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ENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

12 Nr. O06) 1933 metų Gruodžio mėn. XIII

Pažadėtojo atėjimas
ANT. SLEŽAUSKAS

„Štai mergaitė pradės ir pagimdys sūnų, 
ir pavadins jį Emanueliu“ Iz. 7, 14.

1. '
Tyliam Nazareto namely, 
Kaip Džebel-eS’Siko lelija, 
Gyveno vienturtė Mergelė. 
Mergelė vadinos Marija.
Nors draugės Jos troško labiausiai 
Būt motina jiems Pažadėto, 
Bet laimė ši teko Skaisčiausiai — 
Nuo amžiy Dangaus Numylėtai.

2.
Tuomet Jinai pranašus skaitė. 
Aplinkumą visą užmiršo.
— Leisk būt Jo tarnaitės tarnaite, — 
Akis vos pakėlė į viršy.
—* Sveika būk, malonės pilnoji,— 
Iš išgąsčio žemėn Ji svyro.
— Marija, Tu Jį jau nešioji —
— Bet aš nepažįstu juk vyro!

3. ’• .
Po sapno — Jis visa supranta — 
Jie vyksta į tolimą kelią — 
Marija ir Juozapas šventas, 
Ir laukia nušvitę Vaikelio.
Nebuvo Jiems užeigoj vietos. 
Turėjo už miesto keliauti.
Nors Juozapas troško ilsėtis.
Nors Motina Valandą jautė...
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Legenda
PAUL KELLER

Medžią karūnose ūžė vakaro vėjas. Tokiu taikingu tonu 
skambėjo jo melodija, kaip visada. Ir Žvaigždžiu šviesa, kuri 
krito į didelę miško pievą, nebuvo mažiau iškilminga ir sidabri
nė, kaip kitada.

Dieną betgi toj pievoj įvyko žiauri kova. Romėnai laimėjo 
dar vieną kartą, jie pavergė naują tautą po savo viešpatavimo 
jungu.

Mirties tyla užviešpatavo pievoj. Sutryptoj žolėj gulėjo daug 
amžinai užmigusią šalia vienas antro, ir tik pakraštyje miško atsi
rado du vyrai, kurie dar kvėpavo. Tai buvo pora romėną sam
dytą karią, abu sunkiai sužeisti. Jaunesniajam vylyčio s buvo, 
sužeista dešinioji plaučiu pusė, senesnysis gi buvo ragotine per
vertas į pilvą. Abu jau mirčiai paskirti.

— Vandens. Nors vieną vandens lašelį!
Senis pakelia galvą ir žiūri į pievą. Ten Čiurlena sidabro 

vaiskumo upelis. Bet jam su savo degančiu troškuliu buvo iki 
ten per toli. Sukniumba vėl giliai nusiminęs ir garsiai vaitoja.

— Kantrybės, brolau... kantrybės, — ramina jaunesnysis.
— Kantrybės tokioj kančioj?... koks skausmas, mano žaizdos!

- Valandėlei nutyla. Tik ošia vėjas ir auksinės žvaigždelės 
keliauja dangumi, aukštai, virš visokią vaidą, visokios kančios.

Senasis pradeda iš naujo:
— Girdžiu tave šnibždant, ar tu ką sakai?
— Meldžiuos, — atkirto jaunasis.
-r- Tu meldies?

■ 4- •„

Suvystė Gimdytą be skausmo, 
Ir liko, kaip buvus, Mergelė. 
Ir verkia abudu iš džiaugsmo, 
— Mes matom Mariją, Vaikelį.
Ir Beit-Sauro piemenims miegą 
Nutraukė Žvaigždė, kur žibėjo! — 
Kūtelėn jie skubinos, bėgo.
Virš Betliejaus choras skambėjo.
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Senio kūną nukrato šiurpulys, ir jis pašnibždomis kalba:
— Ir aš galėčiau melstis, taip pat turiu Dievą... Siono Dievą. 
Nustebęs grįžtelėja į jį jaunasis.
— Ar tu žydas? — paklausia jis nustebęs.
— Taip. Dievas užmiršo mūsą tautą. Jis j ūsųromėną jėgai 

mus atidavė. Jūs sudeginot mūsą bažnyčią ir išgriovėte mūsą 
miestą. Anuomet aš pats ant Jeruzalės mūry prieš jus kovojau. 
Kaip mielai būčiau numiręs aną gėdos dieną. Bet man nebuvo 
skirta mirti. O Jeruzaliau, mano šventasis numylėtasis Jeruzaliau!

— O vargšas drauge. Kaip gi tu čia patekai pas romėnus?
— Buvau paimtas nelaisvėn ir jėga į romėną samdytus ka

rius įbruktas Tuokart aš dar buvau jaunas vyras. Ir nūnai, ka
da jau mano galvą dengia senatvės sniegas, turiu mirti svetimoj 
žemėj, visiškai vienas, be žmonos ir sūnaus, be brolio ir sesers, 
toli nuo tėvynės, kur toks laimingas buvau savo kūdikystės 
dienose.

