katalikių moterų 
ir mergaičių organizacijose ir jų įstaigose, kurių veikimas plačiai 
apima moters gyvenimo sritis. Studenčių pasiruošimas visose 
specialybėse ir darbo būreliuose gali būti, didele dalimi ir yra, 
gražiai pritaikomas. Čia rasime suaugusių moterų švietimą, kaimo 
ir miesto mergaičių jaunimo kuopas su įvairiausiomis sekcijomis:
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auklėjimo, sporto, namų ruošos ir visais kitais galimais klausi
mais, čia yra ir socialinės globos darbo sritys: mergaičių globa, 
jų darbo namai, darbo biurai, motinos ir vaiko globa per motinos 
ir vaiko namus, patariamuosius punktus, kurie dirba ankštam ryšy 
su šeima, galop tarnaičių ir darbininkių organizacijos su visom 
įstaigom. Visos laukia naujų darbo rankų, naujo gyvo žodžio, 
esamų darbo sričių atnaujinimo ir papildymo. Suminėjus visas 
šias katalikių organizacijas jsu jų išsišakojusiais darbais, tenka 
.pastebėti, kad jos per mažai palaiko tarp savęs kontaktą, o dėl 
to neatsiekia to, ko iš jų galima būtų tikėtis, kitais žodžiais 
tariant, moterims trūksta solidarumo, kurio kėlimas kitų kraštų 
moterų gyvenime skaitomas pirmaeiliu uždaviniu. Nesant tikro 
moterų tarpe solidarumo sunku pasekmingai veikti ir nustatyti 
darbą Vyriausiam Katalikių moterų Sekretoriatui. Jo uždavinys 
po įvykusio kongreso visiškai aiškus: palaikyti ankštus ryšius tarp 
priklausančių jam katalikių organizacijų, nustatyti bendradarbia
vimo programą ir viešai atstovauti visas katalikių organizacijas 
Lietuvoje ir užsieny. Šiandien gal būtų gera reikalauti iš sekre
toriato, kad aiškintų organizacijoms krikščioniškojo feminizmo 
dėsnius, keltų solidarumą viešame—katalikių moterų organizacijų 
gyvenime ir skatintų jį vykinti privačiame, nes retai kasdieniniame 
gyvenime moteris linkusi užtarti moterį, priešingai greičiau pa
kenkti. Lygiai svarbu, kad Vyriausias Sekretoriatas daugiau keltų 
ir aiškintų tarptautinės taikos auklėjimo ir įgyvendinimo klausi
mus, kurie taip aktualūs tarptautinėse moterų organizacijose ir 
svarbūs musų laikams. Visas kultūrinis moterų veikimas turi 
tiesti pagrindus taikai ir meilei. Meilė gyvybei, giliausių sielos 
pergyvenimų atjautimas, ir supratimas, altruizmas ir pasiaukojimas, 
visos giliosios prigimties savybės skatina moterį aktingai dalyvauti 
tautų susitaikymo darbe. Moteris žmonių giminės gimdytoja ir 
auklėtoja yra natūrali taikos bendrininkė; ji nenori naikinti ir ar
dyti, bet siekia atstatyti ir sutaikinti. Savitarpio pagalbos, gerumo, 
supratimo ir atjautimo dėsnys glūdi giliai moters prigimtyje. To
dėl išeidamos iš saVo prigimties ir esmės, moterys privalo dirbti 
kultūros atstatymo darbą.

Taikos judėjimo literatūra duoda pakankamai įrodymų apie 
aktingą moterų dalyvavimą tautų susitaikymo darbe. Čia priklauso 
įvairiausios moterų taikos organizacijos, konferencijos, demonstra
cijos, reikalavimai, parašai ir t. t. Didžiojo karo metu, kai tautų 
įniršimas buvo didžiausias, susirenka įvairiausių kraštų moterys 
be neapykantos ir keršto ir reikalauja baigti karą, ieško kelių ir 
priemonių pašalinti karo nuotaiką. Daug panašių žygių buvo pa
daryta, bet tam klausimui dar neparuošta buvo dirva. Reikalinga 
pirmiausia perauklėti taikos prasme jaunas kartas, tuomet bus 
galima laukti geresnių davinių. Todėl taikos idėjos tarnybon da
bar ypač uoliai kviečiama mokykla. Šiuo reikalavimu nieko dau-
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Vardas žibuoklėse
• . • ■ • * /

A. ANDRIUŠKEVI0IOTĖ

Pavasaris įrašė vardą j
Lapeliuose melsvų žibuoklių...
Sužydo visos mano dienos,
Kai tik giria kukliais žiedeliais puošėsi.

Prašneko tenai išbarstyti
Aidai sapnuoto vėjo, 
Saulėtu vieškeliu šį rytą 
Du pavasariai susiėjo.

Saulėlydžių takais
Subėgs paskui į vieną būrį 
Tos visos pasakos ir dienos, 
Kurios glėby žibuoklių turi.

giau nenorima atsiekti, tik įgyvendinti seniai paskelbtą Dievo 
reikalavimą žmogui: „Mylėk savo artimą kaip pats save“.

Ypač svarbus tautų taikos klausimas katalikei moteriai, nes 
taikos idėja atatinka pagrindinei katalikybės minčiai. Katalikų 
religija yra universali. Čia neišskiriama nei viena tauta. Kataliky
bės religinė pajėga glūdi meilėje, kuri viską apima. Katalikybė 
kovoja su dviguba morale, nes negali būti vieny doros dėsnių 
pavienių asmeny santykiuose ir kily doros dėsnių, grupių ir tautų 
santykiuose. Kaip pavieniam žmogui privalomi meilės, atleidimo 
ir skriaudų pamiršimo dėsniai, taip ir visoms tautoms. Evangelija 
žino vieną ir tą patį doros dėsnį ir žmogui ir tautai? Be meilės 

. negali būti teisybės nei žmonėse, nei tautose. Todėl katalikų 
religijoj guli gilus pagrindas žmonijos taikai.

Visų šių svarbiausių kultūrinių uždavinių aiškinimą ir vyki- 
nimą ir visą jungtinį katalikių organizacijų darbą studentės atei
tininkės turėtų pavaryti sparčiai į priekį. Iš jų laukiame, kad įneštų 
į katalikių organizacijų gyvenimą glaudesnius santykius ir dau
giau bendradarbiavimo, o į bendrą moterų gyvenimą daugiau 
taikos idėjos supratimo ir solidarumo.
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Išsižadėjimo atpildas
MANĖ DAUBA

Laisvės Alėja krypaliuoja būrelis. Kaip ančiukai pavasarį. 
Prunkštauja ir klega, o ant nuskustų ir garbiniuotų jų galvų ap
skritos margaspalvės kepuraitės.

Orkestru bus du: džiadzo ir dūdų. Oras kaip ir šiandien — 
dieviškas. Taip, taip! Neprunkškitl Ir „Aidas“ patvirtina. Elitui 
pakvietimų trys šimtai išsiuntinėta. Šiokiu oru kas galės1 nusėdėti? 
Laivas tai tikras gulbinas! Pats didysis ir baltas. Apnarstėme jį 
žaliais vainikais, kaip generolo krūtinę exelbantais.

Džiugus pečiūkas, matyt žymus organizatorius tos „liuxuso 
gegužinės“, garsino rytojaus „gegužinių karalaitę,“ ir važiuoti ge- 
gužinėn labiau gundė, negu iškalbingi aštrialiežuviai visos savai
tės dienraščių skelbimai.

— Nijoliuk, tik Tu nepramik rytą! — Jis prikibęs prie stu
dentės, visam būry dailiausios.

— Tat gal ątlėksi pažadinti? — Ji šypso jam į akis atvirai 
pajuokdamą jo rūpestį. Ji atsiliko su Ada truputį ir valandėlę 
čežėjo.

„Vadinasi, būs ir Jis“... Nijolės veidai užsiplieskė, o pati sa
ko būreliui.

— Turiu Antosei gėlių nupirkti. Gal padėsit išrinkti? Tik tuoj! 
Tų Antanų gyvos peklos. Vėliau atliekūlės beliks.

Ir būrelis nuklegėjo gilumon Alėjos, kur gėlių krautuvės.
Tie tviskuliai, įžiebti žinios, kad Jis gegužinėje bus, Nijolės 

veiduose nenyksta. Ne, jie skaistėja, plečiasi ir plieskiasi net 
Širdin.

„O, kas žino, gal net Šnekėti su juo teks! Naja, juk tai 
bus galima. Neišvengiama net. O, karaliau! Ir taip lengvai...“

Lūpos jos dreba truputį, bet ji stengiasi jas suspausti, kad, 
gink Dieve, neišsiduotų draugams. O, jie atgodūs, kaip velniai! 
Neduok Pone Dieve, kad jie pakabintų tai ant liežuvių!

Su žodžiu „Jis“ be tviskulių Nijolės galvoj nubudo ir vie
nas atsiminimas.

Ji klūpojo prieš Švenčiausios Altorių. Ji norėjo tada paau
koti Jai ypatingiausia ką nors. Žmonės tada nešė Jai žvakių ir 
gėlių. Net puikios kvepiančios ir dažytos miesto moterys nešė 
Stebuklingajai gėlių vazonus, bet Nijolei prie Širdies tai nelipo. 
Ji norėjo dovanoti Jai ką nors vertesnio, sunkiai išsižadamo. Už
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1 kelis litus nupirkti vazoną gėlių — perpiga, perbanališka. Tik ji
nežino, neprigalvoja ką turi verta Jai paaukoti.

Tada Maloningoji jos maldos išklausė. Net pačiai netikėtai 
greit įvyko viskas, ko buvo prašiusi.

Nuostabu tik, kodėl aną maldą „Jis“ jai priminė? Tiesa, 
jis gyveno arti tos bažnyčios, kur ji meldėsi. Bet daug kas ten 

į. gyveno! Tokių dalykų geriau nespėlioti.
■ „O jei gegužinę Jai paaukotų?..“
į Bet prieš akis tuojau kaip gyyas ištyso tas Nemunas, šlaitas,

kur ji pavasarį buvo užėjusi laukinių narcizų lanką, ir kur ryt 
važiuoja gegužinė. Tada narcizu Žiedai tebebuvo pumpuruose 
ir šlaitas atrodė, kaip žalias karakulis. Dabar narcizai pačiame 
įsižydėjime ir ten dabar, turbūt, gyvas rojus. Ir liepynai pakrikę 
ano slėnio šlaituose dabar prieš Nijolės akis sudūzgė bitimis ir 
pakvipo. O ji dar nemačius šiemet net žolės. Tikros didelės 
sūdrios žolės!.. Liguistai išsiilgus erdvių vasaros padangių ir gė
lių. OdarvažiuojaJis!Patigegužinėsprasmė,patsmonymo- 
nas! Ir tat dabar išsižadėti! Viso pavasario vienoj dienoj ank
štai, kaip gėlių puokštė suglausto. Jaunai!.. Ar tai nebūtų per
daug? Bet... tai būtų tokia dovanėlė, kokios ji norėjo rasti Jai 
anuomet.

f Kai būrelis į gėlių krautuvę suėjo, karšti Nijolės veidai tryš-
į ko pinavijomis, o akys, lyg staigios didelės šviesos nuspindinti
L vandenys, plaikstė spindinčias ramias liepsnas.
j Ji iškilnoja iš visų langų ir kampų gražiuosius vazonus, piau-
j na gražiausias eirono rykštes, kaip aušros sruogas, bijūnus dar

skaistesnius už savo veidus ir lelijas, kurios kaip sidabriniai kie
l' likai. Šventos ir majestoto pilnos altorių dukterys. Įnirtusi raško

ir plėšo ji gėlynus ir be jokios soties, be jokio saiko kraunasi 
žiedus į glėbį.

— Nijole, ar tu pasiutai! — sušuko Ada. — Kiek Antanų 
tu pasiryžai palaidoti gėlėse?

— Vieną, tik vieną! — Verčiausią, nepalyginamiausią! krykš- 
čia ji azarte ir atrodo, kad tas gėles dikuoja karaliui, kuris yra 

p jos mylimasis ir ryt atvažiuoja pasiimti ją į savo dvarus.
Nesitraukiančiam nuo jos studentui teberūpi vis, kad ji ryt 

nepramiegotų, ir jis vėl rizikuoja.
r . — Nijolėle, jei nori, aš galiu ryt .rytą užsukti Tavęs paimti!

Man bus pakeliui. — Ji atsako, kad netriūstų. Turėsiąs Jis, dar
bo ir prie laivo. Ji kelią į prieplauką žinanti.

Tik išeidama Nijolė pamatė stovėjusį nuošaliai po palmė
mis vyriškį ir tyliai stebėjusį krautuvės plėšikę.

į Ji greičiau išniro pro duris. Gatvėj ji pasivedė į šalį drau-
j gę ir sako:
Į \ — Ada, nelaukit manęs ryt prieplaukoj! Štai tuos pinigus,
l kuriais galėjau su jumis važiuoti, išleidau į gėles. Jas aš pirkau
f. ‘ ■ ’ ■ ■ ’ ‘ ■ .■ I • % ■ ... ■■ ■.
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Švenčiausiajai Marijėlei. Ryt jai nešiu. Nepyk, Ada! Dėl Die
vo! Ne, Adele, nestebėkįs! Aš norėjau Jai ką nors paaukoti. 
Matai, geresnio nieko nebeturėjau. Ne, ne, neskriaudžiu nė Jūsų! 
Jūsų bus tiek daug! — Ir mirktelėjusi kitiems atsisveikinimo ženk- 
lan (ranky pamosuoti laisvų nebeturėjo) nužingsniavo linguo
dama Alėja.

Kai krautuvėj pripuolamai išeidama jį pamatė ir jųdviejų 
žvilgsniai sulipo, į Nijolės akis kaip plieskė liepsna, taip ir te
beina apyaklė. Be to, dar baisiai pikta, kad, štai, vėl jį jo akyse 
iškraipyta. Dar pamanys, kad tos gėlės tikrai kokiam Antanui. 
Tauzalas ta Ada! Ir vėl su vyrų asista, kaip visur ir visada jam 
matant! O ir tas uolumas gėles renkant, dievaž, kaip liko jo su
prastas! .

„Uch, Marijėle Dangaus, kiek šiandien nustojau dėl Tavęs! 
Kad nors tos gėlelės būtų Tau mielos!“ Pagaliau nieko neišsi- 
griaušianti, nieko nepadarysianti. Gal Dievo valia tokia. Nereikią 
gal kad jis ją suprastų., Nevertą esanti. O ir anoj pavasario ge
gužinėj argi ne viskas taip klojosi, kad ji pasirodytų jam kuo vė- 
javaikiškesnė.

Ir iškilo jos akyse scena po scenos kaip yra siautėjus! jo 
akyvaizdoje, kaip pašėlusiai šokusi ir kvatojusi, kai šokėjai plėšda- 
vosi ją pusiau nepasidalydami.

Q ar jis žinojo, durnelis, kad jo žvilgsniai pasiučiau jai gro
jo už orkestrus ir kad buvimas jo smarkiau blaškė kraują, negu 
lekiamą pasiutpulkė. — Užsisvajojo eidama viduriu Alėjos ir ne
mato nei sveikinančių ją pažįstančiy, nei svetimy sutinkaričiy ir 
palydinčių ją žvilgsnių.

Prieplaukoj rytas paskleidė visus jaunutės vasaros spindulius. 
Tviska Nemunas, lyg jis būtų ne vandens bet spindulių upė. 
Ir aukštieji Aleksoto skardžiai, lyg žalsvos liepsnos.

Apkaišyti vėliavomis ir blondinais žalumynais garlaiviai niū
niuoja muziką. *

Kranto Alėja vaikšto rimtas juodbruvas vyras. Jis dažnai 
numeta žvilgsnį į rėžiantį maršus baltąjį „Gulbiną“. Stovi tas 
„Gulbinas“ prieplaukoj, kaip baltas garlaivių princas, ir rūko iškė
lęs didelę plieninę pypkę. Apnarstytas jis žaliais vainikų karo
liais ir lyg gėlėmis apibertas: taip marga ir skaisti tirštoji jo įgula.

Juodbruvio akys surado ant „Gulbino“ denio net tą stu
dentą, buvusį su ja krautuvėj, Adą ir kitus buvusius su ja vakar. 
Tikriausia tat esanti ir Ji, tik jis nematąs. Tai ką! Ne£i jis vėl 
važiuosiąs... pažiopsoti kaip ja vyrai varžysis...

Jis pajuto lengvo kartumo ir pagiežos sau už tai, kad jis, 
rimtas, nusistovėjęs ir visuomenėj gerbiamas žmogus, betgi, štai, 
dairosi mergičkos. Ir vėjavaikės, ar apygudrios avantiūristės. Kvai
la, kad, štai, vėl rodosi jam, kad ji gili ir skaidri būtybė, tik neap
sakomai gyva. Ir jis nepastebėjęs anoje gegužinėje, pavasarį, kad
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ji bent į vieną savo sekiotojų butų pažvelgusi taip intymiai ir 
reikšmingai, kaip į jį, kai ji jam įsisiautėjusi plieskė į veidą rožę, 
bet tuojau ir pati, kaip ta rožė, paraudusi pabėgo. Ne, nepažvelgė 
ji ir vakar nė karto į tą studentą, bet... ot... vėl tos gėlės... „ver
čiausiam, nepalyginamiausiam“.Taip, kad kuriam nors blokštų 
į akis — ir ne vienu žiedu, kaip jam, bet visu jų glėbiu.