Su pasigailėjimu žiūri jaunuolis į senio kentėjimus.
— Ar negalėtumei man papasakoti apie tą žydinčią jaunys

tę? — paklausė šis. Antrasis pradeda karčiai verkšlenti ir jis il
gai ir stipriai verkia. Labai palengvėl nusiramino. Po to, guli 
nejudėdamas, sumerktomis akimis. Pagaliau ima kalbėti, pamažu, 
lyg pats su savimi kalbėtą.

— Buvo vakaras. Saulė gulėjo ant horizonto ir mėnulis jau 
buvo ant dangaus. Tas pats mėnulis, kaip ir dabar... Visi laukai 
buvo tylūs ir vieniši. Ėjau siauru lauko keleliu ir motina mane 
vedė už rankos. Buvau dar vaikučiu su rausvomis garbanomis... 
Raudoni saulolaidžiai glamonėjo mano motiną... Tokia ji buvo 
graži... Lyg malonus angelas eitą šalia manęs, ji buvo tokia... 
Bet paskum mane suėmė baimė. Motina su manim ėjo prie to 
vyro, kurį žmonės vadino pranašu. Pasirodė vienišas kiemas. 
Prieš jį buvo šulinys, prie kurio stovėjo būrys vyrą ir kiek nuo
šaliau — moterą ir vaiką.

— Ar prie jo yra tie mirusieji, kuriems jis sugrąžino gyvy
bę? — bailiai aš paklausiau. *

— Ne, mano vaike, — suramino motina.
— Bet jeigu jis iššauks audrą, — toliau klausinėjau.
— Jis audros neiššaukia, jis ją nutildo.
Taip mes priėjome prie moterą ir vaiką. Jie visi norėjo 

prie pranašo. Bet atėjo pora vyrą ir vienas pasakė:
Mokytojas pavargęs. Duokit jam pasilsėti ir eikite namo.

Moterys nenorėjo pasitraukti. Tada vyrai supyko ir griežtais > 
žodžiais įsakė mums pasišalinti. Po to apsigrįžo moterys ir mano 
motina pagavus man už rankos liūdnai pasakė:

— Eime namo, vaikeli.
Ir daugelis nusigrįžo nuo pranašo ir sugraudintomis širdi

mis norėjo nueiti.
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Tuokart betgi suskardėjo balsas nuo šulinio taip ryškiai, 
kad kiekvienas jį girdėjo ir taip nuostabiai, kad palietė giliausią 
širdies kampelį: ~;

— Leiskite mažutėliams ,prie manęs ateiti ir nedrauskite 
jiems, nes jyjy yra dangaus karalystė.

Skardus džiaugsmo šauksmas išsiveržė iš vaiky lūpų, pro 
būrį vyry prasiskleidė kelias ir motinos su savo kūdikiais ėjo 
prie pranašo.

Ir aš jį išvydau.
O romieti, aš esu žydas, kuris svetimo Dievo nepažįsta, bet 

aš tau pasakysiu, jis išrodė, kaip Dievas Tu niekad nebuvai Je
ruzalės bažnyčioje, tu niekada nejautei, koks laimingas ir menkas 
jaučiasi žmogus būdamas netoli Dievo. Kitaip tu galėtum supras
ti, kaip man krūtinėje degė širdis, kai aną vakarą mačiau prana
šą. Ir jis buvo meilus. Jis kalbėjosi su kiekvienu vaikeliu ir 
kiekvieną palaimino. Aš buvau paskutinis. Nedrąsiomis, plačiai 
išplėstomis akimis aš stovėjau prieš šventąjį, ir kai jis man mos
telėjo, mane suėmė tokia baimė, kad aš garsiai šūktelėjau. Jam 
mane palietus, apmirė bet koks manyje balsas... Rodėsi, lyg būt 
nustojus plakti širdis... lyg aš mirčiau... ir būčiau laimingas. Atsi
sėdo jis ant šulinio krašto ir pasisodino mane ant savo kelių ir 
švelnutėliai prispaudė galvą prie savo krūtinės... Jokio garso... 
dangus mane apibėrė spinduliais, kaip liepsnojantis auksas... ir 
aš girdėjau jo plakančią širdį...

Tada jis pasilenkė prie manęs palaiminti. Negarsiai, maloniu 
balsu kalbėjo į mane:

—- Mano vaike, tu vėl mane atrasi.

— Brolau, brolau, leisk man tave paliesti, leisk tave pabu
čiuoti... tu... tu regėjai Išganytoją.

— Išganytoją?
—- Tas, kurį tu vadini pranašu, ar nebuvo Jėzus iš Nazareto?
— Tai buvo Jėzus iš Nazareto. Ar tu jį išpažįsti, romieti?
— Aš jį išpažįstu, žinau, kad jis buvo ne tik pranašas, bet 

ir Dievo Sūnus. Tatai žinau... nes esu krikščionis.
— Esi krikščionis?
Abiejų vyry akys susitiko... valandėlei, romėnas nuvargęs 

sukniubo, visai šalia senio. Didelis susijaudinimas išbaigė čiulpti 
jo jėgas, ir jo žaizdos labiau krauju paplūdo. Patylomis pradeda 
vėl šnibždėti:

— Jojo tauta... jį... nužudė... žinai tą?
Šaltas šiurpulys nukrečia senį.
— Žinau. .
— Ir jo kraujas... jus... palietė, kai buvo išnaikintas jūsy 

miestas.

6



. •••' ■ \ 521 '

— Romėne, ir tai aš žinau. ...
Ilga pauza. Po jos tarė senis: .
—' Aš jo mirštančio nemačiau. Tokiai iškilmei buvau per 

jaunas. Bet motina mano, ji matė jį ant kryžiaus. Nuo to laiko 
niekada nebeturėjo savo sieloj džiaugsmo ir netrukus mirė... Jinai 
jį mylėjo.

Ir vėl užviešpatavo ilga, ilga tyluma. Po to, šnibždėjo jau
nasis krikščionis:

— Brolau, aš noriu... tau pasakyti... kur tavo motina... Jinai 
yra pas jį.

Senasis sušuko:
— Pas jį? Mano motina pas jį? Ir kur?... Kur jis yra?
Antrasis pamaldžiai parodo į mirgančias žvaigždes:
— Tenai... savo... karalystėje.
Mirties tyla. Po valandėlės paklausė senis:
— Brolau, ar dar gali kalbėti?
— Ko... ko tu nori?
— Aš nieko negirdėjau apie jo mokslą. Gyvenau savo 

nuošaliam ūkyje, ir po to atvykau pas romėnus. Tu sakai, mano 
motina esanti pas jį, ir jis man pažadėjo, kad aš jį vėl surasiu. 
O brolau, parodyk man kelią pas motiną ir pas jį.

Laimingas Švystelėjimas praslenka išbalusiu, nublyškusiu jau
nojo krikščionies veidu. Senis palenkia ausį visai prie jaunojo 
ausies. Ir nūnai paskutinę valandą, tarp pavojaus ir mirties, kapo
tais sakinias, užsikertančiais žodžiais atliekama misionieriaus kal
ba, misionieriaus pamokslas iš kraujais paplūdusių plaučių.

— Ar girdi upelio čiurlenimą?
- — J upelį... krikštui... eime...
— Kad tik pajėgtumėm.
Jie kėlėsi ir kniubo, vėl bandė ir trejetą žingsnių pašliaužė. 

Tada minutėlę tyliai gulėjo, išsekusiomis jėgomis, prie mirties 
slenksčio.

— j priekį, brolau!
Jie dejavo, stenėjo, meldėsi, kėlė galvas ir klaikiai grabinėjo 

rankomis žolę. Žemiau ošė upelis. Porą žingsnių pasistūmėjo prie
kin ir krito ant veido.

— Viešpatie, suteik jėgų, jėgų!
Vėl pašliaužė porą žingsnių tolyn. Jau ištisa valandą praėjo, 

o jie tik pusiaukelyje ligi upelio.
Ir mirštantieji šliaužė tolyn.
Ir vėl apie valandą praėjo. Upelis buvo jau nebetoli, už 

penkių, šešių žingsnių.
Brolau, būk stiprus,... tik šitą, dar kartą...

—- Aš... aš... mirš... tu.
— Jėzau Nazaretieti, pagalbos!
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Tikroji ugnis
J. DRUNOAITĖ

Tegu isskauäa mano širdį 
Visą, visą — 
Taurė lig dugno — 
Kančia nugirdo —
Kam beprotė mylėt išdrįso/ 
Yra didesnė meilė už tą meilę. ,
Yra kančia didesnė už mano kančią...
Štai ta ugnis,
Kur tikrai degina: 
Viešpaties Jėzaus Širdis!

Ilgesys
E. SURVILAITĖ

Dreba jurginai, dreba nuo vėjo.
Kurgi ta laimė ką pažadėjai?
Rymo sustoję valandos pilkos.
Ach, greičiau skriskit dienos vagilkos!
Medžių vienuolių ant lauko pliko 
Veidai pagelto. Rožių nebliko.
Gaudžia tik miškas ir čigonaitė ilgis vainikų — 
Vasaros monų,
O gal juodakio jauno čigono?