Kvailas, rimtas, pentėjęs amžių ant knygų, vyre! Driokstelėjo 
įdomesnė mergaitė į akis rožę — ir kvaišti. Lyg tu vienas jai 
tebūtum! Bene rengies stoti į pienburnių eiles, kurie jai praeiti 
neduoda, ir tenkinti tuštuolės egoizmą; „žiūrėkit, net šitą vadžio- 
ju už nosies! Nesulauksi, moteriškaite!“

Bet išsiaiškinus ir įsikalbėjus, kad Ji jo neskiria iš kitų ir 
negerbia ypatingiau, kaip buvo jam pasirodę, ir kad jam nedera 
šiandie važiuoti su „Gulbinu,“ krūtinėn ėmė suktis nykuma ir 
tulžis. Ir spindintis jaunos vasaros rytas apsiblausė.

Muzika uoliau sugaudė ant garlaivių. Suspiegė ir „Gulbi
nas.“ Jo orkestrai įsisvajojo Lotoso tango. Ir jis pats, didelis 
ir margas, lyg gėlių krepšis, svajingam lotoso šoky pasisukaliojęs 
Aleksoto kalnų papėdėj, nušliaužė mėlynąją juosta į žaliuosius 
vakarus.

Prieplaukoj niūniavo ir kiti maršai ir išsikaišę krykštau
jantys garlaiviai viens po kito nuslinko į vakarus, lyg puiki 
šventadienio promenada. Tačiau, stebėjusiam garlaivių išvykimą 
vyriškiui kartoka tuštybe dvelktelėjo visas tas margumas ir triukš
mas. Tik gaudę bažnyčioje tą valandą varpai skambėjo su jo 
surimtėjusią ledine nuotaika darniai, ir jis ūmai tvirta ir aiškia 
eisena pasuko bažnyčių link.

Tiesių, šaltų kolonų bažnyčioje tylu. Ji apytuštė ir anei gar- 
seliuko prieplaukos maršų ir tangų! Kunigas baigė klausyti išpa
žinčių ir liūdnas rymo. Gal jis liūsta, kad ir tie žmonės, kuriems 
barsto jis per visą savo amžį sielą, lyg mergytė per procesiją 
prieš Švenčiausiąjį žiedus, kai tik išaušta gražesnis vasaros sek
madienis užmiršta, Štai, nors išplaukdami, valandėlę užsukti baž
nyčion, nusilenkti šventą dieną savo Aukščiausiam Tėvui. O gal 
ir dėl to, kad ir tų kelių išklausytųjų davatkėlių išpažintys — vis 
tokios pačios, ne savęs bet kitų skundimas arba tuščias sužliugęs 
praščiokiškas jausmingumas, nors jis pila ir joms sielą, panau
doja ir protą.

Gražų vasaros sekmadienį yra dėl ko nuliūsti miesto kuni
gui. Dėl to rymo,ir šitas netoli prieplaukos esančios bažnyčios 
kunigas klausykloje, lyg atsikelti nebepajėgdamas.

Šėtonas seniai nemėgsta šito kunigo. Jis kantriai laukė kol 
jis susens ir pavargs, Tada pabandys jis šventą rytą tuščioje baž
nyčioje tą karštuolį pačlupinėt nusiminimo ir apatijos replėmis. 
Ir Šėtono podukra Apatija godžiai skečia, štai, į jį tamsius savo 
nagus.
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Bet kas ten?! Ar tik ne angelas ateina kliudyti Šėtonui?. 
Kaip sniegas balta ir tiek pat lengva suknele liekna mergaitė atei
na nešina didelį, parsvirusį per rankas pluoštą žiedų, kaip aušros 
sruogos, kaip sidabriniai kielikai ir kaip išraudimas mergelių. 
Eina ji viduriu bažnyčios ir nusvirsta kaip liauna gėlė prieš Ma
rijos altorių.

„Iš kur, kaip dabar čia tokia atsirado? Ji labai tiktų šiokią 
dieną karališkam parke“ — mano pamatęs ją kunigas ir pajunta, 
kaip į kraują grįžta našumas ir sielon ramybė.

Iš giedro net truputį nuspindinto ekstazės mergaitės veiduko 
atspėja kunigas, kad ne nelaimė, ne vargas atvijo čia šiokią dieną 
tą gražuolę. „Jeigu mieste gražią vasaros dieną tinkamiausia 
užmiesčiams ir linksmybei būtybė atsiminus Viešpatį, iš meilės 
Jam, meta draugus ir saulę — tai miela Dangui.“ — Džiaugias 
kunigas, ir lyg būtų iš pievų ir pavėsių grįžęs, staiga vėl stiprus 
ir atgijęs rūsenančia dainuojančia siela nuėjo rengtis mišioms.

Per aukštus siaurus skliautų langus saulės spinduliai nusi- 
plieskę ant Marijos Dangun Ėmimo paveikslo ir klūpančios prie jo 
baltos mergaitės. Nijolės glėbio gėlių baltumas spindi — ir auk
sas tos jos plaukų garbanos, kuri į žiedus įsivėlus.

Žiūri ji šypsodama į paveikslą vaizduojantį Dangiškąją ir, ka
dangi šiandie dar saulė paveikslo spalvose tviska, jai atrodo, kad 
erdvė apgaubianti Švenčiausiąją traukiasi iš paveikslo ir plečiasi, 
o ji, laibutė graži Dangaus Karalienė, skrieja, bet vietoje, nes ne
nori išskristi. Jos aklį malonė yra reikalinga paliegusiems.

Debesų kolonose angeliflkščiai — tai įstatinėti į paveikslą 
gyvi maži kūdikiai. Šypso jie kaip žavingiau begali kūdikiai ir 
.tiesia j ją mažas riebias savo kumštytes.

Nijolė šiandie nieko neprašo Dievo Motinos. Ne. Ji tik 
susirūpinusi kaip išreikšti Jai padėką ir dėkingumą už tai, kad 
Ją turi, kad Ji ją globoja. Kad per Ją ji nepadariusi štai dides
nių klaidų, ir dėlto jos dienų giedra nebuvus dar užtemusi.

Nesijausdama instinktyviai pasuko Nijolė galvą į šalį ir — 
kone suriko. Iš džiaugsmo, nustebimo ar dar ko kito. Sunku to
kiais atvejais išmatuoti moters sielą.

Nętoli jos nuošaliau stovėjb Jis ir atrodė, kad seniai laukia 
kada ji atsisuks. Ne, ji dar nebuvo mačiusi tokio sukaupto, 
tokia malone ir intymumu šypsančio jai veido! Jai aišku, kaip ana 
diena aiški, kad jis jos laukia ir kad šiandie turės jie daug valan
dų auksinių, .

Ji pakėlė iš žiedų, kuriais buvo sąmišy užsidengusi4 galvą 
ir pažiūrėjo atgal, užtikrindama, kad palauktų, kad ji tuoj eis.

C3B
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Ką davė gero Bažnyčia - 
krikščionybė moteriai?

• b

KN. A. GRAUSLYS.• t ■
Į tai atsakydami turime pirmiausia pažinti kokia buvo mo

ters padėtis prieškrikščioniškais laikais daugelyje kraštų ir kokia 
jos padėtis šiandieniniuose nekrikščioniškuose kraštuose. Tik su
gretinus tamsą su šviesa, gali paaiškėti šviesos palaima. Buvo, 
tiesa, ir prieškrikščioniškais laikais tokių kraštų, kur moters pa
dėtis nebuvo jau taip bloga, bet daugumoje kraštų jos padėtis 
buvo tikrai apverktina. Moterys buvo labai pavergtos vyrams kū
no Žvilgsniu ir labai buvo sunki jų socialinė ir teisinė padėtis. 
Daugybėje kraštų viešpatavo daugmoterybė. Aišku, kad tokiai pa
dėčiai esant į moterį nebuvo žiūrima kaip į asmenį, kurs lygus 
prieš lygų stoja, bet tik kaip į lytinę būtybę. Moteris buvo tik 
daiktas. Daugely kraštų ji buvo pagrobiama, be jos sutikimo, mo
terystės tikslams. Kai kur, tam pačiam tikslui, ji buvo parduoda
ma. Net iki paskučiausiųjų laikų (iki XVIII šimt.) pas Šiaurės indi- 
jonus moteris buvo beteisė vergė: neturėjo laisvės vyro pasirinkti, 
vyrai galėjo ją nebaudžiamai žudyti, jį — šeimininko žmona, — 
buvo net už vyrą vergą žemesnė. Kinai ir indai iki paskučiausių 
laikų nesuskaitomą daugybę gimusių mergaičių žudydavo, tuo 
būdu reikšdami panieką moteriai ir moters — motinos širdį skau
džiai žeisdami. Iki paskučiausiųjų laikų Indijoje buvo deginamos 
našlės, tarytum lyg moteris be vyro neturėtų teisės gyventi ir kaip 
koks priedas prie jo turėtų sekti paskui jį mirusį. Nors vienur ar 
kitur stengiasi europiečiai užkirsti kelią Šiems žiauriems papro
čiams ir neteisybėms, tačiau dar ir šiandien Australijoje moteris 
yra daiktas, su kuriuo kaip norima elgiamasi.

Nestebėtina, kad taip yra nekrikščioniškuose kraštuose, nes 
daug moters žeminimo faktų yra ir šiandienėje krikščioniškoje 
Europoje. Pirkliavimas moterimis; prostitucijos reglamentacija; dve
jopas doros supratimas, kurs tik smerkia nupuolusią moterį; bru
talumas moterystėje kurį jos kenčia, net kartais iš tariamai „kil
nių“ vyrų pusės; nežiūrint tariamos jai pagarbos įvairūs jos žemi
nimo faktai iš vyrų ir net dažnai iš dvasiškių pusės kaip pav. 
vadinimas jos „boba“, imant tą žodį paniekos prasmėje; per por
nografiją pratinimas vyriško jaunimo žiūrėti į ją tik lytinio ins
tinkto akimis; jaunų tarnaičių ir valdininkių, .kurios turi nelaimės 
priklausyti nuo įvairių ponų ar viršininkų, Kalvarijos kelias; labai
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daug kur kaimuose nepaisymas mergaitės nusistatymo ir vertimas 
jos tekėti už netinkamo vyro; pavardės ištekant nustojimas, tary
tum lyg ji kaip asmuo išnyktų ir taptų tik vyro priedas, dar dau
gely] kraštų neturėjimas balsavimo teisių ir negalėjimas būti ren
kamomis į parlamentus ar užimti atsakomingas vietas, įvairūs 
„persiskyrimo“ faktai, kurie tikrumoje yra tik jos išmetimas į gat
vę, iščiulpus jos visą jaunystės grožį ir sveikatą; tie įvairūs paže
minimai ir užgavimai, kuriuos jos turi pakęsti iŠ girtuoklių vyry 
pusės ir 1.1. Tai tik tų skriaudų maža dalelė, kurias turi pakęsti 
moteris ir kurių kiekvienas kunigas turi progos išgirsti. Ir štai ši
tų praeities ir dabarties faktų akyvaizdoje, šitos didžios moters 
kančios akyvaizdoje reikia man pastatyti klausimą ir atsakyti į jį: 
ką gero Bažnyčia, krikščionybė padarė moteriai?

Kun. Fiedler, didelės darbininkijai daromos skriaudos aky- 
vaizdoje yra pasakęs: „Mes taip atsargiai reįškėme savo pažiūras 
per ištisus šimtmečius, kad milijonai kenčiančių, vergaujančių ir 
nupuolusių dar nesužinojo, ar mes jų priešai ar draugai“. Man 
atrodo, kad būtų nemažiau tiesos, jeigu mes minėtą posakį pri
taikintume motery klausimui.

Tiesa, Bažnyčia, ypač pirmųjų krikščionybės amžių Bažny
čia, daug davė moteriai. Ji patiekė tuos savo mokslo principus, 
kurie jeigu tik būtų nuosekliai vykdomi, visas, o taip pat ir mo
teriai daromas skriaudas panaikintų. Bet, vėlesniais amžiais, Baž
nyčios atstovai permažai rūpinosi moters padėtimi, permažai pri
sidėjo savo asmeniniu darbu prie moters išlaisvinimo. Štai kodėl 
mažai girdėtis žymių dvasiškių, kurie, kovotų prieš baltąją vergi
ją, prožituciją, josios reglamentaciją. Nors atrodytų, kad jie pir
moje eilėje turėtų stoti kovoti su tom didžiausiom neteisybėm, 
kurios paliečia pusę žmonijos ir kurios visai krikščionybei spjau
na į veidą. Tas permažas dvasiškuos prisidėjimas prie aktyvios 
kovos už moters teises, gal dalinai galima išaiškinti tuo, kad iki 
paskutiniųjų laikų Bažnyčios atstovai permažai ėjo į visuomeninį 
gyvenimą o moters skriaudų didžiąją dalį kaip tik ir tegalima 
pašalinti visuomeninių reformų keliu. Kartais kai kurie dvasiškiai 
bijojo pakelti balsą dėl daromų neteisybių moteriai, nes klaidin
gai suprasdami asketikos principus, nenorėjo būti įtariami palan
kume moterims. Tačiau, nereikėtų užmiršti, kad šiuo atveju, tas 
tariamai palankumas moterims yra ne kas kitas kaip palankumas 
teisybei!

Ką tad davė pirmųjų amžių Bažnyčia moteriai? Ji patiekė 
pagrindinius dėsnius moters išlaisvinimui iš kūniškumo ir socia
les vergijos. Kūniškumas buvo visiškai pavergęs visą žmoniją 
prieš Kristų. Kūniškumo žvilgsniu vyras buvo laisvas vergas, mo
teris gi labiau priversta vergė. Kūniškumo viešpatavimas — gim
tosios nuodėmės pasekmė buvo ir vienos ir kitos lyties likimas. 
Kristus ir vienai ir kitai lyčiai išsilaisvinimą skelbia, liepdamas,

l
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kad dvasia viešpatautu ir sakramentų pavydale duodamas jėgos 
tikrumoje kūnui viešpatauti. Kristus visur dvasios pradą pabrėžė 
ir iškėlė žmoguje. Kam toksai skelbimas buvo labiau naudingas 
jei ne tai, kuri labiau dėl to kūniškumo kentėjo?! Kristaus moks
las patiekė pagrindinius principus, kurie pastatė moterį, kaip pil
nateisį asmenį šalia vyro. Krikščionybė paskelbia, jog moteris 
taip pat iš Dievo paeina, kad ji yra taip pat žmogus, kursai turi 
pomirtinį paskyrimą ir sielą. Taigi ji yra pilnas asmuo. Negana 
to, krikščionybė paskelbia visišką moters ir vyro lygybę, šv. Po
vilo lūpomis sakydama: „čia... nėra nei vyro, nei moters“ Gal. 3,28. 
Šiuo didžiuoju sakiniu, krikščionybė padėjo teisinius pagrindus 
faktinam moters išsilaisvinimui. Šis sakinys skelbia, jog Dievo* 
akyse nėra lyčių, bet tik žmonės siekią išganymo. Negana to, 
krikščionybė žinodama baisią moters padėtį ir jos visai beteisinę 
būklę šeimoje, savo moterystės vienumo ir pastovumo principu 
gina ją šeimos ribose. Moterystėn sueinant, krikščionybė jau iš 
pat pradžių reikalavo visiškai laisvo abiejų šalių sutikimo. Tas 
reikalavimas ėjo moters naudai, tais laikais moterystėn be jokio 
sutikimo pagrobiamai ar parduodamai. Moterystės vienumas ir 
pastovumas, josios nesuardomumas daugumoj atvejų ėjo moters 
naudai, nes tikrumoje daugiausiai vyras meta moterį; jis lengviau 
suranda sau kitą, negu jinai jau jo išnaudota ir su vaikais palik
ta. Tuo būdu krikščionybė priminė vyrui, jog moteris nėra kaip 
koks daiktas, kurį sunaudojus galima išmesti, bet yra žmogus, 
kuriam jis turi jausti pareigų visą savo gyvenimą.

Skelbdama vaiko, kaip žmogaus turinčio sielą, brangumą, 
krikščionybė gynė vaiką, o tuo pačiu ir moterį, moters giliausi 
motiniškumo jausmą, kurs vaikų, ypač mergaičių, žudymu buvo 
pažeidžiamas. Tad prieškrikščioniškieji laikai negerbiantys vaiko, 
jį žudantys ir dabartiniai laikai taip pat, nors ir kitu būdu žudan
tys vaiko gyvybę, netik kad skriaudžia moterį pažeisdami jos mo
tiniškumą, bet ir užgaudami ją kaip žmoną. Teisingai, tad sako- 
vienas teologas, kad „kurie nenori vaikų gali jie ir vadintis žmo- 

s na ir vyras, bet jie tokie nėra... jie tik nori garbingais vardais 
(suprask: vyro ir žmonos K. A. G.) savo begėdiškumą pridengti. 
Ir nors jie nėra taip abu nusiteikę, kad neturėtų vaiky, tačiau aš 
drįstu tvirtinti: arba moteris yra vyro sugulovė arba vyras yra mo
ters meilužis“. Tad krikščionybė gindama motiniškumą, gina ir 
pačią moterį, nes motiniškumo pažeidimas ardo moters kūno ir 
nervų sveikatą ir sudaro jos viduje daug tragedijų.

Pagaliau, pirmoji krikščionybė iškėlė dar moters kaip mo
ters savyje vertybę, iškeldama nekaltos mergaitės vertybę. Iki tol 
moteris buvo tik tiek verta, kiek ji pasireiškė kaip lytinė būtybė. 
Moterystė buvo lyg jos asmenybės papildymas, išvystymas. Todėl 
neištekėjusi moteris buvo niekinama. Krikščionybė nepaprastai iš- 

• keldama nekaltybės vertę, iškėlė moters vertę savyje, nepriklau-
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Lediniai vakarai
D. LIPČiOtĖ

Trumpais akordais stygos suvirpėjo 
ir vėl nutilo svajūs aidai ~ 
Vakar-narcizai po langu kvepėjo, 
šiandieną šalna ant žiedų —lediniai vakarai.