V- ” 1

Ir senasis įgavo jėgos, kurios suteikia tik mirties baimė. Jis 
pagavo savo draugą ir stenėdamas, dejuodamas slinko prie upelio 
kranto^

Čia mirštantysis dar kartą plačiai atvėrė akis. Paskutines 
jėgas sukaupęs įkišė ranką Vandenin. Perbraukė draugui per kak
tą ir dejuodamas gargaliuodamas... mirdamas... prabilo:

— Aš krikštiju tave Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir šv. Dvasios.

Jau po pusiaunakčio. Mėnulio šviesa krito ant žalių lapų 
upelio pakrantėj. Abu krikščionys gulėjo susikibę rankomis. Net 
nakties vėjas nurimo akivaizdoje abiejų mirusiųjų. Žvaigždės ke
liavo savo senaisiais keliais, bet dar toliau nuo visokių vaidų ir 
kančios yra abiejų draugų sielos.

Vertė J. Žydrūnas.
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Ką davė gero Bažnyčia — 
krikščionybė moteriai?1

f» ‘

KUN. A. GRAUSLYS

Tačiau, ar neaptemdo to gražaus vaizdo ir ty gražią principu 
kai kurie iš pirmąją krikščionybės amžią lyg ir šešėliai. Kokie tie 
šešėliai? Tai šv. Povilo mokslas, kurs dažnai atrodo užgaunąs 
moteris, ir Šv. Tėvą bei pirmąją Bažnyčios rašytoją netinkami, 
regis, posakiai apie moterį ją raštuose.

Pažvelkime pirmiausiai į tą Šv. Rašto dalį, kuri Šv. Povilo 
laiškais vadinama. Čia mes neliečiame šv. Rašto Senojo Įstaty
mo, kur kaikurie aprašymai ir dėsniai kaip ir žemina moterį, nes 
tie pasakojimai ir dalykai galėjo būti, visur, taigi ir pas žydus, 
viešpatavusios vergijos pasekmė. Juk d a u g y r a dalyką š v. 
R aš te, k u rią a p rašymu nenorima pasakyti, kad taip 
turi būti, bet, kad taip buvo. Juk šv. Raštas nėra vien 
tik pamokinantis, bet ir istorinis veikalas. Iš antros pusės nelie
sime čia ir tą Senojo Įstatymo faktą, kurie gali įrodyti, pagarbą 
noteriai. Mums čia tik rūpi Bažnyčios gyvenimas, o ypač pirmo
sios Bažnyčios gyvenimas, nes jos nustatyti principai yra ir toli- 
nesnio Bažnyčios nusistatymo kai dėl moters pagrindas. Šv. Po
nias kaip tik ir yra didysis pirmąją Bažnyčios amžių atstovas. 
Ar jo pažvalgos į moterį negriauna ty gražių principų kuriuos 
pirmykštė Bažnyčia buvo nustačiusi?! Neiškeldami kol kas jo kitą 
įosakiy liečiančiy moterį prisiminkime tik begalo svary šiam klau
sime išsireiškimą: „Čia... nebėra nei vyriškio, nei moteriškės... 
jai 3,28. Ar gi tas jau vienas posakis neparodo mums, kad šv. 
Povilui svarbu krikščionis žmogus, o ne jo lytis?! Ar gi tas posa- 
lis nepasako mums, kad šv. Povilas nori parodyti didžiausio ir 
lešalisko objektyvumo atžvilgiu į moterį?! Tiesa, kaikurie jo po
akiai atrodo žeminą moterį, bet tikriausiai tasai įspūdis susidaro 
teito, kad mes nevisuomet nujaučiame tą laiką gyvenimo aplin- 
lybes, kurios tą posakį galėjo pateisinti. Mes dažnai į tuos 
jo sakius žiūrime užsidėję savo laiką akinius ir 
todėl jų tikros reikšmės negalime suprasti. Paga- 
lau reikia neužmiršti, kad krikščionybės pirmais amžiais visose 
rplinkinese tautose moteris buvo pavergta, tad nors krikščionybė 
r ėmėsi savo radikaliais dėsniais moterį laisvinti, tačiau susyk 
įsose net smulkmenose ji to negalėjo padaryti ir moters paže- 
ninirno praeity atsiminimai i r pėdsakai negalėjo

: ........- . f

1 Tęsinys iš 11 nr.
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nei kiek neatsispindėti pirmosios krikščionybės 
p o s a k i u o s e. Net, anot žymių šiandieninių šv. Rašto aiškintojų 
(pav. Dr. Edmund Kalt veikale „Biblisches Reallexikon“), j kaiku- 
riuos šv. Povilo posakius apie moterį reikia žiūrėti kaip į perei
namąją stadiją iš praeities vergijos į tą pagarbos vertą padėtį, 
kurią turi turėti moteris krikščionybėje.

Labai dažnai šv. Povilas ir kiti apaštalai reikalauja, kad 
moteris šeimoje klausytų vyro. Šiuo reikalavimu šv. Povilas no
rėjo palaikyti tvarką šeimoje. Jis manė, kad toji tvarka bus tik 
tuomet galima palaikyti, jei iš dviejų lygių vienas bus pirmas. 
Šitas paklusnumas negali iŠ esmės žeminti moters, nes tik nu o
dėmė krikščionišku supratimu žemina žmogų, o 
čionai, savaime aišku, neįsakomaklausyti nedorų, nuodėmingų 
dalykų. Juk negalėjo nežinoti šv. Povilas, jog Išganytojas įsako 
atsisakyti, nutraukti visokius, net labiausiai artimus ryšius, jeigu 
jie kliudo tikrai suprastai Dievo meilei?! Tad ir šv. Povilo įsaky
me moteriai klausyti vyro, neįsakomas joks paklusnumas, kurs 
prieštarautų Dievo valiai. Negana to, dar labiau išaiškina šituos 
šv. Povilo posakius vienas šv. Petro sakinys, iš kurio aiškėja vie
nas tų motyvų, kodėl jie tokį paklusnumą moteriai įsako. Tas saki
nys taip skamba: „Taippat ir moterys tebūnie pasidavusios savo 
vyrams, kad, jei kurie netiki žodžiui, būtų laimėti ir tie be žodžio 
moterų pasielgimu...“ 1 Petr.3,1. Iš to eina, kad apaštalai reika
lauja iš moters paklusnumo aukos aukštesnės idėjos vardan, bū
tent, taip klausydamos jos savo elgesiu apaštalauja. Tad argi 
galima sakyti, kad apaštalai žemina moterį, reika
laudami iš jos didesnio idėjingumo ir aukos?! Juk 
čionai norint galima įmatyti ir vyro pažeminimą, nes toji, kuri 
nusileidžia, atsižadėdama savo valios, daugiau parodo krikščio
niškumo ir dvasios stiprumo, negu tas, kuriam reikia nusileisti! 
Ar gi tad pagaliau krikščionybė iš jos daugiau reikalaudama ne
parodo tuo, jog josios dvasingumu labiau negu vyru pasitiki?! 
Pagaliau čia galima pridėti dar tą visą, ką esu parašęs šiam žur
nale praėjusiais metais („Naujoji Vaidilutė“ 1932, Nr. 5—6 ir 7—8).

Kitas stambus dalykas, kuris prikišamas šv. Povilui, yra, kad 
jis liepiąs moteriai vergauti vyrui moterystės kūniškų santykių 
srityje ir kad tuo mokslu pasiremdama Bažnyčia iki šių laikų daug 
skriaudos padaro moteriai, kurią tas kūniškumas perdaug apsun
kina. Tačiau ištisai suprastas šv. Povilo mokslas nėra jau toks, 
kurs moterystėje’kūniškumą tik skelbtų. Yra ir tokių pasa
kymų, kuriais galima reikalauti didžiausio susi
valdymo. Tiesa šv. Povilas pažymi, kad moterystė yra tarytum 
vaistas žmogaus kūniškumui. Tai įrodo jo posakiai užrašyti 1 Kor. 
7, 1-2 ir 1 Kor. 7, 9. Tad aišku, kad tam tikras kūniškumas jojo 
leidžiamas moterystėje. Kitur jisai nurodo visišką moters ir vy
ro lygybę moterystėje šiuo žvilgsniu. Tai 1 Kor. 3—5 posa-
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kiai. Bet iš antros pusės, apie tuos kūno santykius šv. Povilas 
kitur taip sako: „ Aš tai sakau valią duodamas, ne įsakydamas“ 
1 Kor. 7, 6. Pagaliau atrodo, kad jis ypatingai įspėja vedusius 
nepasinerti kūniškume, kuomet jis sako: ,,Laikas yra trum
pas, lieka ir tiems, kurie turi pačias, būti taip, lyg 
kad jų neturėtų... kurie naudojasi šiuo pasauliu, 
kaip kad nesinaudotų; nes šio pasaulio išvaizda 
p r a e i n a“ (Kor. 29). Pagaliau patsai protas ir bendra krikščiony
bės dvasia mums sako, kad kaip visur, taip ir moterystės santykių 
srityje negali būti pažeista krikščionybės siela — artimo meilė ir 
kad žmogui protas — toji dieviškoji kibirkštis yra 
suteikta ne tam, kad jis taptų gyvuliškesnis už 
v i s u s gy v u I i u s. O juk visai aišku, kad šv. Povilo ir bendrai 
šv. Rašto negalima aiškinti taip, kad tas aiškinimas prieštarautų 
protui ir bendrai krikščionybės dvasiai. Tad ir šiuo žvilgsniu nėra 
jokio ypatingo pagrindo daryti priekaištų šv. Povilui.