Šlaituose klausėm lakštingalų juoko, 
kvepėjo šienas, gelto rugiai — 
Dabar jau lapai sodų nuraudo, 
iš šermukšnių karolius veria vaikai.

Jurginai sužydo,
Laukuose pilkuoja šilkiniai tinklai 
Praėjo mielos, auksinės dienos 
Šalna ant žiedų — lediniai vakarai.

somai nuo vyro. Tuo būdu ji labai ryškiai pabrėžė moters as
menybę.

Iškeldama Mariją ir jos kultą, krikščionybė labai prisidėjo 
prie moters išaukštinimo. Nemanykime, kad čia nėra jokio Baž
nyčios nuopelno, nes Dievas norėjo Marijos iškėlimo. Atsiminki
me, kad kitos nuo katalikybės atskilusios bažnyčios ar daug ma
žiau garbina Mariją ar net visai Jos kulto neturi. Tad čia di
džiausias nuopelnas tenka Kat. Bažnyčiai. Marijos kultas, pada
rius tik iš jo atatinkamas išvadas ir pritaikius jas gyvenimui, tikrai 
pakeistų saųtykius tarp vyro ir moters, moters gerovės kryptimi.

Praktiškai krikščionybė nustatė vieną moralę vyrams ir mo
terims. Moterys sandarbininkavo jau pirmais krikščionybės am
žiais evangelizavimo darbe ar tai labdarybėje dirbdamos ar reli
gijos mokindamos — katechumenes krikštui rengdamos. Jau pir
mais amžiais šventosios kankinės garbinamos, jų užtarymo pra
šoma, jų vardai į švenčiausiąją Mišių d ai j — kanoną įrašomi. 
Tai vis įrodymai, kad krikščionybė į savo dėsnius rimtai žiūrėjo 
ir juos gyveniman taikė. Net ir krikščionybės didieji priešai, tais 
pirmais amžiais gyvenę, tą pastebėjo. Čelsus, tasai antrojo šimt
mečio Volteras, norėdamas pajuokti krikščionybę vadina ją „mo
terų religiją“. Kitaip ir būti negalėjo, nes anot Mausbacho „Nau
jasis Įstatymas palyginus jį su Senuoju turi moterišką charakterį. 
Senasis Įstatymas skelbia griežtą teisybę, sausą be pasigailėjimo 
įstatymą. Naujasis gi meilę, pasigailėjimą, pabrėžia ir auklėja vi- 
dujį gyvenimą; o tai vis moteriškosios ypatybės“.

Nėra tad abejonės, kad pirmoji krikščionybė daug nusipel
nė moteriai. Nesąžininga būtų tai neigti ir to nematyti.

(B. d.)
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Pasaka salon-vagone
K. GRIGAITYTĖ

., t

Jiedu visai netikėtai susitiko salon — vagone. -Daktaras 
Otto ir žurnalistas Arnoldas. Pasisveikino nustebimo ir vaikiško 
džiaugsmo pagauti. Nesimatę septynetą mėty nuo to kai susipa
žino Italijos slėniuose važinėdami slidėmis. Jie buvo tada abu 
jauni studentai, neseniai atvykę iš savo tėvynės, svetimu vienas 
kitam ir kalba ir papročiais. Nedidelis laiko tarpas juos suartino, 
du — jaunus, laisvus vyrus kalnuose; paskui jie ilgai nesimatė.

— Sakyk, Arno, kur važiuoji?— klausia daktaras žurnalistą.
— Važiuoju pas savo žmoną, —ir pasitenkinimas jo akyse.
— Tu jau vedęs?! Ar seniai pasidarei taip „kvailas“
— Dar nėra mėty.
— Ar atsimeni savo pažiūras į moteris, tu laisvasis tigre. 

Buvai juk už mane milijoną karty „vyriškesnis“. Meilės avantiūros, 
Šampanas ir daina neabejotinai tiko tavo aristokratiškai kilmei.

— Laisvas tigras nuleidęs ausis atsigulė ties mažos valdo
vės kojomis. Ji suglamžė meilės avantiūras ir šiandien jos asme
ny gerbiu visas moteris. Atradau aš joje naują žemę ir naują 
daugy.

— Betrūksta dar pragaro, kurį neabejotinai rasi.
— Klysti. Laisvas aš nuo to pragaro, kurį sukuria moterys.
— Vedęs tu virtai dideliu vaiku, mielas Arno.
— Išklausyk mano pasakos ir tada pakeisi apie mane savo 

nuomonę Jis pastūmėjo tolyn alaus bokalą:
Kai aš buvau dešimties mėty, gimė mano žmona. Aš jau 

virkdžiau aukles nesuvaldomu išdykavimu, o ji mažytė iš kuk
laus lopšelio žiūrėjo į gyvenimą jau svajotojos akimis. Ji buvo 
tyli ir neverkė, kaip kiekvienas kūdikis, kada jam ateina laikas 
valgyti. Motina dažnai praskleidusi šydą, kurs dengė jos lopšelį, 
su drebančia širdimi žiūrėdavo ar ji gyva. Bet dažniausia rasda
vo ją spoksančią mažom apvaliom akutėm, pro kurias žiūrėjo 
didelė siela. Ji gimė mažam dvarely iš našlės motinos. Kai mirė 
tėvas ji dar buvo negimusi. Augo be ypatingos priežiūros. Rū
pesčiai ir sunkios pareigos trukdė motinai nuolat būti su savo 
vienintele. Augo mažutė tokia vieniša, be žaisty ir užmiršta. Ta
čiau jai niekad nebuvo nuobodu;, ji net per daug buvo užsiėmusi. 
Kartais apsižvalgydavo vyresnieji, kad mažutė Dalia jau dingusi. 
Metę darbus eina ieškoti. Žiūrėk, kur nors po ramunių krūmu

f
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užmigusi, tai vėl iš beribio dobilų lauko vos matyt papurusi 
gelsva galvelė. .Ji veja baltą plaštakėlę vis gilyn skirdama sau 
kelią per dobilų žiedus. Laukuos ji buvo įtaisiusi savo gėlyną. - 
Tai buvo paprasčiausios žolelės su vos įžiūrimais žiedais. Dalia 
jas laistydavo, ramstydavo. Į savo gėlyną priimdavo tik tas 
žydinčias žoleles, kurios augdavo visai prie tako — mirties bai
mėje. Kiekvienas palaužtas žiedas išspausdavo jai ašaras. Bet 
užvis sunkiausia būdavo Daliai rasti gabalėlį žemės kojai pasta
tyti, kad nereikėtų užgauti augmenų. Tuo tarpu aš jau 12-—14m. 
berniokas didžiuodamasis savo kardu kapodavau parke gėlių vir
šūnes. O jeigu apie tai būtų žinojus mano mažutė Dalia, — aša
roms nebūty galo. Tuomet aš jau gerai valdžiau automobilį ir 
būdavau labai nepatenkintas kam tėvas liepdavo šoferiui sėdėti 
greta, kai aš važiuodavau pietums jo parsivežti.

I .

Kai aš buvau bebaigiantis studentas, Dalia kukliuos gimna
zistės rūbeliuos lankė aukštesniąją mokyklą. Aš siausdavau Itali
jos, slėniuos, o Dalia pasirėmusi ant seklyčios lango pilnom me
lancholijos akim žiūrėdavo j šlamantį sodą. Kai mėnuo sidab
rine šviesa nušlakstydavo baltas rožes ties jos langu, kai sapnuo
dama plaštakė sumodavo sparnais pabudindama kvapias razetas, 
Dalia užmiršdavo, kad motina be laiko rūpesčių pagraužta, kad 
tėviškėj skolų taip daug... Užmiršdavo Dalia visa; nevirkdydavo 
tada jos nė palaidos beržo kasos tyliai besisupančios netoli, sek
lyčios lango. Tada ji šypsodavo laimindama melsvą naktį, juodą 
tylą, baltus žiedus.

Baigiau studijas, gavau diplomą. Gyvenau Paryžiuje išsem- 
damas iš jo visa, ką tik gali duoti jaunam, pilnam energijos vy
rui, turinčiam vieną pastovy visiems laikams raktą — pinigus. Iš
sunkiau visas Paryžiaus sultis, atgaivinau skonį Venecijoj ir pa
klydau mažutėj savo žmonos tėvynėje. Tada kai mane lydėjo 
prabanga ir linksmas gyvenimas, mažutę mano Dalią ištiko di
džiausia nelaimė. Mirė jos motina. Ji likvidavusi savo dvarelį po 
motinos mirties persikėlė į miestą. Tada jau buvo įsigijusi ates
tatą, bet jokiu pelninga profesija jos netraukė. Ji buvo tokia silp
na, lieknutė ir grakšti, jog atrodė, kad rimtos studijos išsekintų 
jos gyvybę. Visai teisingai^i paklausė savo Širdies atidarydama 
gėlių parduotuvę.

Vakarais, kai vitrinose uždega šviesas, pasineria būdavo 
gėlėse rankos puošnios be brangenybių. Šypsena glosto, žvilgs- 
nys vilgo kiekvieną žiedą. Ir laimingi tie pirkėjai, mąstydavau 
nekartą. Jie girdi jos balsą, jaučia alsavimą. Kukliu širdingu pa
tarimu bei patarnavimu ji patenkina kiekvieną klijentą. Bet aš 
dar savo gyvenime niekad nesu pirkęs gėlių* Meilužės godžios 
brangenybių — motina tiek daug jų turi namuose, kad nėra rei
kalo dovanoti. Gana vogčiom spoksoti į vitriną. Nieko kita neli-
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ko, kaip tik pasidaryti jos nuolatiniu klijentu. Išdrįsau pirmą kartą. 
Auksaplaukė galvelė linktelėjo atsakydama man į pasveikinimą.

— Ką galiu Tamstai pasiūlyti, — užliejo lyg balzamu jos 
balsas. Melsvieji ametistai, rausvi koralai, alebastrinės rankos, 
atėjau tik jūsų, — kalbėjo širdis.

— Gėlių,— atsakiau skolintu balsu ir jausdamas neaiškų 
nuovargį nuleidau nuo jos akis, lyg norėdamas atgauti sąmonę.

— Ar laidotuvėms? — paklausė ji labai rimtai ir atsargiai.
Aš nusišypsojau.
— Ne. Atgimimui, — atsakiau bijodamas tik vieno, kad 

nepalaikytų manęs pamišėliu.
— Gal jungtuvėms, — klausia vėl stengdamasi nerodyti 

nustebimo. — Turbūt Tamstai keistai atrodo mano klausinėjimas, 
bet pareiga verčia patarti savo klijentams. Tad nepagailėkite at
virumo, jei abejojate savo skoniu tada, kai jis surištas su aplin* 
kybėmis.

— Išrink Tamsta pati kokios patinka, — tariau.
— Jei jaunai panelei, tinka švelnių niuansų rožės...
— O gink Dieve, tik ne jaunai panelei,— sakau bijodamas 

įtarimo. Bet ir vėl blogai, dar gali palaikyti antifeministu.
— Jei Tamstai kaina nesvarbu, aš galiu surinkti pačių gra

žiausių.
— Reiškiu giliausi pasitikėjimą palikdamas kainą nuošaliai.
Ji surinkusi ne per daug didelį gėlių pluoštą klausia mano 

nuomonės.
— Malonėkite dar kita tiek,. — tariau, nes poros minučių 

man buvo per maža sotinti akis žiūrint į mylimą moterį.
Ji išpildė mano pageidavimą nei kiek nesusilaikydama nuo 

įprasto skubėjimo.
Reikėjo parašyti vizitinę su adresu, kur turi būti gėlės nu

siųstos. Paėmiau plunksną ir mąstau — neturiu kam jas siųsti. Tą 
vakarą lenkiaus kavinių ir linksmų draugų; vaikščiojau vienas nuo
šaliom gatvėm sąmonėje paišydamas jos paveikslą. Grįžęs radau 
ant savo stalo gėles. Tai buvo pirmas atsitikimas mano gyveni
me, kada gėlės pagreitino širdies plakimą. Juk tai tos pačios gė
lės, kuriose nardė jos rankos. Baltos, švelnios, jautrios. Tokių ran
kų nemačiau nei moters grožio galerejose, nei milijoniniam pa
žintų moterų skaičiuje. Ji tarsi į tuos žiedus buvo įpylusi gyvybės 
sulčių, užmiršusi juose slaptą ašarą at vogtą pabučiavimą.. Aš 
paslėpiau juose savo kaktą ir jutau glostančias mano veidą gra
žiausias pasaulyje rankas. Nuo to laiko visad žydėjo mano kam
bary gėlės, o aš buvau nuolatinis jos klijentas. Tačiau nepaten
kino manęs tos trumpos minutės, kol ji gėles išrinkdavo. Ji ir 
norėdama neturėtų laiko atkreipti dėmesį į mane, kada laukia 
eilė žmonių. Tačiau kas kart vis daugiau širdingumo įpildavo į 
žiedų taureles ir giedriau nusišypsodavo — aišku dėl to, kad jos* .
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manymu, aš labai myliu gėles, visad palikdamas prie ;y tik savo 
adresą. Ji klydo, toji auksaplaukė galvelė, toji jaunutė burtininkė. 
Jos mintyse tik tiek buvo tiesos, kiek širdies ji įdėdavo j0sus
kintus žiedus. Gėlės liktu tiktai gėlėmis be gyvybės ir sielos, jei 
jas pirkčiau kitoj parduotuvėj. Vieną Šeštadienio vakarą^ būdamas 
neblogoj nuotaikoj, prigludęs savo piniginėn nauju banknotu, atė
jau gėlių parduotuvėn.

— Tamsta leisk man nupirkti visas Čia esančias gėles.
— Ar vitrinoje? klausia ji ir nustebusi ir abejinga.
— Visas, kurias čia matau ir nematau.
Ji papurtė galvelę taip laisvai nusišypsodama, kad aš pa

mačiau lyg skrendančių gulbių virtynę — eilę jos danty.
— Ne, to aš negaliu padaryti.
— Tamsta manai, kad juokauju? Čia pat sumoku kiek pa- > 

reikalausite, tik uždarykite duris visiems klijentams bent valandai 
laiko.

Ji greit surimtėjo ir tiriamai žiuri į mane.
— Man nesuprantama... — pasakė pati sau.
— AŠ dar nepamišęs, tikėkit manim, brangioji, bet jei ne

paaukosite man už jokią kainą nė valandos laiko, tas gali lengvai 
įvykti. — Ji stengdamasi sulaikyti juoką, sako nuduotu rimtumu.

— Tamsta nori atimti iš manęs maloniausią darbą nepamai
nomą jokia profesija.

— Tiesa, nuskriaust jūsų negaliu, jei tik čia matote laimę. 
Tuomet gal paimsite mane gėlių pardavėju be jokio atlyginimo.

Jos akys rentgenu įsmigo į mane. Ji norį įžvelgti į mintis, 
į sielą, į protą, ji dar nežino ką turi atsakyti tūlam pamišėliui, 
kuris gal būt ištikryjų vertas pasigailėjimo.

— Gerai, pamėginsime, Tamsta rytoj gali užeiti,—tarė man 
ištiesdama ranką, kurią taip troškau pabučiuoti.

— Dėkoju, — tariau, Jūs padarėte man gyvybės dovanoji
mo malonę. Bet aš galėsiu tik nuo 3 vai. po pietų ir tai ne vi
suomet.

— Nesirengiu daryti su Tamsta sutartį, — pasakė su gražia 
šypsena.

Aš seniai buvau taip laimingas kaip tą vakarą. Sekančią 
dieną ji matyt jau buvo išanalizavusi vakarykštį įvykį, nes sutiko 
mane labai linksmaų norėdama suteikti drąsos, kurios pirmą kartą 
gyvenime pritrūko.1 Ji ntan pasiūlė kasininko vietą, tuo išreikš
dama savo pasitikėjimą. *

— Ačiū gerbiamoji, bet man būtų daug maloniau kartu su 
Tamsta dėlioti žiedus, slapstytis palmių bei fikusų lapuose.

— Esate labai išdykęs, — nusijuokė ji kiek nuleidusi akis 
ir ėmė žaisti savo aksominiu kaklaraiščiu.
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Prasidėjo maloniausias žaidimas mano gyvenime. Mes abu 
stengėmės užspausti širdy juoką — nusiteikti rimtai. Ji žinojo 
manb kilmę ir užsiėmimą. Žinojo net automobilio numerį, tik da
bar tas automobilis sustodavo daug atokiau nuo parduotuvės ir 
gėlių pardavėjas ateidavo pėsčias. Aš norėjau atrodyti toks pap
rastas ir neišlepintas, kaip-mano mažutė Dalia. Bet ji buvo gud
ri, toji auksaplaukė galvelė, ir vienu nusišypsojimu atrodydavo 
visa suprantanti. Pagaliau išdrįsau pasakyti tai, ko ji nesirengė 
įspėti. Išdrįsau paprašyti jos rankos.

— Tu šypsais, drauge, tiesa, tas gal truputį juokinga. Bet 
aš nesu smulkmeniškas; ko belaukti, jei buvo aišku, kad mažutė 
Dalia myli savo gėlių pardavėją, kad leidžia prispausti prie alka
nų lūpų savo gražias rankutes. Ji sutiko. Mano džiaugsmui ne
buvo galo. Netrukus žadėjom susituokti. ApmausČiau brangeny
bėmis jos rankas ir kaklą; iš kuklaus nedidelio kambarėlio per
kėliau ją į gražy patogų butą« Bet ji neatsisakė žaidimo su gėlė
mis. Ji aktyviai lankydavo savo parduotuvę. Rodos nieko netrūko, 
nei meilės, nei brangenybių, kurių ji niekad nebuvo godi; kiek
vienas didžiausias ar mažiausias pageidavimas buvo išpildytas su 
dideliu rūpestingumu. Ir žinai ką? Mano Dalia neatrodė laiminga. 
Ji ko tai slapta verkdavo, o į mano rūpestingumą atsakydavo 
daug žadančiu nusišypsojimu ir tikrindavo tikrai padarysianti 
mane laimingu. Man sukdavosi galva nuo tokio elgesio, o mei
lei nebuvo galo.

Pamatęs lange šviesą užėjau pas ją kartą vėlai vakare. Da
lia jau rengėsi užmigti. Ant balto pagalvio buvo pabertos auksi
nės garbanos; kaip visuomet šypsojos rausvi koralai, o melsvieji 
ametisai buvo ašarom pasruvę. Pro baltus naktinių rūbų mezginius 
labiau kilnojosi jos krūtinė.

— Dalia, Daluže mano, kas tau, — spaudžiau jos rankas.
Ji liūdnai šypsojo.
— Aš neseniai meldžiaus už tave...
Ir vėl jos galvą nusvėrė dvi didelės ašaros. Ar negirdėjau 

ar nesupratau jos — nežinau.
— Sakyk greičiau, kam, jei ne man, turi būti atvira?
Ji1 ir nepajuto, kaip sėdęs ant lovos krašto, už rankų pri

traukiau ją prie savo krūtinės. Tą valandą turėjo būti įspėta to
ji myslė, kuri graužė mano mažutę Dalią. Aš žiūrėjau į akis, į 
tą melsvąją bedugnę, norėjau ten pamatyti tiesą. Juo daugiau 
žiūrėjau, tuo daugiau klydau. Jutau kaip gimsta manyje abejin
gumas jos meile. Tai per daug baisu.

— Dalia, Daluže, tu žudai mane nežinojimu.
Ji kažko abejingai laukė —■ susimąstė. Švelniai pastūmėjo 

mane nuo savęs, laisvai alkūne atsiremdama į pagalvę. Antrąją 
ranka buvo pridengusi krūtinę ir žiūrėjo horizontaliai į vieną tašką.
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— Jį žudau nežinojimu, — taria lyg norėdama įsisąmoninti. 
Sunku apsakyti, kaip atrodė tuomet Dalia. Ji buvo panaši 

į kūrėją, kad jäm ateina pažadėta valanda. Ji buvo panaši j gra
žiausią kūrinį, kuris bailus ir gležnas nuodėmingoms akims.

— Tau trūksta meilės, Arno..., — tarė pabrėždama kiek
vieną žodį.

Aš sustingau nustebime. Buvau užtikrintas, kad daugiau 
mylėti negalima ir tai buvo tiesa.

— Arno, tu kiekvieną šventadienį lauki manęs ties bažny
čia. Vos nužengiu nuo bažnyčios laiptų, tu bučiuoji man į ranką 
ir atrodai toks laimingas. Tu net nepastebi tada, brangusis Arno, 
kaip aš kenčiu. Pasakojai, atsimenu, kad būdamas mažučiu kūdb 
kiu su aukle nueidavai bažnyčion. Tuomet pailsėdavo auklė nuo 
tavo išdykavimų. Tu būdavai ten ypatingai ramus. O šiaip juk 
buvai „diktatorius“, trukšmingas akiplėšiškai drąsus berniukas; 
motina negalėdavo tave imti su savim nei teatran nei šiaip vie- 
šon draugijom Bažnyčioj tu būdavai ramus. Viešpats myli mažu
čius kūdikius. Jo meilė veikė į tavo sąmonę ir tu mokėjai susi
kaupti pats nesuprasdamas kodėl. Bet tėvai nesirūpino auklėti 
vaiko religinėj šviesoj, kas labai aišku iš tavo pasakojimo. Ir 
šiandien tu nekaltas, kad virkdai mane nepažindamas to pasaulio, 
kurį susikuria kiekvienas Dievo meilėje. Tai praraja tarp tavo ir 
mano sielos, kurios taip trokšta būti susijungusios. Pasiklausk 
pats savęs, kodėl tu mane vadini mažute, pamiršdamas, kad man 
jau 22 metai. Tu žiūri į mane kaip į mažutį gerą kūdikį, tu 
nedrįsti užgauti mane net gėdingu pažvelgimu. Net ir dabar kai 
tik vos pridengtas mano kūnas ir laisvai ant tavo kaklo suner
tos mano rankos. Tu sakai, kad manyje dvelkia vėsuma gesinanti 
ir patį pragarą. Matai, kad per daug aš neslepiu nuo tavęs savo 
kūno linijų, nes jau įpratinau į save žiūrėti kaip į kiekvieną Vieš
paties kūrinį, kuriuo neturime teisės piktintis. O ar žinai iš kur 
man ta galia? Štai visa paslaptis, paliko Kristus žemėje kruvi
nas pėdas, kad iš jy išaugtų amžinosios gyvybės žiedai. Jie įsi- 
vijo į mano širdį, į jausmus, nuo jų dvelkia toji vėsuma, kuri 
gesina patį pragarą, tavo žodžiais tariant. Ir dėl to aš amžinai 
mažutė tavo Dalia Dalužė...
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Žvėries triumfas
ANT. JASIQNAS *

t

Tiek daug paskutiniu laiku kalbama ir rašoma apie visuoti
nį nusiginklavimą, kad iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, jog paci
fizmo dvasia visai laimėjo. Iki šių dienų žmonijos nueitas kelias 
galėjo atitolinti žmogų nuo žvėries, kurs, perkąsdamas gerklę 
priešui, apsaugo savo egzistenciją* Šių dienų žmogaus rafinuoti 
jausmai nebeturėtų pakęsti kraujo kvapsnio ir turėtų dėti pastangų, 
kad kruvinosios arenos daugiau nebūtų ruošiamos.

Tačiau visos nusiginklavimo konferencijos, dideliam nusivy
limui, išsiskirsto, nepasiekusios jokių rezultatų. Dalyvavusios pa
sitarimuose valstybės po to dar greičiau ir rūpestingiau ginkluojasi, 
stengdamos viena kitą pralenkti. Niekas nenori atsiminti neseniai 
vykusių pasaulinio karo skerdynių, per kurias buvo išžudyta 10 
milijonų jauny vyrų, ir be mažiausio sąžinės priekaišto ruošiamasi 
dar prie didesnių skerdynių.

Kraujo troškulys kasdieną didėja, grąsindamas pareikalauti 
nepaprastai daug aukų.

Ir niekas nė nemano šiam siaubui priešintis. Nesimato net 
pastangų sumažinti skatinimą žvėries instinktų. Priešingai, viskas 
daroma užslopinti retkarčiais iškylančius balsus, kad pasaulis eina 
žemyn. Kulkosvaidžiais ir patrankom pasišiaušę kraštutiniai nacio
nalizmai išaugino didžiausį egocentrizmą ir kitų neapykantą, kuri 
tik laukia progos pasireikšti visu baisumu.

Skrupulinga baimė dėl savo egzistencijos ir siauras rūpestis 
vien tik savo fiziologinių instinktų tenkinimu degradavo, žmogų 
atgal prie žvėries. Visomis šaknimis įsisiurbęs į žemę, jis stengiasi 
progresą ir civilizaciją priversti tarnauti jo išsilaikymui. Baimė 
dėl duonos, dėl savo gyvasties užkariavo žmoniją, nežiūrėdama 
nei luomo skirtumo, nei intelektinių ypatybių.

Kapitalistai deda visas paslaugas išlaikyti savo rankose ga
mybą, kaip įrankį savo egzistencijos, o darbininkai veda atkaklią 
kovą su kapitalu, kaip savo klasės smaugėju, išplėšiančių, jiems 
teisę gyventi. Ir šita kova darosi ypatingai aštri, nes čia spren
džiamas abiejų klasių gyvenimo arba mirties klausimas. O ten, 
kur eina kova, nebesiskaitoma su priemonėmis, nei su jokia etika.

Ar gi tokia žmonijos nuotaika neįtikina, kad visur įsivieš
patavo žvėris? Ar nepakankamai baisu mąstyti apie tai, kad, ne
žiūrint visų civilizacijos laimėjimų, žmogus pralaimi visuos fron-
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tuos? Ir jeigu visa tai lemia neišvengiamą katastrofą, tai ar ne 
laikas pradėti ieškoti būdų išsigelbėti?

Dabartinė civilizacija, sunaikinusi žmogaus individualybę, ir 
gyvenimo ritmas yra sukurta vyry. Natūralaus grumtynių instinkto 
vedami, vyrai pasiekė technikos laimėjimų ir sukūrė socialinę 
santvarką. Toji santvarka negalėjo būti mažiau žiauri, kaip pati 
kova, per kurią teko siekti laimėjimų. Vyrų civilizacija perėjo 
įvairias fazes, kūrė kaimus ir miestus, egzaltavosi ir žudėsi dėl 
tikybos reikalų, vienos priespaudos formą keitė kita, visada at
stumdama antrąją žmonijos pusę — moterį — nuo bet kokios 
sąmoningos kūrybos. Moteris, fiziškai ir morališkai pančiojama 
gyvenimo sąlygomis, negalėjo įdėti į žmonijos kultūrą jokio bran- 
gumyno. Todėl toji kultūra jautė, kad stinga jai tokio brangumy- 
no, ir laukė laikų, kada ji bus papildyta. .. . .

Vyrų sukurta moralė ir pažiūros į auklėjimą, nepajėgė išvi
lioti žmogaus iš gyvulio lukšto. Jis ir šiandien, kaip ir žvėris, 
daro sau pramogą iš kraujingų reginių, gardžiuodamasis trykštančio 
Šilto kraujo kvapu. Nužudydami nusikaltėlį, inteligentiški ponai 
su tagomis iš žmogaus mirties daro spektaklį miniai, augindami 
jos žiaurumą ir kraugeriškumą. O kai tokiu būdu paskatintas 
vienas iš minios padaro naują užmušimą, jį taip pat veda prie 
ešefoto. Vėl naujas reginys, kuris iššauks tolimesnes pasėkas. Gi 
patys spektaklių rengėjai dėl to nejaučia jokio atsakingumo.

Pavyzdžiui, turėjo savo kaltę atpirkti Prancūzijos prezidento 
Doumero užmušėjas Gorgulovas. Ir šiuo kartu buvo padaryta visa 
tradicinė nužudymo komedija. Prieš Santė kalėjimą, Arago bul
vare buvo pastatyta giljotina, nukirpti nuteistajam plaukai, nuar
dyta apykaklė ir atlikta visos priešmirtines kančias didinančios 
scenos, o paskui minios akyvaizdoje nukirsta galva. Dalyvavę prie 
nužudymo reporteriai apie įvykusį spektaklį visa smulkiai aprašė 
savo laikraščiuose, sotindami skaitytojų smalsumą. Tuos aprašy
mus net ir mūsų laikraščiuose radome, gausius ir tikslius. Tai tik 
vienas pavyzdys.

Ar bereikia stebėtis, kad visi mėginimai apsidrausti nuo 
karo, visos kalbos apie visuotinį nusiginklavimą duoda priešingų 
vaisių, negu norima. Tarptautinėmis sutartimis suvaldyti triumfuo
jąs žvėris ne taip lengva, nes jis priprato gauti savo duoklę. Jis 
įžūliausiai tyčiojasi iš mažos saujelės žmonijos elito, skinančio 
kelią tikrajam žmoniškumui.

Tokį brutališkumą ir primityvišką kraugeriškumą tegali su
mažinti moterys. Jos atstumtos nuo vyrų sukurto pasaulio, linku
sios buvo slėptis namų tylumoj ir ten ugdyti savo vidų ateities 
žmogui. Atrodo, kad dabar kaip tik yra atėjęs toks laikas, kada 
moterys turi panaudoti savo vertybes. Kai vyrų civilizacija, visa 
paruošusi, kad pati save sunaikintų, nebežino kur ieškoti pagal
bos — moterys jai turi duoti paramos. Moteris nuo amžių buvo
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Dievo Angelas
A. VILUTYTĖ
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Din, Dievo Angelas, din
Skamba taip gražų vakarą.
Susnūdo gulbės, ant balto kranto sutūpė, 
Pailso sparnas padangių margo sakalo.
Din, skamba Angelas, din
Eisime tolyn. ■
Griežlės verksmas pievose vilioja,
Vilioja liepos vakarai mėlyni.
Ten mes suklaupsim mažoj vėsioj pakalnėj 
Ir Dievo Angelą kalbėsime pamaldžiai.
Apsipila laukai sidabru, žiedų alsavimas '

[pasklysta,
Ir žemėn taip palengva aukštybių Viešpats 

[nusileidžia.

3

Liūdnas. paklausimas
MYK. LINKEVIČIUS

O neprataria man nieks: 
tik margi jurginai 
kuždąs, kad tuojau atbėgs, 
kas juos užaugino.
Ne, nereikia nieko man: 
iš lelijos lūpų 
trykštanti širdies sula 
teka aukso upe. — ,

širdin,
— laša — — —

į-

Pasigeri širdies sula 
iš lelijos lūpų 
nešė džiaugsmo viesulą, 
nešė ir suklupo.
Ir suklupo prie vartų, 
prie mažų vartelių, 
kad kas žodį pratartų 
gonke ant laiptelių.

Teka įteka 
teka, o ne
Ak, tai buvo, o šiandien 
ar laimingas ašen?..

5

vienintelė pacifistiškai nusiteikusi žmonijos dalis. Motinos meilė 
labiau tinka gyvybei palaikyti, negu jai naikinti. Bet moterys dar 
neatrado savęs ir nesuprato naujosios būklės. Jos dar nesuprato, 
kad jų privati tragedija — skaičiaus persvara — turi tapti vienu 
iš veiksnių jų persvaros visuomenėje, kur sprendžiamas žmogaus 
ir žvėries laimėjimo klausimas. .

•• Q
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Vienuolė
Kai mergaitei gyvenant pasaulyje ateina mintis apie gyve

nimo tikslo ir luomo pasirinkimą — jos sieloje kyla kažkoks 
neaiškus ilgesys, veržimasis prie kažko aukšto, galingo, prie am
žinosios, patvarios meilės Objekto. Artimo meilės darbai, patar
navimai, pasiaukojimas dėl Dievo ir kitų ją traukte traukia. Ji 
visuomet yra pasiruošusi ištiesti pagalbos ranką bejėgiui vaikeliui, 
kenčiančiam ligoniui, nusidėjėliui. Jai rodosi per siauras šeimos 
ratelis — jos meilė nori plačiai apglėbti visą žmoniją ir pasiau
kojimo bei maldos sparnais nešti ją artyn prie galutino žemės 
gyventoj y tikslo. Nors fiziškai jaučiasi silpna, tačiau nori tapti 
darbo milžine. Ir štai. Aukščiausiojo pagalbos dėka, ji supranta, 
kad pasiaukojimas, savęs išsižadėjimas, atsiskyrimas nuo pasaulio 
ir savųjų, užpildys visus jos kūno ir dvasios silpnumus ir, Kristui 
padedant, ji įvykdys visus troškimus. Ji dar tik gyvenimo ryto 
sulaukus, kada psichinė žmogaus laisvė ieško plačių horizontu, 
kada prigimta meilė taip galinga, kada jausmai traukte traukia 
ten, kur malonu ir kada prigimtis priešinasi Dievo malonei. Irstai, 
šioj žydinčioj jaunatvėj, kaip išsireiškia savo raštuose grafas Renė 

! Montalembert’as „jos namus paliečia Dievo ranka išvesdama iš 
ten jų mylimąją dukrelę“.

Sunku skirtis nuo tėvelių, tėviškės, įvairių organizacijų, ku
riuose tiek darbo įdėta, nuo pasaulio garbės, aukštos vietos. Be 
to, tas dar nors neaiškus nujautimas to pirmojo Vienuolio — 
Kristau s — numintojo siauro takelio vargų baugina jauną mer
gaitę. Bet\is kitos pusės begalinė Kristaus ir sielų meilė viliote 
vilioja ją ir tarsi apakina prieš visus tuos sunkumus. Kančia ją 
žavi, nes ji tuo momentu, pati pasiaukojimo esmė. Ji trokšta 
padaryti kilniausią auką, kokia tik galima žemėje. Malda, religi
nės praktikos, dvasiški skaitymai ir panašaus turinio pasikalbėji
mai ją traukte traukia. Ji vengia nereikalingo triukšmo, draugys
čių, ji ieško vienumos, nes tik dėmesio sutelkimu prie dvasinių 
dalykų jos siela kyla aukštyn, tvirtėja malonėmis.