Kaip jau aukščiau minėta, kaikurie šv. Povilo posa
kiai prieš moteris buvo tik anų laikų reikalavimu 
iškelti. Ir jie nebuvo tiesioginiai prieš moteris nukreipti. Kaip 
charakteringą pavyzdį galime paimti šv. Povilo posakį, kuriuo jis 
liepia moterims tylėti bažnyčioje (1 Kor. 14, 34). Patyrinėjus tų 
laikų santykius aiškėja to įsakymo aplinkybės ir tai tokios aplin
kybės, iš kurių matosi, kad čia visai ir nemanyta apie kokį mo
ters pažeminimą. Kadangi anais laikais stabmeldžiai šmeižė krikš^ 
čionis sakydami, kad jie darą orgijas pamaldose, tad šv. Povilas 
norėdamas išvengti bet kurio įtarimo šioj srityje, o gal būt ir 
bendrai erotinės nuotaikos, kuri galėjo pas kaikuriuos vyrus atsi
rasti, liepė moterims tylėti.

Pagaliau, ne sykį pavartoti, regisi, labai baisūs šv. Povilo 
posakiai kaip pav. „...vyro galva yra Kristus, moteriškės galva yra 
vyras... (1 Kor. 11, 3) ir kiti, nenurodo juk vyro ir moters skirtumų 
Dievo akivaizdbje, nes abu betarpiai^ iš Dievo gaūna malonę ir 
abiejų sielos eina iŠ to paties JDievo. Čia tik nurodomas išviršinis 
hierarchinis tarp jų skirtumas. Čia, anot kaikurių šv. Rašto aiškintojų 
norima pasakyti, kad Kristus paskyrė vyrus kunigais, o kunigai, 
vyrai valdo vyrus ir moteris. Pagaliau patsai šv. Povilas šiuos . 
visus dalykus užbaigia labai reikšmingu posakiu: „Tačiau nei 
vyras be moteriškės, nei moteriškė be vyro Vieš
patyje. Nes kaip moteriškė yra iš vyro, taip ir vyras 
per moteriškę; visa gi yra iš Dievo“ (1 Kor. 11, 11—12).

Pagaliau patsai šv. Povilas bendraudamas su moterimis, jas 
panaudodamas bažnytiniam darbui, parodė aiškiai, kad jis nenori 
moters žeminti.

B a ž n y Č i o s T ė v a i, kurių kaikurie posakiai apie moterį 
labai tragiškai įvertinami, tikrumoje nebuvo moterų kaip moters 
priešai. Be to, turime žinoti, kad vieno kito Bažnyčios
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Tėvo išsireiškimas dar nesudaro visuotinės Baž
nyčios n u omo n ė s. Bažnyčia, pripažindama daugelį jų šven
taisiais, tuo dar nepasakė, kad viską be rezervų priima ką jie yra 
paskelbę. Net tokio didelio šventojo,' kaip pav. Augustino, moksle 
neviskas yra priimta. Bažnyčios aprobata kuriam nors veikalui 
dar nereiškia, kad viskas tame veikale yra absoliučiai teisinga, 
bet tik parodo, kad tam veikale nėra priešdogmatinių klaidų. 
Norint tad, kurio B. Tėvo mintį teisingai suprasti, reikia ją imti 
jo visų veikalų, jo būdo, temperamento, veikalo literatūrinės for
mos rėmuose. Paimkime pav. Tertulioną — Bažnyčios rašytoją 
(pasaulietį). Tai kraštutinio rigonzmo, begalo karšto temperamento 
retorikas. Tad aišku, kad iš tokios ' dvasios negali eiti visiškai 
blaivūs, apsvarstyti posakiai, kuriuos visuomet galima būtų griež
tai žodine prasme suprasti. Jis pats labai buvo nelaimingas mo
terystėje ir su žmona labai nesugyveno.Pagaliau net klaidatikiu 
tapo. Nestebėtina tad, kad iš tokio žmogaus lūpy pasigirsta po- 
sakiy tikrai moteris žeminančių. Jo visas stilius, tai žmogaus su 
pakilusia temperatūra stilius. Paimkime dar šv. Jeronimą. Pas jį 
yra posakių prieš moterį, bet kokiuose raštuose? Tai polemikos 
raštuose, kuriuose paprastai būna perdėjimų, kur, norint labiau 
pabrėžti priešo klaidą, į perdaug kraštutinius posakius įpuolama. 
Kitur jis rašo vienam buvusiam, bet vėliau vienuolyną metusiam, 
vedusiam vienuoliui. Nestebėtina, kad jam rašydamas, apie tokią 
moterystę, o netiesioginiai ir apie tokią moterį, žeminančiai pasako. 
Atsiminkime, kad didelė dalis tokių raštų buvo adresuota kuni
gams ir vienuoliams, kuriems reikėjo perdėtai pabrėžti, kad jų 
puolimo priežastis yra moteris, kad jiems jisudaroypatingąpa* 
vojų. Iš čia ir kilsią tie perdėjimai moters adresu. Bet čia nėra 
pažeminimo moters savyje, nes kas nori, gali, čia matyti ir vyro 
pažeminimą, kurs dar yra taip mažai dvasiniai subrendęs, kad 
negali atsilaikyti prieš moterį. Pagaliau, teisybę sakant, tais visais 
posakiais jie norėjo, pasmerkti kūniškumą, kurį vyrai pajunta ypač 
moters akivaizdoje, jie tuo būdu smerkė vyruose pasireiškiantį 
kūniškumą. Tad kur čia moters žeminimas?! Tuos visus priekaiš
tus išblaško pagaliau šv. Tėvų raštai, kuriuose jie nepaprastais 
žodžiais giria mergaitės skaistumą, taigi giria moterį savyje, ati
trauktai nuo jos lyties ypatybių; išblaško B. Tėvų kilnus bendra
vimas su moterimis. Iš to viso aišku, kad pirmųjų amžių Bažny
čia moters nežemino ir nemanė žeminti.