Kaip skulptorius į negyvą medžiagą įdeda gyvumo ir grožio, 
taip ir ji valios pagalba žemesnę prigimtį subordinuoja aukštes
niajai. Jos psichinė energija, valios reguliuojama, daro natūralinių 
permainų natūralinėj jos psichikos struktūroj, subordinuoja protui 
jausmų ir norų gyvenimą. Juk kiekvienas žmogus gali prisiversti 
daryti tai, kas yra priešinga jo įgimtiems palinkimams ir jausmams, 
nes psichinė energija yra esminis žmogaus psichikos pažymys, tik
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jos įtaka žmonių gyvenimui yra labai nevienoda. Vieni moka savo 
įgimtus palinkimus ir jausmus valdyti, o kiti amžinai yra savo 
nuotaikos ir įgimtų palinkimų vergai. Mergaitė, nors silpnos pri
gimties, tačiau sukoncentravus, sutvarkius savo psichinę energiją, 
Kristaus pagalba, tampa dvasios galiūne, Kadangi ji turi asmeninę 

- Kristaus laisvę pasirinkti arba racionalybes ir moralybes, arba ir 
racionalybes ir immoralybes ir kadangi jos ją lygiai vilioja, todėl 
jos sieloje eina nuolatinė kova vienų norų su kitais. Šita kova 
yra gana sunki, nes moralybės ir immoralybes lygiai yra jai arti
mos, ir todėl sieloje vyksta disharmonija, kuri teikia nemalonumų. 
Čia yra reikalinga išvidinė energija ir pasiaukojimas, kad būtų 
galima išlaikyti sielos gyvenimo harmoniją. Mokėjimas susivaldyti 
sukoncentruoja dvasinę energiją ir ji įstengia nutraukti prigimtį 
rišančius ryšius. Kristaus meilė duoda mergaitei jėgos nugalėti 
kliūtis ir ta pasiaukojimo meilė atplėšia ją nuo verkiančios iš 
skausmo mylimosios motinos krūtinės. Viskas nugalėta, prašymas 
vienuolyno Vyresniosios išklausytas, ir mergaitė, nežemiško džiaugs
mo pagauta, pasuka gyvenimo vairą prie vienuolyno tvirtovės.

Jaunuolė žengdama vienuolynan nepalieka už vartų savo_ 
asmens psichinių galių: valios, norų, palinkimų, emocijų. Ji 
drauge su jomis peržengia vienuolyno slenkstį. Tuo tarpu evan
gelijos patarčių kelias—Neturto, Skaistybės, o ypatingai Klusnu
mo—reikalauja visiško savo norams, nesutvarkytiems palinki- 
mams ir žemesniems jausmams numirimo, savo valios ir nuomo
nės atsižadėjimo. Dvasios vadų ir dvasinių pratybų pagalba ji 
pažįsta savo asmenį ir čia atsidaro plati darbo dirva su savimi: 
griovimas ir statymas, rovimas ydų ir sodinimas dorybių, ku
rioms pražydus galės jungtis tobula meile su Dieviškuoju Sužie
duotiniu. 1

Pradžioj viskas jai nauja ir įdomu. Jaučiasi laiminga patekus 
iš triukšmingojo pasaulio į tą tylią, malonią šventovę. Čia jos 
siela laisviau atsikvepia. Ji jaučia, kad čia galės pilnai ir įlepa- 
dalyta širdimi atsiduoti Kristui. Tos paslaptingosios metinės šven- 

' tės, draugavimas su išrinktosiomis sielomis, motiniškas Vyresniųjų 
rūpesnis, meilė, gyvenimas po vienu stogu su Eucharistiškuoju 
Jėzumi, nuolatinės progos nusigalėti, tobulėti, kilti prie Dievo — 
padaro dvasiškai lengvomis visas kovas su išorinių ir viduji
nių pojūčių blogais palinkimais, pavyzdžiui, pagundomis, proto 
prikaišiojimais ir t. t., Ji pajunta nežemišką laimingumą, kur, 
skiriasi nuo prigimties pageidaujamo malonumo. Juk sveikata, 
valgis, garbė, drabužiai gali suteikti malonumo, bet visa tai ne
gali sudaryti tikrosios laimės. Malonumas — tai jausmų dalykas, 
laimingumas — sielos reikalas; jis siekia intelektą ir valią. Graži 
plunksna prie skrybėlės sudaro malonumą, dorybė sieloje — lai
mingumą. Siela randa malonumą vakarėliuose, laimingumą —- 
prie klausyklos.
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Ji ruošiasi būti Kristaus sužieduotinę, todėl turr įgyti tobu- 
lybę, kurios turinį sudaro: pildymas Dievo valios, meilės, aukos 
gyvenimas. Dievo valios pildymas, nors ne kartą yra labai sunkus, 
priešingas jos pojūčiams ir net protui, tampa visų jos pastangų 
ir rūpesnio dalyku. Nuo to momento, kada ryto varpelis pažadina 
ją iŠ miego, iki vakarinio ženklo poilsiui, visa jos veikmė yra 
Dievo valios pildymas. Ar ji dėsto filosofiją akademijoje, ar abė
cėlę pradžios mokykloje; ar ji piešia gražiąją Madonną, ar tik dul
kina kambarius; ar ji gieda puikųjį „O Salutaris“ bažnyčioje, ar tik 
skuta bulves virtuvėje; ar ji valdo visą vienuolyną, ar tik tarnauja 
prie stalo— vis tiek ji dirba Kristaus darbą, nes Jis to nori iš jos. 
Ir štai — čia jos laimingumas, tai yra laimingumo didžiausias 
šaltinis. Vieninteliu jos rūpesčiu yra — palenkti visas savo psi
chines galias ir suvienyti savo sielą su Dieviškuoju Sužieduotiniu 
Jėzumi. Jai negaila palikti savo brangiųjų asmenų dėl Kristaus, 
Kuriame ji nuolat stengiasi sukoncentruoti visas savo mintis. Be 
to nuolatinis malonus, bet drauge ir griežtas vienuolinis auklėji
mas pakeičia jos asmenybę. Siela užviešpatauja kūną, apsimari
nimai nukarpo jos įvairias nereikalingas savimeilės šakeles, ir ji 
visas savo dvasiškas bei fiziškas galias nukreipia į tą vienintelį 
Dievo meilės augimą savyje ir kituose. Apmarinimas regėjimo, 
girdėjimo, palietimo, vaizduotės — užgrūdina jos valią, auklėja 
širdies kilniuosius jausmus ir suteikia jai galimumo, kaip sako 
Šv. Povilas, „nusivilkti senąjį žmogų ir apsivilkti naujuoju — Jė
zumi Kristumi“. Savęs pažinimas, atsiminimas Dievo geradarybių 
įdiegia jos sieloje gilų nusižeminimą, kurs yra visų dorybių pa
grindu. Ir pasaulyje būdama, gal ji buvo gera, praktikuojanti 
Bažnyčios dukrelė, tačiau joje Vyravo visi moters psichikos bruo
žai: moteriškas natūralizmas, moteriškas erotizmas, motiniškumas, 
moteriškas subjektyvumas. Vienuolyne kai kurie iš šių moters 
psichikos bruožų pasikeičia. Sakysim, beveik pas kiekvieną mo
terį religija — tai jausmų dalykas, o vienuolei — proto. Kartais 
vienuolei pasitaiko tokių momentų, kad maldos jausmas visai 
dingsta ir ji neturi jokio noro melstis. Tokiam momente vienuolė 
atsimena, kas ji yra, kuriuo tikslu turi melstis ir, nepaisydama 
savo jausmų, ji meldžiasi. Iš čia galima daryti išvadą, kad kai 
kurie moters psichikos bruožai jau pasikeitė. Kristus tampa jai 
daug artimesniu, aiškesniu. Jis virsta jai realybe, tarsi asmeniniu 
dalyku? Ji jaučia, kad Kristus yra jos, o ji yra Kristaus. J visa 
ji žiūri iš Kristaus atramos taško ir dėl Jo yra pasiruošusi viskam. 
Vienuolė giliai Jį myli skausme ir džiaugsme, pagundos valan
dose ir tamsaus gyvenimo bandymo momentuose, nes žino, kad 
už debesų slepiasi saulė, kad nėra pasaulyje rožės be dyglių. 
Vargai, kova su savo prigimtimi ir išsižadėjimai jai malonūs, nes 
žino, kad jei visa tai priims su meile, tai drauge apkabins ir 
priglaus žmonių nuodėmėmis prie kryžiaus kalamąjį Jėzų. Šalia
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pasauliui nesuprantamų džiaugsmų ji turi ir kančių, tačiau visada 
yra linksma, nes jaučia, kad josios sielos Siela —- Kristus — pa
reikalavo iš jos tos aukos.

Visuomet malonu duoti ką nors tiems, kuriuos mylime, ir 
juo brangesnė dovana, tuo didesnis džiaugsmas. Negali būti 
tikros meilės be kančių. Meilė remiasi prigimties aukomis. Meilė 
gimdo aukas, o aukos gimdo meilę. Meilė įkaista ir tampa veikli 
tik nuo pasiaukojimo ugnies, pas’iaukojimas gi reikalauja prigim
ties suvaržymų, kas rieapseina be kentėjimų.

Palenkus visas psichines laisvės galias sielos kilimo tobuly
bės viršūnėn, ji tampa visiška auka, auka atskirta ir pašvęsta. 
Atskirta nuo prisirisimo prie pasaulio, artimųjų ir savęs, ergo, prie 
nieko nepririšta, lengvai gali būti dedama ten, kur Kristūs nori. 
Regulos — tai jos tvirtovė, malda — aštrūs ginklai kovoj su 
blogybių įtaka.

Ji atskirta nuo prisirišimo prie šeimynos, nuo jausmingosios 
meilės. Jos meilės objektu yra Dievas, toliau, antgamtinėj sferoj,— 
žmonių sielos. Jos motto: „Viena širdis, viena meilė vienam •’ -y . J
Dievui“. Žinoma, jos širdyje neužgeso prigimti namiškių meilės 
jausmai, bet ji tą meilę paverčia antgamtine. Ji myli juos stipriau, 
kilniau, nes sielų meilė antgamtinėj šviesoj reikalauja aukų. Išsi
žadėjimas prisirišimo ir išsiilgimo ypatingai yra nemaža auka, kuri 
meilę daro kilnia, amžina, dieviška. Ji myli savo namiškių sielas, 
už juos meldžiasi, aukojasi, o žemiškais jų reikalais nesirūpina, 
visa pavesdama Dievui, Kuris jos vietoj visa ten geriausiai atlieka.

Dvasinio gyvenimo mokytojas Dr. M. Schneideris vienuolės 
sielą prilygina prie aukso ir sidabro kieliko, kuris yra paskirtas 
šventai aukai. Savo veikale „Die Ordeschwester“ (9 pusi.) jis 
taip sako: „Kaip sidabro ar aukso kielikas, paskirtas šv. aukai, 
be šventvagystės negali būti panaudotas kitiems tikslams, taip 
ir vienuolė, nepalenkdama savo psichinių galių Dievo valiai, ne
apsieitų be šventvagystės“. Todėl vienuolė saugoja savo atmintį 
nuo nereikalingų svajojimų, vaizduotę nuo netikusių vaizdų; visi 
penki išoriniai pojūčiai ir percepcija maitinasi tik kilniais pagavi
mais, vaizdais ir gražių pavyzdžių įtaka. Tam pačiam veikale 
(10 pusi.) Dr. M. Schneideris vienuolę prilygina prie konsekruo
tos Ostijos, kuri, tarsi, gyvas Kristaus atvaizdas, nuolat yra gar
binanti, dėkojanti ir maldaujanti. Nors po įžadų ji turi tą patį 
veidą, balsą, tą patį kūną, širdį, tačiau visa tai yra sutvarkyta 
antgamtinėj šviesoj,-subordinuota Dievu, persunkta protu ir šir- 
džia. Štai kaip Šv. Bonaventūra (T. Dr, A. Wallenstein O. F. M. 
veikale „Brolis Pranciškonas sulig Dievo širdimi“ 11 —12 pusi.) 
apibrėžia vienuolės psichinių galių naudojimą: „Šventas drovu
mas visuose daiktuose ir veiksmuose, susilaikymas kalboje, pa
lankumas klausyti, dažni maldos pratimai, vengimas tinginiavimo
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ir išsiblaškymą, dažnesnė atvira išpažintis, džiaugsmas tarnauti 
kitiems, tačiau vengiant nenaudingą santykių su jais.“

Jos mąstymai ir sprendimai yra persunkti Kristaus dvasia. 
Ji nepasitiki vien savo nuomone—pasiduoda jai skirtąją vyresniąją 
nutarimams. Vienuolė yra perimta tik Dievu — pasaulis ir savi
meilė neturi joje vietos. Ji yra laisva nuo nepriderančią prisiri
šimą ir palinkimą. Jos norai sutvarkyti. Iš to seka moderuota 
kalba. Įžeidimus ir priešingumus ji užslepia savyje, jiems nelei
džia išoriniai pasireikšti. Minties atkreipimas į tylųjį ir kantrąjį 
Jėzą padeda jai nusigalėti. Savimeilę greit sutramdo atminimu 
žmogaus niekybės ir nuodėmingumo, nevengia pažeminimą, kurie 
yra geriausiais nusižeminimo ugdytojais. Vienuolė naudojasi ant
gamtišku džiaugsmu, gilia ramybe ir dvasinė laisve, nes ji nėra 
kūno vergė, bet savo jausmą, aistrų ir valios palinkimą karalienė. 
Karalienės gi laisvės teisės yra labai plačios. Dvasiniai sparnai 
nešioja jos sielą po plačius, gilius horizontus. Ji nuolat linksma, 
nes žino, kad dažna veido šypsena yra viena priemonių daryti 
gera. Blogas ūpas jos geros nuotaikos niekad negadina. Eidama 
prie tobulybės ji priverčia visas savo psichines galias apkabinti 
tai, kas skausminga, varginga, nemalonu.

Kur reikia kovoti savęs išsižadant, vienuolė neklauso blogan 
linkstančio prigimties balso, bet seka malonės įkvėpimus. Ji 
abejinga žemiškiems daiktams — tik amžini dalykai turi jai reikš
mės. Visas jos džiaugsmas ir liūdesys kyla iš Dievo ilgesio. 
Savo atminties vienuolė nevargina tuo, kas palikta pasaulyje, bet 
ją lavina prisiminimu Dievo geradarybių, nuolatiniais mąstymais, 
iššaukdama vaizduotėn ir protan amžinybės dalykus. Mąstymuose, 
dvasiniuose skaitymuose, pamokymuose ir pavyzdžiuose jos dė
mesys dažnai telkiamas vienan objektam Tokiu būdu jos atmin
tis tąmpa gabi greitam išoriniam ir išvidiniam pastabumui.

Išvidinė psichinią galių tvarka atsispindi ir jos išorėje. Vei
de spindi dvasios ramumas ir gerumas, akyse — sielos atvirumas 
ir kuklumas, iš kūno užsilaikymo švarumas ir vienuoliškas 
padorumas, iš eisenos — judėsią, mostagavimą — tiktai rimtumas, 
geri įpročiai' ir nuosaikumas. Iš išorinio elgesio — susivaldymas, 
kuklumas, vienuolinis subrendimas, išmintingumas, nuoširdumas, 
pagarba ir mandagumas.

Tą visą atspindžią dėka ji turi garbingą įtaką savo drau
gėms Seselėms, su kuriomis gyvena, tiems, kuriuos auklėja, pri
žiūri, moko ir su kuriais kalba. Maži vaikeliai, pirmą kartą pa
matę vienuolę, nesibijo, eina prie jos ir jaučiasi savi; o apsigy
venę jos globoje, nors atskirti nuo savo mylimosios motutės, 
jaučiasi laimingi. Vienuolei pakanka pažvelgimo į savo mokinį 
ir jis jau žino, ko ji nuo jo reikalauja. O kokia galinga jos įtaka 
yra tiems auklėtiniams, kurią sielos dar nėra sugadintos, nesu
žeistos blogais įpročiais. Ji nuo pat mažens pratina juos prie
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tvarkos, darbštumo, rūpestingumo, pamažu diegia Dievo ir artimo 
meilę, lavina sielos galias visame, kas gera, kilnu, amžina. Čia 
daugiau veikia j auklėtinį vienuolės pavyzdys, negu žodžiai. Nors 
pasitaiko išimčių, tačiau dažniausiai iš jų auklėtinių išauga geri 
Bažnyčios ir tėvynės vaikai.

Vienuolė ne tik žodžiais, bet jau ir pačiu savo pasirodymu 
gali teigiamai veikti į žmones religijos žvilgsniu. Pamačius vie
nuolę, nevienam apsileidusiam tikėjimo pareigose ateina refleksijai 
nors žmogus silpnas, turįs sugadintą prigimtį, tačiau, darant pa
čiam pastangų ir Dievui padedant, netaip jau, matyt, sunku save 
nugalėti ir palenkti Dievo įsakymams, jei esama žmonių, kurie 
eina daug sunkesniu, evangelijos patarimų keliu. Ir taip jie pra
deda mąstyti apie savo tikslą, amžinybę, šio gyvenimo Žemėje 
trumpumą, nepastovumą ir galutinai grįžta prie pirmojo savo uo
lumo tikėjimo pareigose. Be to vienuolė savo maldomis ir auka 
išmeldžia nuo pasaulio Kūrėjo palaimos ir gausių malonių ne tik 
tai apylinkei, kurioje ji gyvena, bet ir visai tautai.

Vienuolė rami ir linksmai šypsos ir mirties patale. Mirtis — 
jos laimė. Nors jos širdis kenčia skaudžią mirties agoniją, tačiau 
ji džiaugiasi, nes greit galės amžinosios meilės ryšiais susivienyti 
su Tuo, dėl Kurio žemėje visko išsižadėjo, pasiaukojo ir kentėjo, 
Kuris buvo vieninteliu jos jausmų, veikimo akstinu.

Nors tamsybės ir mirties baimė gąsdina tada vienuolę, ta
čiau, kaip gyvenime ji mokėjo rūpestingai vartoti savo sielos ga
lias visam, kas neša palaimą, kad ir per kryžių, taip ir dabar 
Dievo malonei padedant, užgrūdinta valia neleidžia nusiminti, 
nustoti vilties. Jos atminties teikiami malonūs praeities^ vaizdai, 
pergalėjimai, pasiaukojimas—lengvina mirties kančias. Čia tinka 
sv. Jono nuo Kryžiaus žodžiai, tarti apie vienuolės mirtį: „Jos 
mirė nuostabiu dvasios pagavimu su gražiausia giesme giedama 
meilės lūpomis, kaip kad mirštanti gulbė pragysta gražiausią savo 
giesmę paskutine gyvenimo akimirka“. Todėl ir giesmininkas 
Dovydas sako: „Brangi yra Dievo akyse teisingųjų mirtis, nes 
tada ateina valanda, kurią sielos meilės srovė įteka į Dieviško
sios Meilės Okeaną“.

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS" Administracija prašo 
visus, kurie dar nėra apsimokėję prenumeratos, kuo sku
biausiai atsilyginti. Ilgiau laukti negalima. 1933 metų ir 
visas senesnes skolas prenumeratoriai turi grąžinti dabar, 
nes tokioms sąlygoms esant 1934 metais žurnalas įstengs, f .
eiti be trūkumų.
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NAMŲ ŽIDINYS

Kaip turime sutvarkyti savo butą

Šiais laikais namų įrengimas, buto tvarkymas, virtuvė, maisto 
paskirstymas, vienu žodžiu, visa namų ruoša ir patys namai nebėra 
šiaip jau atliekamo laiko ir diletantų dalykas, bet rimty studijų 
objektas. Rašomos disertacijos įvairiomis namų ruošos temomis, 
stengiamasi surasti naujų, kelių namų ruošos darbui racionalizuoti 
ir patobulinti, taikoma praktikoje naujausi medicinos ir higienos 
mokslo išradimai. Chemikai susidomėjo virtuve, maisto paruošimu 
ir saugojimu, jo sudedamųjų dalių tyrimu tiek, kad šių dienų 
virtuvę galima drąsiai vadinti chemine virtuve. Menininkai, archi
tektai, statytojai bando savo jėgas ne vien tik grynoj statyboj ir 
architektūroje, bet taip pat ir pritaikomojoje namų dailėje, baldų 
konstruktavime, kambarių įrengime. Tokiu būdu į namų tvarkymo 
darbą įtraukiamos mokslo ir meno jėgos. Stengiamasi iš pagrindų 
reformuoti tiek namų įrengimas, tiek pats darbas, norima namus 
padaryti patogius ir tinkamus šią dieną žmogui gyventi. Vadinasi, 
visų pirma architektui ar statytojui rūpi patenkinti patys namų 
gyventojai, šeimininkai, jų norų, polinkių, pomėgių atsižvelgiama, 
ne, kieno kito. Taigi namai ne kitiems, bet sau, namai ne 
muziejus, ne senų daiktų sandėlis, ne meno paroda, pagaliau net 
ne reprezentacijos vieta. Dėlto stengiamasi viską taip sutvarkyti, 
kad šių dienų žmogus galėtų visai patenkinti savo reikalavimus— 
tiek patogumų, tiek estetikos atžvilgiu. Namų stilius turi atatikti 
šių dienų žmogaus gyvenimo stilių. Pagaliau, namai skiriami 
žmogui gyventi — vadinasi, turi būti jam ne vien tik poilsio, bet 
ir darbo vieta. Į visa tai atsižvelgus mėginama reformuoti kam
barių įrengimas ir tvarkymas, baldų stilius, indai, rūbai. Tat kaip 
atrodo tie naujieji namai?

Nauji reikalavimai, naujos gyvenimo sąlygos nulemia pir
miausia patį kambarių suskirstymą. Retai kas gali šiais laikais 
turėti didelį butą, kuriame rastų vietos svečių kambariai, dideli 
valgomieji, salionai. Dėl to šios „oficialiosios“ patalpos visiškai 
išnyksta naujajam name, bent jas visas pakeičia vienas kambarys 
vadinamasis gyvenamas kambarys1 (taip vadina anglai, vokiečiai). 
Jis paprastai skiriamas šeimynai valgyti, praleisti laisvas nuo

1 Žiūrėk priedo „Moderniškas Butas“ pav. Nr. 1.
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darbo valandas, o taip pat ir svečiams priimti. Šis kambarys 
gali būti iš dalies ir darbo kambarys, jei namie tenka tik smulkūs 
darbai atlikti, kurie nereikalauja daugelio įrankių, mokslo priemo
nių, knygų ir t. t. Aišku, kad kai kurių profesijų žmonėms, ku
riems tenka namie visas darbas atlikti, sunku išsiversti be atskiro 
darbo kambario. Šiaip jau valdininkai, iš dalies ir mokytojai, kai 
kurie amatninkai ir kt. gali visai drąsiai tenkintis vienu bendru 
kambariu. Kadangi toks kambärys turi patenkinti visos šeimos 
reikalavimus ir yra skiriamas labai įvairiems tikslams, jis turi būti 
kitaip įrengtas, nei senesnieji šaitanai ar svečių kambariai. Su
nešti į šį kambarį senuosius baldus iš valgomojo, svečių kambario 
ir kabineto ne visuomet tiks, nes taip sugrūsti baldai tik vargins 
akį, užims daug vietos ir nebus visi išnaudoti. Kam, pav., turėti 
kambary brangus rašomasis stalas, jei jis tereikalingas porą kartų 
per mėnesį laiškui parašyti. Jo pareigas visai gerai gali eiti ne
didelė knygų spintelė su atlenkiama rašomąja lenta, kuri pakelta 
apsaugoja knygas ir rašymo priemones nuo dulkių2. Tokiu būdu 
sutaupoma daug vietos, o tai labai svarbu mažam butui. Didžiu
liai tradiciniai bufetai taip pat drąsiai gali būti išmesti, o jų vietoj 
gali būti stiklinėm durim lentynos, kurios kitais atvejais gali ir 
knygų lentynom virsti, arba šiaip nedidelės spintelės ar staliukas, 
indams susidėti pietų metu. (Labai patogus ir praktiškas važiuo
jamasis staliukas su stiklu padengtam lentynom). Galima ir nieko 
neturėti, o indus sutalpinti virtuvės spintoj3. Tai bus visai nesun
ku, jei šeimininkė mokės ir indų klausimą racionaliai išspręsti, 
t. y. išmesti iš apyvartos visus nereikalingus dalykus, kartą per 
kelerius metus vartojamus brangius servizus, žodžiu^ nusikratyti 
nereikalingu balastu. Nedidelis, bet reikalui esant praplečiamas 
stalas, patogios kėdės, minkštasuolis, knygų lentyna, gal radio ar 
pianinas ar patefonas. — Štai ir viskas. Mes turime pagaliau 
suprasti, kad ne nuo baldų daugumo pareina kambario jaukumas, 
greičiau priešingai. Dėl to labai svarbu tiksliai ir gražiai sutvar
kyti tuos baldus, ir čia šeimininkė gali ir turi parodyti savo skonį, 
sugebėjimą tiksliai, jaukiai ir patogiai tvarkytį savo namus. Reikia 
būtinai atsižvelgti į tai, kam tas kambarys skiriamas, kurie darbai 
bus jame dirbami, ir surasti kiekvienam šeimos nariui tinkamą 
jaukią ir patogią vietelę. Toks gyvenamasis kambarys turi būti 
gan didelis, jaukus ir šviesus, tačiau šviesiausias ir šilčiausias 
paskirtas mažiesiems namų gyventojams, nes jiems saulės ir šilu
mos daugiausia reikia. Šį kambaiį rengiant reikia griežtai žiūrėti 
higienos reikalavimų ir viską taip tvarkyti, kad būtų kuo lengviau
sia palaikyti kambary Švara. Smulkiau apie vaikų kambario įren
gimą sunkti kalbėti, nes tai pareina nuo vaikų amžiaus. Vienaip

2 Žiūr. „Modern. Būt.“ pav. Nr. 2.
3 Žiūr. ten pat pav. 4 ir 5 Nr.
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jis rengiamas kūdikiui, kitaip visai mažiems, vėl kitaip mokyklinio 
amžiaus vaikams. Bet bendras principas ir čia galioja: nelaikyti 
kambary nieko nereikalinga ir atsižvelgti į šio kambario „gyven
toją“ reikalavimus. Pagaliau trečias kambarys yra miegamasis. 
Šitoks trijų kambarių buto sutvarkymas yra pats racionaliausias. 
Žinoma, galima turėti ir daugiau kambarių, leisti sau šiokią tokią 
prabangą, turėti darbo kambarį ar net svečių, bet tai jau pareina 
nuo ištekliaus. Daug dėmesio skiriamą ir virtuvei, kuri dabar 
tiek sumoderninta ir reformuota, kad virto visai rimto darbo vieta4; 
čia vėl svarbiausi dalykai — higienos reikalavimai. Antras daly
kas, kuris ryškiai krinta į akį moderniškame bute, tai visiškai 
naujas baldų ir kambario papuošimo stilius. Čia vyrauja paprastu
mas, linijų tiesumas, masyvios stambios formos. Visa, kas charak
teringa naujam stiliui, aiškiai matyti iš atvaizduotų čia modelių. Šių 
dienų žmogus nori savo mintis reikšti paprastai, realiai, aiškiai — 
tai šių dienų polinkis atsispindi ir mene, o taip pat ir namų bei 
baldų stiliuj: jokių nereikalingų papuošimų, jokių pigių efektų, 
baldas turi būti paprastas, solidus, imponuojąs ne tiek savo praš
matnumu, gausiais pagražinimais, kiek gera medžiaga, geru darbo 
atlikimu Ir tikslingumu5. Šių laikų net smulkmenos, mažmožiai 
atrodo rimti ir svarūs dėl tiesių ir paprastų'linijų. Tačiau šis pa
prastumas dar nepadaro buto šalto ir tuščio: šiluma ir jaukumas 
pasiekiamas kitomis priemonėmis, pav., spalvų suderinimu. Šių 
dienų architektai eina tiek toli, kad net tą patį kambarį nudažo 
įvairiomis spalvomis, arba bent įvairiais tos pat spalvos niuansais, 
pasiekdami visai gražių rezultatų. Dar vienas charakteringas mo
derniškam butui bruožas yra negausumas įvairių papuošimų, sta
tulėlių, pagalvėlių, staltiesių ir t. t. Net langų užuolaidos kartais 
visai pašalinamos, aplink langą padaromas tiktai spalvuotas ruo
žas, gražiai suderintas su visu kambariu. Šis buto „tuštumas“ 
patenkina šių dienų šeimininkių norą — įrengti viską taip prak
tiškai ir patogiai, kad būtų galima kuo greičiausiai viską sutvarkyti, 
kad nebūtų sunku palaikyti nuolat švara. Tas praktiškumas ir pa
togumas, kuris tačiau neturi naikinti buto estetiškumą ir jaukumą, 
yra taip pat vienas iš pagrindinių moderniojo žmogaus reikalavi
mų. Ypač tai svarbu tarnaujančioms moterims, kurioms susidaro 
tokiu būdu dvigubas darbas. Suprantama, kad jos deda visas 
pastangas racionaliai ir praktiškai tvarkyti savo butus.

Reforma liečia taip pat ir smulkųjį namų įrengimą — indus, 
tiek'valgomuosius, tiek virtuvės. Ir čia žiūrima paprastumo, gra
žių linijų, grynos formos; bet indai skiriami praktikos reikalui 
daugiau nei kuris kitas dalykas, dėl to čia patogumo labiausiai 
paisoma. Atitaisomi įvairūs senų modelių trūkumai, nepatogumai,

4 Žiūr. ten pat pav. 3.
5 Žiūr. dM. B.“ pav. 7.

9
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tobulinami ir gražinami patys indai; pastebimos mažiausios smulk
menos, kurios kartais net juokingos atrodo. Pav., stengiamasi 
padaryti toks indas kavai, Arbatai ar pienui, iš kurio pilant nevar
vėtų ant staltiesės6. Virtuvei išrandami įvairūs peiliukai, mašinėlės 
darbui palengvinti, nekalbant jau apie tokius stambius virtuvės 
įrengimus, kaip elektrišką mašiną tešlai minkyti, indams plauti ir 
panašiai. ,

Rūbai, bent darbo ir virtuvės rūbai, taip pat pritaikomi nau
jam gyvenimo stiliui. Tiesa, vakariniai ir baliaus rūbai stebina 
savo prašmatnumu ir turtingumu šiais krizio laikais, bet darbo 
rūbų stiliuje galima pastebėti tą pačią bendrą tendenciją — pa
prastumą ir praktiškumą.

Čia trumpai suminėti principai, kuriais stengiamasi pagrįsti 
naują namų statymo ir įrengimo stilių, nėra kurios nors vienos 
tautos, jie vyrauja visos Vakarų Europos statyboj. Bet tuos bend
rus principus pasisavindamas, kiekvienos tautos menininkas gali 
įkvėpti jiems tautiškos dvasios, Paprastumas, praktiškumas, gry
nos tiesios linijos nė kiek neprieštarauja lietuviškajai dvasiai. 
Kažin ar šių dienų meno tendencijos be ne bus ypač artimos 
lietuviui. Šiaip ar taip, mums palieka labai daug galimumų ir 
moderniškame bute pritaikinti savo tautos meną, ypač audinius, 

- juostas, marginius, drožinėjimus iš medžio ir t. t. Mūsų audiniai 
labai tinka, pav., įvairiems patiesalams, takeliams, juo labiau, kad 
šiais laikais sunkūs, puošnūs persiškieji kilimai ir jų imitacijos 
užleidžia vietą kitiems, dulkių nerenkantiems, dažnai namų darbo 
patiesalams. Mūsų pramonė turėtų mums pagaminti ir tokius mo
derniškus patiesalus, moderniškas staltieses, įvairius papuošimus, 
praktiškas, lengvai skalbiamas langų užuolaidas, baldus su lietu
viškų motyvų inkrustacijomis, derindama naująsias Šių laikų ten
dencijas su lietuviškumu7. A, S.

Vaikų mirties priežastis
e n ‘

Neseniai buvo Kauno m. Savivaldybės sveikatos centrų pa
sitarimas, kuriame dalyvavo apie 20 atstovų. Svarstyta keletas 
klausimų, tarp jų direktyvų arba nurodymų reikalas gailestingom 
seserim, kurios, lankydamos globojamuosius, jais galėtų vaduotis. 
Sesers, be kita ko, turės motinoms paaiškintų kiek laiko jos turi 
savo pienu kūdikius maitinti, nuo kada gali primaitinti kitu mais
tu ir t. t. Be to, nutarta prašyti visus centrų vedėjus paruošti 
paskutiniųjų 3 metų statistiką apie kūdikių maitinimą jų įstaigose. 
Šia statistika norima išaiškinti, kiek laiko kūdikius maitina moti
nos savo pienu, kiek ir nuo kurio laiko duoda tik dirbtiną maistą.

6 Žiūr. M. B. pav. 6.
7 M. B. 1, 2 ir 7 p. baldu modeliai pagaminti dailin. Prapuolenio studijoje.
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APŽVALGA
- Moterys politikoje ir kovoje už savo teises.

I spanijoj e lapkričio mėn. 19 d. moterys pirmą kartą bal
suoja renkant parlamentą (pirmiau jos neturėjo balsavimo teisės). 
Vad. Ispanijos ateitis priklauso nuo moterų, nes jos sudaro dau
giau, kaip pusę gyventojų.

Graikijoje parlamento komisija 8 balsais prieš 7 atmetė 
įstatymo projektą duoti moterims balsavimo teisę savivaldybių 
rinkimuose.

I t al i j o j e Mussolini įsakymu princesė Bianca Savoyen pa
skirta fašistų partijos moterų skyriaus vadu. Tai yra aukščiausia 
politinė vieta, kurią moteris Italijoj gali užimti.

Kubos prezidentas pirmą kartą Kubos istorijoje burmistru 
paskyrė moterį. Tai 24 m. senjorita E. Azcey, Machado valdžios 
nužudyto Gonsoation dėl Norta miestelio burmistro duktė/kuri 
dabar užims tėvo vietą.

Kubos valdžios nutarimu darbai, kuriems mpterys ypatin
gai tinka, turi būti rezervuoti tik moterims. Moterų darbo jėgų 
globa gali būti įvykdyta tik užtikrinant moterims darbo galimumą, 
o drauge su juo moters garbę ir socijalinę dorovę.

Vilijampolės sveikatos centro vedėjas dr. Kaporas tokią statistiką 
jau yra surašęs. Iš jos aiškėja, kad žydės daug ilgiau krūtimis 
maitina savo kūdikius ir ne iš karto krūties maitinimą nutraukia, 
kaip ne žydės. Pasak dr. Griniaus, gal nuo to ir reikia aiškinti 
tą faktą, kad žydų vaikų iš 100 vaikų miršta 4, o ne žydų 16— 
18 per metus.

Auklėjimas be šeimos
Iš benamių vaikų sovietai išauklėjo ištisus šnipų batalionus. 

To „auklėjimo“ išdavos viršija net auklėtojų viltis: jie tapo tikri 
špionai — be gėdos, be pasigailėjimo; žiaurumu, akiplėšiškumu, 
veidmainiavimu niekas negali su jais susilyginti. Niekas nėra tik
ras, kad nepateks į jų nagus. Jiems viskas leista. Už tarnavimą 
jie gauna duonos porciją, drabužius, kartais net uniformą.