Ar tolimesnieji Bažnyčios gyvenimo amžiai ir toliau dirbo 
šių pirmais amžiais paskelbtų moters išlaisvinimo principų švie
soje? Čia daroma daug priekaištų Bažnyčiai amžių bėgyje, bet 
tuos visus priekaištus žymiai išblaško toji mintis, kad išviso B a ž
nyčios tiesioginė užduotis nėra rūpintis kurios 
nors visuomenės dalies ar luomo la ik in a gerove. 
Jos tikslas.,— Sielų išganymas. Tad Bažnyčia pirmoje eilėje skelbia

1

12



i-.'/'. . 527
'l ■ * ' ’ - ■ ’l

fi • ■ . ■ .

Toki pavasariai!
I. BLAUZDŽlONAITĖ

V - • ' ' ' ' • . ■ *

i Toki pavasariai aplink tą tuščią grįčią!
| Toki žiedai nukarę nuo jos stogo!

O tu? užkalinėjai langus tyčia 
Ir išvykai nusikvatojęs.

' Naktis pakeičia dieną, diena naktį —
• O lūkestį šnibždi,— kaip senstanti mama rąžančiu—

Tavęs nėra! Nėra Tavęs namely — 
Kur aplink gėlės myli — džiaugias 
Ir nesupranta didžią kančią!

... Toki pavasariai! Išlekia sielos 
Ten į erdvynus, kur grįžta paukščiai,

f Iš kur gyvybė į čia atplaukia —
■ Ir debesuoti tvanai žibučiu —
į Nugirdo sielas — tai grįžt negali... —
i — Tik tas užkaltas lentoms namelis
■- Toks tuščias, dykas, liūdnas bedalis...

4 ■ ------ — ------------ ’--------

1 ’ 

*

j tik savo mokslo principus ir tuosius principus pilnai pritaikinti
1 gyveniman, juos įkūnyti yra pačių suinteresuotoju uždavinys.

Bažnyčia tik gali paremti juju siekimus. Kaip tik čia reikia pas
tebėti liūdną dalyką, kad pačios moterys nenori suprasti savo pa
žeminimo ir jas slegiančios neteisybės ir dar liūdniau, kad daž
nai jos pačios kliudo jy pilnam išsilaisvinimui ir nesupranta ty, 
kurie joms nori gero. Tačiau nežiūrint to viso Bažnyčia ir toliau 

i amžių bėgyje daug darė gero moteriai ar tai gindama šeimos
Į šventumą ir nesuardomybę ar tai gindama jos garbę ir skaistumą
Į; atgailos sakramente. Tas visas Bažnyčios darbas nevisuomet gali
[:■ būti įvertintas, nes tai yra tylus, paslėptas, nors ir nuolatinis dar-
[I bas. Daug darbo čia dar reikia, daug ko trūksta. Baisios skriau-
I dos dar vis mindo moterį. Bet pilnos teisybės moteris
Įi t i k t u o m et s ui a u k s, k u o m et ji p ati p a b u s. Lai ji pa-
I ima pagrindam didžiuosius krikščionybės principus, kurie begalo
I daug davė jai pirmais krikščionybės amžiais ir kurie išlaisvino
[j ją dvasiniai iŠ any laiky vergijos ir lai anuos principus taikyda-
[j m a šiandieniam gyvenimui pasiliuosuoja iš šiandienės vergijos.
f| Šitą jos kovą parems visi kilnieji Bažnyčios atstovai, nes kova
į už teisybę, tai kova už krikščionybę. Bet, vėl pakar-

Į toju, tas viskas galima bus, jei moteris norės pabusti, nes jeigu
p ji pati to nenorės, niekas kitas neįstengs jos pažadinti!
I < 
IrI i . •i f t •

f, * .