41



. 508-

Moterys Amerikoje galės būti laiškanešiais
Vėliausiais įstatymais, moterys turi teisę gauti laiškanešiu 

tarnybą kaip ir vyrai.
Iki šioi moterys nebuvo priimamos j laiškanešiu tarnybą, 

tad lygybės teisė Amerikoj ir šioje srityje joms suteikta. Tačiau 
nurodoma, jog visos moterys, kurios gaus laišku išnešiotoju vie
tas, turės apsirengti taip, kaip ir vyrai, vadinasi vyriškos formos 
kelines ir vyriškus drabužius.

Massachusetts valstijos įstatymai draudžia moterims apsirengti 
vyriškais drabužiais, tad reikia laukti, jog gali būti nesusipratimu, 
jei moterys gautu laiškanešių tarnybą ir vyrišjkai apsirengtu-

Našlių paveldėjimo teisės J. A. V.
Girdime apie „našlės išimtinę“ (dower rights), kuris įstaty

mas apsaugoja našlės teises jos vyrui mirus ir nepalikus jokio 
testamento. Kartais skaitome laikraščiuose, kad toks ir toks vyras 
mirė palikdamas savo turtą kam kitam, o savo moterei tik vieną 
Suv. Valstijų sidabrinį dolerį.

Ar vyras gali nepalikti dalies savo žmonai?
Kaip kiti įstatymai, taip ir paveldėjimo įstatymas mainosi 

įvairiose valstybėse, bet vistiek kiekviena valstybė turi kokius 
nors našliu įstatymus. Nuo senai žodis „dower“ reiškia, kad našlė 
gali per visą gyvenimą reikalauti net trečią dalį jeigu nuo žemės 
ir asmeniško turto. Be to, našlė gali teisių išimtine reikalauti kai- 
kurį turtą, kaip šeimynišką bibliją, mažą sumą pinigų...

Nors seniau našlės išimtinė buvo gana svarbus dalykas, bet 
dabar ji yra tik tuščia teisė. Seniau šeimynos gyveno tik iš že
mės ir teisė todėl buvo pritaikyta tam gyvenimo būdui. Mažai 
reiškia ji miestiečio našlei, nes miestietis mažai tepalieka žemės 
ir žmonai duoda tik trečią dalį pajamų.

Be našlės , išimtinės kiekvienas vyras gali taip padalinti turtą, 
kaip tik jis nori. Bet paskutiniais metais yra linkimas pamainyti 
paveldėjimo įstatymuą, apsaugoti našles ir vaikus. Daug valstybių 
dabar turi naujus išaiškinimus išimtinės teisiu, arba įvedė regu
liacijas: pagal kurių našlė ir vaikai gauna dalį viso turto mirusio 
tėvo—vyro, netik jo pajamas nuo žemiu ir nejudomo turto. Con
necticut, Massachusetts, Pennsylvannia ir Ohio yra tos valstybės 
kurios pakeitė paveldėjimo įstatymus.

Imkime New Yorko valstybės paveldėjimo įstatymus, kurie 
veikia nuo rugsėjo mėn., 1930 m. Tas įstatymas, draudžia žmonos 
išskyrimą nuo paveldėjimo. Nepaisant vyro noro, naujas įstatymas 
priverčia jį palikti savo žmonai tiek pinigu, kiek ji gautų, jeigu 
jis numirtu nepaliekant paskutiniojo testamento. Jeigu vyras miršta 
nepalikdamas paskutinio testamento, moteris gauna dalį ne tik
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pajamų, bet ir dalį visų pinigų nepaisant kokioj formoj tie pini
gai būtų. Ji gauna trečią dalį viso turto, ir vaikas arba vaikai 
du trečdaliu. Kür yra tėvai ir nėr vaikų, našlė ima pirmus §5,000,00 
ir pusę liekanos ir tėvai kitą pusę. Jeigu yra brolių ir seserų ir 1.t., 
našlė ima pirmus §10,000 ir pusę liekanos, kuomet kiti giminės 
ima kitą pusę. Jeigu nėra giminių, našlė arba našlys ima visą. 
Tik persiskyrusiai žmonai sulaikomas paveldėjimas. Kuomet vyras 
nori palikti dalį savo turto labdaringiems tikslams ,jis gali palikti, 
bet tik iki pusės.

Kuomet vyras palieka paskutinį testamentą, kuris neduoda 
žmonai ir vaikams jų pilnos dalies, tai Surrogate's teismai turi 
teisę pataisyti tokį testamentą.

Dorovinė moterų padėtis
It ai i j o j prade d a m a kova su nesveika mada — dirbtinu 

moterų liesumu. Kunigai gavo paraginimą per pamokslus ir išpažin
tis įspėti moteris, kad nevartotų kenksmingas liesėjimo priemones, 
nes tai kenkia jų sveikatai, kliudo motinos ir žmonos pareigas eiti.

Ženevoje Izabelle Palenda, Ispanų valdžios atstovė, pa
sirašė tarptautinę konvenciją prieš mergaičių prekybą.

Moterys moksle ir literatūroje
Anglijos archeologė G a r r o d iškeliavo į Palestiną 

kasti Karmelio kalnuose priešistorinės tautos liekanas* Bendradar
biauja jai tik moterys. Sunkius fizinius darbus atlieka arabai. Ji 
rado priešistorinių žmonių brangenybių, galvos papuošalų ir diržų.

Švedų laikrašči ų pranešimu, Selma Lagerio! pa
skyrė savo naujausio kūrinio pajamas tarptautiniam Komitetui glo
boti laisvų profesijų politinius tremtinius;

P. Orintaitė baigia rašyti romaną. Veikia viena 
liet, vidutinių įnteligentų šeima. Keliama moterystės šventumo 
idėja. Ideologiniu atžvilgiu romanas turėsiąs būti įdomus ir nau
dingas jaunoms moterims.

M. Lastauskienė sutvarkė savo dar niekur ne
spausdintų beletristinių dalykėlių rinkinį. Išleis Švietimo Mi
nisterija.

Arėjas Vitkauskas, kūris dabar yra Amerikoje, išleis Lie
tuvoje paruoštą apysakų knygą vardu „Mergaitė prie gėdos stulpo“.

Iš Studenčių veikimo
Korp! „Fideles Iustitiae“ V.D.U. Stud. Ateit-kių teisi

ninkių ekonomisčių jaunutė korporacija „Fideles lustitiae“ š. m. lap
kričio mėn. 26 d. jau švenčia savo metines sukaktuves. Taigi praėjo
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jau metai, kaip korp! „F. I.“ išėjo į akademinį gyvenimą, kaip 
savarankus dvyliktasis Stud. At-ky S-gos vienetas. Korp., baigdama 
pirmuosius savo gyvavimo metus, dar negali pasisakyti nuveiku
si daug didelių darbų, nes šie metai korporacijai buvo daugu
moj jos vidujinio formavimosi laikotarpis j reikalaująs daug jėgų. 
Tačiau nežiūrint to korporacijos veikimas buvo stengiamasi vys
tyti kiek galima visose, tiek besirengiančioms profesiniam darbui 
teisininkėms — ekonomistėms, tiek kat. inteligentėms moterims 
svarbiose srityse. Prieš pradėdama antruosius savo gyvavimo me
tus, korporacija yra užsibrėžusi ir pasiryžusi, suburdama beveik 
visas stud. at-kes teisininkes—ekonomistes, jau visoje platumoje 
apimti savo veikimu visas tas aktualias sritis ir atsistoti sau tin
kamoje plotmėje. Tirikamesniam darbo pravedimui sudaryti „ Šei
ni oty ros“ ir „Moterų judėjimui užsieny ir Lietuvoje sekti“ kadrai. 
Taip pat nepamirštama socialinė ir kitos sritys.

Šiais 1933—1934 mokslo metais korporacijos valdybą suda
ro: pirm. —S. Palilionytė, vice-pirm.—V. Ratkevičiūtė, sekretor.— 
D. Bajorūnaitė, ižd. —E. Bernotaitė, laisv. nar. — V. Velioniškytė.

Korp! turi 30 narių. V. R.
„Giedros“ Dr-vė. Akademiniame stud. at-ky gyvenime 

gerai žinoma stud. At-kių ,,Giedros“ Dr-vė, kaip kiekvienais, taip 
ir šiais metais išsirinkusi naują valdybą, smarkiu tempu pradėjo 
darbą. Naujoji valdyba jau sudarė visas moterims svarbias sritis 
apimantį Draugovės veikimo planą ir griežtai nusistatė jį įvykdyti. 
Šiais metais ypatingai susirūpinta socialiniu, labdarybės ir bendrai 
visuomeniniu* veikimu. Giedrininkės pasiryžusios dirbti visose ka
talikiškose organizacijose, kur tik jų jėga bus naudinga ar reika
linga. Be to, savo asmenybę geriau išugdyti, svarbesnius moterims 
klausimus išnagrinėti numatyta mėty bėgyje išnagrinėti eilė klau- 
simy paskaitų formoj. Draugovės veikimas daugiausia reiškiasi per 
būrelius, kurių Dr-vėj yra trejetas: Literačių grandinė „Trylika“ 
seka ir studijuoja naująją literatūrą, domisi ypač moterimis rašy
tojomis; Be to pačios bando kurti. Grandinės pirmininkė St. Šlei- 
niūtė. Šeimotyros būrelis tyrinėja klausimus, surištus su šeimyniniu 
gyvenimu, stengiasi sudaryti moderniškos katalikės moters tipą. 
Būrelio pirmininkė Br. LiČkūnaitė. Pedagogių būrelis ruošiasi pe
dagoginiam darbui, nagrinėja pasaulinių pedagogų veikalus ir daro 
išvadas. Daro ekskursijas į švietimo įstaigas ir stebi jų santvarką. 
Būrelio pirmininkė M. Narevlčiūtė. Bendrąją Dr-vės valdybą sudaro 
pirmininkė O. Lukšytė, vicepirmininkė Ad. Šarakauskaitė (ji yra 
kartu ir kandidačių globėja), sekretorė Br. Diržauskaitė, iždininkė 
EI. Poliakovaitė ir korespondentė K. Šliogerytė. Laikydamosi se
nų tradicijų naujoji valdyba š. m. lapkričio 18 d. suruošė visų 
giedrininkių tradicįnę susipažinimo arbatėlę, kurioje labai mielai 
dalyvavo beveik visos Kaune gyvenančios vyresnės giedrininkėsy 
kitų at-kių korp! atstovės ir žymesnės katalikės veikėjos. Gavė-
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zflios laiku manoma suruošti mirusiųjų giedrininkių minėjimą. Ge
gužės mėn.—- metinę šventę ir kokią nors ekskursiją j Kauno 
apylinkę ar toliau. ÄS Šliogerytė,

Pašventino Tumo vardo studenčių bendrabutį. 
Sekm. 16 vai. prof. kan. BĮ. Česnys pašventino kan. Tumo vardo 
studenčių bendrabutį. Iškilmėje dalyvavo Un-to rektorius prof. M. 
Roemeris, abu prorektoriai, Teisių Fak. dek. prof. V. Biržiška, 
kun. Mironas, inž. Vizbaras, maj. Liasauskas ir k. Bendrabučiui 
butą dovanojo p. Vizbarai. Jame gyvena apie 20 studenčių. Ir 
Un-tas į tą bendrabutį yra įdėjęs apie 5—6000 lity. Bendrabuty 
studentės gyvena po 1, 2 ir 3 kambariuose. Kainos — kiekvie
nai nuo 20 iki 30 lity.

„Šatrijos“ Valdybon iš mergaičių išrinkta D. Lipčiūtė. 
Kandidačių globėja — Eug. Malinauskaitė.

L. K. Moterų Dr-jos C. V. nutarimai

Š. m. spalių 5 d. įvyko L. K. Moterų Dr-jos Centro Valdy
bos, Draugijos Sekcijų, „Moters“ Redakcijos ir Administracijos 
atstovių, Regijonų valdybų ir Dr-jos religijos vadovų pasitarimas.

Posėdis nutarė:
I. 1. Prašyti skirti specialiai moterų reikalams kunigą pra

džioje bent Centre. 2. Dr-joj dirbą kunigai palaiko ryšius ir in
formuoja Dr-jos reikalais kunigų seminarijas ir kunigų dekanali- 
nes konferencijas. 3. Prašyti Vyskupų skirti kunigus katalikių 
moterų organizacinius klausimus studijuoti užsieny. 4. Išleisti 
moters religinio sąmoninimo tikslu populiarią, pigią brošiūrą.

II. 1. J esamus liaudies universitetus įvesti specijaliai pritai
kintų moterims paskaitų. 2. Ruošti paskaitas ir liaudies universi
tetus moterims ir mergaitėms.

III. 1. Lankyti suvargusias šeimas, teikiant joms moralinę, 
kultūrinę ir ekonominę pagalbą. 2. Ruošti kuo plačiausiai kursus 
mergaitėms ir motinoms iš motinos ir vaiko higienos, auklėjimo 
ir namų ruošos sričių. Visi Regijonai įsigyja skrajojamas motinos 
ir vaiko parodėles, kurios tarnauju paskaitų pavaizdavimui.

IV. Steigti šeimininkių sekcijas, kurių uždavinys būtų pa
ruošti moteris šeimininkės pareigoms, kelti namų pramonę ir na
mų meną, skatinti paruošti namų gaminius rinkai ir padėti ją 
surasti. Regijonai ruošia namų ruošos kursus, įsigyja pavyzdinę 
virtuvę paskaitoms pavaizduoti.

Apsvarsčius finansinę Centro ir Regijonų būklę, nutarė: Re
gijonai varo propagandą, kad skyriai nedelsdami atsiskaitytų su 
Centru, o Centro Valdyba skiria Regijonams 10°/o nuo gauto iš 
jų ribose esančių skyrių nario mokesčio.

V. Regijonai deda pastangų ir ieško visų galimų priemonių, 
kad šiais jubiliejiniais Draugijos metais paskelbtas 10.000 narių

r . ' . >
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ir 100 skyrių vajus butų įvykdytas. Instruktorės turi duoti savo 
veikimo atskaitomybę Centrui, lankyti skyrius: stipresnius kartą, 
silpnesnius daugiau karty* Nepamiršti Rajonų ir padėt jiems su- 
ruošt konferencijas. „Moters“ Redakcijai pageidauta, kad laikraš
tis būtų suprantamesnis: rašyti populiariai, straipsniams naudotina 
dialogų forma, duoti daugiau religinio turinio straipsnių į laikraštį. 
Remiantis Administracijos pranešimu, nutarta: „Moterį“ atpiginti 
iki 3 lit. metams tiems skyriams, kurių pusė narių užsisakys 
laikraštį.

Pal. Bernadeta bus kanonizuota 1934 m.
Palaiminta Bernadeta Suobirous, kuriai prieš 75 metus ap

sireiškė Švenč. Marija Panelė toje vietoje, kur šiandien yra ste
buklingoji Liurdo šventovė, Prancūzijoj, 1934 metų pradžioje bus 
kanonizuota (įskaityta į Bažnyčios šventųjų skaičių). Tai paaiš
kėjo iš Šventos Apeigų (Rytų) Kongregacijos susirinkimo. Šia
me susirinkime buvo svarstomi per šios palaimintos užtarimą 
įvykę stebuklai.

Mergelė Bernadeta Suobirous turėjo vos 14 metų amžiaus, 
kai pamatė nepaprastąjį Dievo Motinos apsireiškimą.

Priešcheminė apsauga
Prancūzų moterys mokosi priemonių apsisaugoti nuo dujų 

karo. Ypač tuo susirūpinusi tautinės pareigos moterų sąjunga, 
kuri nori paruošti moteris tautiniams uždaviniams karo metu. 
Apsisaugojimo nuo dujų kursus moterys lanko gausiai: jie ruo
šiami dovanai ir turi šią programą: teoretinės žinios: oro puolimai 
ir cheminis karas, gelbėjimo organizacija. Žinios apie karo dujas. 
Jų savybės, įtaka į žmogaus organizmą. Kas reikia daryti.su du
jų apnuodytais, sužeistais ir prigėrusiais; jų pakėlimo būdas, trans
portas ir pirmoji pagalba. Praktinės pamokos: Kaip užsidėti dujų 
kaukę, nešti ligonis. Dirbtinis kvėpavimas. Pagalba sužeistiems, 
sutvarkymas sulaužytų kūno dalių, akių valymas, leidimas vaistų 
po oda. Kaip elgtis su dujų apimtais trobesiais, daiktais.

P. Darienės padėka
Garbingoji Lietuvos Studentija! Audringo pasaulio* mirties 

šmėkla išplėšė iš gyvųjų tarpo mano mylimą vyrą ir paliko mane 
su dukryte grumtis pasaulio bangose.

Lai būna Aukščiausiojo garbė, gal mūsų Jaunoji Lietuva 
yra reikalinga didelių aukų. Gal kada nors pasisotins mirties 
šmėkla savo negailestingais darbais ir leis mūsų tautai žengti 
garbingai pergalės keliais.
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O Jūs, Jaunoji Studentija, stovit ant garbingojo Lietuvos 
slenksčio, todėl kelkit Lietuvos garbę pasaulio akyse, kad mūšy 
brangioji tėvynė būtų garsiausia pasaulio šalis ir tas Jūsų triūsas 
keliant Lietuvos garbę bus didžiausia Jūsų man pareikšta užuo
jautos padėka. — J. Darienė.

Nenaikinkime patys savęs!
Spauda — tai šių dienų geriausia tvirtovė, kariuomenė, 

ginklai. Kieno rankoj spauda, to rankoj ir galybė.
Lietuvis katalikas_be laikraščio jau sunku rasti. Jei jis neskaito 

kat. laikraščio, tai jis skaito jam priešingų. Bet vis vien skaito.
Mes ypač šiandie pareiškiame: susirūpinkime, kad visi kata

likai skaitytų katalikiškuosius laikraščius. Jei mes to neatsieksi
me, patys save naikinsime? Todėl šiais Šventaisiais Metais mes 
skelbiame katalikiškosios spaudos vajų. Šiuo spaudos vajum 
mes turime siekti trijų dalykų: 1) katalikiškąją spaudą padaryti 
turtingiausią, įdomiausią; 2) katalikiškąją spaudą padaryti labiau
siai išsiplatinusią ir 3) katalikiškąją spaudą sustiprinti finansiškai. 
Tam reikalui privalu atlikti trys būtini dalykai: 1) pašalinti pa
stebėtus katalikiškosios spaudos trūkumus; 2) išplėsti katalikiš
kosios spaudos akciją taip, kad visi katalikai skaitytų katalikiš
kuosius laikraščius ir 3) už prenumeruojamus laikraščius sąžinin
gai ir laiku atsilyginti. -

Visą tai turėtų būti šventai pildoma. Vargas katalikams ir 
mūsų šaliai, jei atsiras šių reikalų nebojančių.

Mes tikime katalikų gera valia ir susipratimu. Mes tikime, 
kad visų, ypač tų, nuo kurių šie reikalai labiausiai pareina, bus 
viskas padaryta. Todėl neabejojame dėl gražių katalikiškosios 
spaudos vajaus vaisių. Dieve padėk!

Katalikų Veikimo Centro Vyriausioji Valdyba:
Kan. P. Dogelis 
Dvasios Vadas

Kun. V. Mteleška 
Pirmininkas

Pro f. Pr. Dovydaitis Dr. J, Leitnonas 
Vice-Pirmininkas Ii Vice-Pirmininkas ir 

iždininkas
Kun. pro f. Pr. Kuraitis Dr. Ig. Skrup skėtis 

Sekretorius II Sekretorius

Jugoslavių tautinio apdaro simbolizmas
Puošnus jugoslavių tautinis apdaras yra savotiškas moterų 

menas. Perduodamas ’iš kartos į kartą jis nors nenustoja visai 
savo senojo charakterio, bet įgauna naujų, kiek moderniškai nu
dažytų formų. Kad ir didelė yra miestų įtaka ir ūkininkų pasau
lis vis labiau seka miesto madomis, bet vis dėl to tautinis apda
ras jugoslavuose dar labai tvirtai laikosi. Net artimose didžiųjų
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miestų apylinkėse yra kaimų, kur dar nešioja gražius senoviškus- 
rūbus ir tai moterų organizacijų dėka, kurios jaučiasi įpareigotos 
nušviesti kaimo moterims jų grožį ir meniškumą. .

Tautinį apdarą kuria ne vien rankos. Jame atsispindi visa 
tautos siela. Moterys, kurios tą meną sukūre, įdėjo į jį visą savo 
vidaus gyvenimą, savo laimę, člžiaugsmus, rūpesčius ir vargus. 
Todėl spalvuoti ornamentai nėra nesąmoningi ar mechaniški, bet 
turi gilesnę reikšmę, artimai susijusią su moters gyvenimu. Ir ta 
reikšmė ne taip pigu suprasti: sodietės nelengvai duodasi įžvelgti 
į savo sielos gelmes. Tik ilgus metus studijavus liaudies meną 
pavyko išaiškinti ir tautinių rūby ornamentikos esmę.

Moterys bijosi dėl tų, kuriuos myli. Apsaugoti savo arti
muosius jai duota per mažai jėgų, todėl ji kreipiasi į viršgamtiš- 
kas jėgas, prašydama apsaugos ir pagalbos. Bijomasi piktų dvasių 
todėl išsiuvinėjimuose dažnai randame „velnio akį“, kuri turinti 
nuo jų apsaugoti. Ta akis išsiuvinėjama įvairiausiais būdais vyrų, 
moterų ir vaikų apdaruose, suknelėse, skarelėse, žiurstuose ir kt. 
Reikia apsisaugoti ir nuo blogy žmonių, tam reikalui rūbuose 
siuvama „katės akis“, kuri apsaugoja nuo „blogy akių“. Kartą 
įsigyta, pasiekta laimė yra didžiausias žmogaus turtas ir reikia 
mokėti ją išlaikyti, Kas geriau-tai supranta už moterį, kuri visą 
savo amželį siekia šeimai laimės? todėl jos šeimoj nė vienas na
rys neapsivilks drabužio, kur nebūty išsiūta „žibuoklės akis“ — 
laimės laidas.

Motery galvos apdarai labai įvairūs. Mergaitėms šioj srityj 
nuostatų nėra, bet už tai moteris nepridengta galva visai neįsi
vaizduojama. Skarelių spalva pritaikinta amžiui. Jaunos moterys 
nešioja raudonos spalvos skareles, nes raudona spalva — simbo
lis jaunystės, saulės šviesos ir gyvenimo energijos. Vyresnės den
giasi geltonos ir žalios spalvos gobtūrais ir, kai jaunystė jau visai 
baigiasi, kai kuriose apylinkėse tos spalvos pakeičiamos violetine 
„vyskupiška“ spalva. Skarelės tankiai nusiūtos ornamentais, pa
puošalais. Bet nešioja ir visai nesiuvinėtas. Išpažinties dieną go
biamas! ko paprasčiausia skarele; tuo norima iškelti ir sielos pa
prastumą ir nekaltumą.

Mergaitės, kaip jau minėta, dažniausiai skarelių nenešioja ir 
todėl įvairiausiai pina plaukus ir puošia kasas margais kaspinais. 
Kitose vietose visai jaunos mergaitės pina plaukus vienu būdu 
ir jau suaugusios 7- kitu. Pasiruošusios ištekėti puošia galvas 
varpomis. Seniau pavergtose turky apylinkėse yra užsilikę ypatin
gai įdomūs apdarai, nors jau seniai užmiršta ir jy prasmė ir tiks
las. Tais laikais moterys po viršutiniais rūbais nešiojo tam tikrus 
plačius apsaugos diržus. Diržai buvo platūs — prasidėdavo nuo 
juostos ir baigdavosi arti keliy ir turėjo jas apsaugoti nuo turky 
kareivių, ypatingai tam tikrose aplinkybėse. Suknelės buvo nešio
jamos iš sunkios, stangios medžiagos, nusiūtos sidabrinėmis plokš-
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Mokytojos pasakojimai, vertė V i k t o r i j a P I a u š i n a i- 
tytė. Knygutė gražiai išleista. Skoningas ir knygutės turiuj at
vaizduojąs viršelis. Knygutėje 21 pasakojimas. Yra mokslo popu- 
liarizacijos dalykėlių, bet daugiausia bus auklėjimo pašnekesiai. 
Knygutėje pasitaiko kai kurių kalbos sunkumų vaikams, to netu
rėtų būti. Šiaip knygutė visais atžvilgiais tinka mokyklų knygy
nėliams, tą pripažino ir Šv. Minist. Sveikintina yra tai, kad mūsų 
mokytojos pagaliau pradeda pačios parūpinti mokyklai auklėjimo 
priemonių. Jau seniai laikas dirbti netik dienos auklėjimo darbą 
mokykloje, bet imtis ko nors daugiau. Ne taip bus nuobodūs tie ilgi 
mokytojos žiemos vakarai, ne tokia baisi provincijos užkampio tyla.

H a n d e 1 - M a z z e t i, Ritos palikimas. Dviejų dalių ro
manas, vertė Ant. Žagrakalienė. Sakalo b-vės leid.

Autorė čia pasakoja apie mirusios Ritos likusius laiškus, 
kurie, turėdami nepaprastos galios, daug žmonių juos skaičiusių 
grąžina Dievui, tikinčiuosius žavi irt. t, atkreipia į save masonų 
dėmesį. Tai antroji trilogijos dalis (trilogiją sudaro: I Broliukas 
ir sesutė, II Ritos palikimas, III Ritos laiškai. Visi šie dalykai iš
versti į lietuvių kalbą). Kūrinys pasižymi veiksmo intensivumu — 
viskas įvyksta vienos paros bėgyje.

Franz Herwig. Brigita, Romanas. Išvertė Ant. Žagra
kalienė. 295 p. Kaina 2 lit. 50.

telėmis, kurios ne tik puošė, bet ir apsaugojo. Tas apdaras dar 
ir Šiandien nešiojamas, primena sunkius praėjusius laikus.

Rūpestingos motinos labai žiūri kokiais išsiuvinėjimais iš
marginti savo drabužius. Labiausiai rūpinasi diržu, kuris turįs 
įtakos vaiko laimei ir todėl nusiuvamas visokių rusių „akimis“. 
Šviesios spalvos „akys“ rodo, kad motina nori savo vaikui mė
lynų akių, jeigu nori juodų — išsiuvinėja diržą tamsiomis „aki
mis“. Be to dar, jos baltiniai ir suknelės išsiuvinėjami gaidžio 
ženklais, jeigu ji nori berniuko.

Tuo pačiu būdu jugoslavės dažo Velykų kiaušinius, tokius ' 
pat ornamentus audžia į kilimus. Visais savo darbais moterys 
pareiškia savo norus, troškimus, savo vidų. Rankdarbiuose nėra 
nieko negyvo, bedvasio, viskas artimai susiję su gyvenimu ir šei
ma ir turi gilią prasmę ir gilią reikšmę.

Sulietuvino E. M. iŠ
Dr. Mira Vodovorska Koconda.
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Franz Herwig, žinomas vokiečiųrašytojas, miręs 1931 met., 
savo kūriniuose atskleidžia skaitytojui žmonių dvasios savotišką 
pasaulį. Brigitą yra socialinis ir psichologinis romanas, kelia so
cialines ir psichologines problemas. Viso romano centrinis asmuo 
yra Brigita, teisėjo duktė, kuri aikštėn teiškeliama tik romano 
pabaigoje fabulos išsprendimui. Viso romano eigoje jauti krikščio
nybės kovą su didmiesčio padugnių blogybėmis, su turtuoliu iškry
pimais. Pats vertimas vis tik nėra visai tobulas ir tikslus. Vertėjai 
vistik turėtą labiau gilintis į kurinio prasmę ir ją tiksliau perduoti.

B e r n a r d a s B r a z d ž i o n i s, Krintančios Žvaigždės, 
eilėraščiai socialiniai, ekonominiai, tėvynės meilės, religinio po
būdžio ir lirika. Sakalas, 1933.

Brazdžionis — didis nuotaikos poetas, didis meisteris pep 
duoti savo nuotaiką kitiems. Vaizdai gyvi, sultingi, kvepiantys, 
skambūs bet ir individualūs. Religiška ornamentika naudojama 
perdėm, nors biblijinis elementas mažiau ryškus negu Amžinaja
me žyde. Visur jauti jautrią, švelnią brazdžioniškos sielos meilę 
visatai. Brazdžionis ir čia, kaip ir Amžinajame žyde, turi savo 
nuosavą kelią. Nepažįsta jis ugningos žvarbios ekspresijos, tran
kią šūkių — jo poezija skaidri, tyliai spindinti paslaptingąją 
gelmių srovė, liūdesio lyrika. Bet jo liūdesys, gaivinantis poilsio 
liūdesys, ašaros be aistros kaip dvidešimtojo amžiaus žmogaus siela.

Latvių novelės, R. Bliaumanis, J. Akurateris, J. Poruks, 
Karlis Skalbė; Anna Brigader, Andr. Upits.

Noveles, parinkęs iš aukščiau išvardytą rašytoją kurinią 
geriausias, išvertė K. Korsakas. R. Bliaumanis žymus latvią apy
sakininkas, dramaturgas ir lyrikas. Rinkinyje jo novelė Rauda- 
pienė pasižymi gilia psichologija ir meniškai stipri. J. Akurate- 
rio kūrinėlis Samdinio bernioko vasara, pasižymi didele vi- 
satos meile, menišku subtylumu. Vaizduojamas ’ūkio gyvenimas 
toks artimas, toks savas net mūsų lietuviškam kaimui. Jonis Po
ruks savo kuriniuose kelia problemas, svarsto jas veikėjų lūpo
mis. Rinkinyje jo novelė Balti rūbai vaizduoja sunkią darbo 
žmonių padėtį. Karolis Skalbė — laisvamanis, revoliucijonięrius, 
literatūroje žinomas kaip lyrikas, beletristas — novelistas. Rinki
nyje novelė Kaip aš važiavau šiaurinės ieškoti alegoriškai 
vaizduoja latvią tautos trūkumus. Anna Brigader, kurios neseniai 
išverstas Nykštukas į mūsą kalbą, yra latvią rašytoją moterą atstovė 
romantikė, žymi dramaturge. Rinkinyje novelė Pėdos primena 
mūsiškę Lazdynų Pelėdą, nes Pėdose, kaip ir Lazdyną Pelėdos pa
sakojimuose, vaizduojama dvaro ir kaimo santykiai. Andrejs Upits, 
darbininkų rašytojas, produktingas romanistas ir dramaturgas. Rin
kinyje jo novelė Darbymečiu, žavi skaitytoją menišku vaizdavimu 
ir psichologišku stiprumu. Vaizduojamas ūkininką gyvenimas.

Leidėja ir atsakom, redaktorė R. Petrušauskienė. Redaguoja J. Drungaitė.
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VI a d i m i ra s S oi o v j o v a s, Šventosios Istorijos Fi
losofija, Tyrimas Pasaulio Kelio iTikrąjį Gyvenimą. I tom. S v. 
Kazimiero Dr-jos leid. Nr 531. Kaunas, 1933 metais.

K u n. A. Liepinis, Kitg pėdomis. Pavyzdžių rinkinys, 
Panevėžys, 1933 m.

Ernst Drouven, S. J., Farmerių■-veikai. Pasakojimas 
iš Vaccarijos užkampių Brazilijoje. Išvertė J. Kidykas,, S. J. »Mi
sijų“ leid. Nr 1. Kaunas. 1933. Iliustruotas. Pusi 85, kaina 80 et.

H Rieder Haggard, Ajieša. Romanas. Vertė E. M. 
Vagos leid, Kaunas, 1933 m. Pusi. 231. Kaina 2 1t. 50 et.

M ristaus takais, iš jėzuitų gyvenimo. Tėvų Jėzuitų leid. 
Kaunas, 1933 m. Pušį. 48. Kaina 50et

P. M a i a k a u s k i s, Moterystė. Kaunas 1933 metai.
A. RinkSnaš, Musij kraštas, Krašto mokslo vadovėlis 

III-jam pradžios mokyklos skyriui. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 
579. Kaunas, 1933 m. Pusi. 143. Kaina lt. 2, et. 25.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Mylėtojams Maldtj Rinki
nėlis. Pagal A. Vidauskį. Tėvų Jėzuitų leid. Kaunas 1933 m.

Kun. Pijus Kirvelaitis, Šviesa ir gyvenimas, ka- 
' talikų tikybos vadovas aukštesniajai mokyklai. Antroji dalis. Šv. 
Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 575. Kaunas 1933 m. Pusi. 145. Kai
na lt. 3 et. 50. , ■

Zigmantas K u z m i c k i s, Lietuviij kalbos gramati
ka, Vadovėlis pirmosioms aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų kla
sėms. Šviet. Mįnist, K. T. kom. prip. tinkamu vadovėliu. Sakąjo 
B-ve, Kaunas 1933 m. ■ 4

A. Rinkūnas, Gimtieji laukai, Gamtos mokslo vado
vėlis III-jam mokyklos sk. Šviet. Minist.J K. T. Kom. prip. tinka
mu vadoy. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. 'N-r 585. Kaunas 1933 jn. 
Kaina lt. 2 et. 25. į

Grąžink motinai skolą!
Esi inteligentė. Gyveni nepriklausoma. Vakarais tavo.kam

baryj šviesu ir šilta.
Kuo tą pirkai? —
Ilga virtinė motinos nemiegotų nakčių, vargingų dienų eile, 

kai ji dešimtį ryšuliukų suraišiojus siuntė dukrytei — sūneliui į 
gimnaziją. Ar nejauti pareigos grąžinti tai suvargusiai senutei 
skolą? — Tai nesunku. Atlyginti tuo ką gavai — apšvietimu, 
mokslu. Tai pasieksi užsakiusi jai „Moterį“ — vienintelį kaimo 
moterų laikraštį. Jis kainuoja tik 5 litai metams. Motiniškai švel
nus „dėkui* —- bus padėka už parodytą atjautimą.

„Moters“ Red. ir Adm. Kaunas, Duonelaičio 24.
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ABEJONES MUSŲ PRIEŠAI!
Šiais spaudos vajaus metais visi į 

U • • _ rA

1 W 1

platinimo talką.
• ’ ■ • ■ • ' . . • • . . ■ * • » ' 

1934 metais visos inteligentės moterys, 
visuomenininkės, mokytojos studentės, 

moksleivės užsisako „NAUJĄJĄ 
VAIDILUTĘ". - 

Kas pats negali užsisakyti, tiems 
užsako kiti, bet skaito visos ir visi, 

kas supranta motery spaudos reikšmę.

1934 metams 
„NAUJOJI VAIDILUTĖ“ 

bus vis {domesnė.

| Numatyta rašyti apie istorines Lietuvos moterų | 

  

I asmenybes, Lietuvos ir kitų kraštų moterų ju- | 
| dėjimo istorinė apžvalga, moterys mene, ir k. | 

  

| Kiekvieno sezono pradžioje — keturis kart per | 
| metus, kiekvienas prenumeratorius gaus ilius- | 

  

| truotą rūbų madų ir kitų praktiškų dalykėlių lapą |

Nesivėlinkime atnaujinti 
prenumeratą, 

Prikalbinkim ir naujų.
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