Į ‘ .
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Ipedinys
MARIJA LASTAUSKIENĖ

Žinia, kad dėdė Kajetonas sugrįžo iš Amerikos padarė dide
lioįspūdžio p. Lasickių dvarely. Visų svarbiausias klausimas buvo 
ar daug senukas parsivežė pinigų?

Dvarely gyveno senelė ponia, nebejauna jos duktė, dar ne
ištekėjusi, ir du sūnūs jau suaugę bernai, kuriuos motina dar 
laikė vaikais, norėdama sau ir kitiems įkalbėti, kad jos Eugenija 
yra dar jauna.

Dėdė nedavęs žinios giminaičiams apsistojo miestelio vieš
buty ir neilgai trukus nusipirko mažučius namelius už miestelio 
prie pat upės, gražioje vietoje, su žemės sklypeliu ir sodeliu. 
Buvo pavasaris, kada nuvargęs senukas apsigyveno savo trobelėje, 
susipirkęs būtinai reikalingus menkus baldelius. Lasickiai, negalė
dami sulaukti dėdės pas save, nutarė atsilankyti patys pas jį.

— Iš Amerikos grįžta, — sakė ponia — žinoma su kapita
lais, o jūs vieninteliai įpėdiniai, reikia pasirūpinti, kad neužrašytų 
kokiai prieglaudai arba bažnyčiai pamiršęs jus.

Jaunieji ėmė svajoti apie milijonus nekantriai laukdami 
dėdės. Pinigai visiems buvo reikalingi, visi norėjo išsipuošti, gerai 
valgyti... Labai nemėgo sunkaus darbo prie ūkio ir kiek galėda
mi slėpėsi nuo kaimynų, kad patys dirba laukuose, manydami, 
jog tas darbas žemina žmogų.

Rengėsi jau važiuoti pas dėdę, bet atėjo nuo jo pasiuntinys, 
senelis elgeta, su trumpu laišku. Dėdė Kajetonas prašė savo bro
lienės, paskolinti jam vieną centnerį bulvių sėklai.

— Dabar turguj labai brangu, — rasi, — rudenį atiduosiu 
su nuošimčiais.

Perskaičius tą laišką visi nuliūdo. Buvo aišku, kad dėdė 
tiek teparsivežė pinigų, kiek reikėjo nameliams nusipirkti.

— Tur būt labai kvailas, jeigu tiek metų gyvendamas Ame
rikoj nieko nesusikuopė — nutarė ponia.

Panelė Eugenija apsiverkė, o bernai stačiai užpyko ir dingo 
visos šeimos simpatija senukui. Brolienė bulvių paskolino, bet 
nei pati, nei jos vaikai pas dėdę neatsilankė.

Kada senelis susitvarkęs pats pas Lasickius atvažiavo, buvo 
labai šaltai priimtas. Dėdė Kajetonas atrodė priblokštas ir visada * 
buvo liūdnas, mažai su žmonėmis t kalbėdavo. Kaimynai tik tiek 
sužinojo, kad jis kažin kada buvo vedęs, žmoną jauną palaidojo 
ir vienintelis sūnelis neilgai trukus paskui motiną nuėjo. Mato-
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mai širdis to žmogaus buvo skaudžiai sužeista. Dabar buvo vienas, 
artinosi liūdna senatvė. Žiūrėdamas į brolio vaikus apsiašarojo.

— Ar lankysite mane, — klausė ieškodamas sūnėnų akyse 
šiltos kibirkštėlės, — esu nuvargęs, man vienam liūdna, ilgu...

— Neturime laiko į svečius lankytis, — atsakė šaltai sūnė
nas, o panelė Eugenija pradėjo pasakoti kaip jai čionai atbodo ir 
kad norėtų važiuoti į miestą ko nors pasimokyti.

— • Mes visi tik liaudies mokyklą baigėm, — prisipažino.
— Perdedi, — sakė nukaitusi motina —- turėjote knygas ir 

išsilavinote patys.
' Dėdė liūdnai šypsojo.

— Mokytis tau pervėlu, — sakė užsimąstęs, — moki šieną 
grėbti, rugelius rinkti ir kitus ūkio darbus, tai ko dar bereikia?

Panelė užsigavus! nieko nebeatsakė, tik išeidama duris už
trenkė... Kalbos visiems trūko ir dėdė pasijuto čionai svetimas, 
visai nereikalingas, tad neilgai trukus išvažiavo su savo miestely 
pasamdytu žydeliu.

Senelis gyveno savo trobelėj visai vienas, darbavosi darže, 
daržely gėles daige, laistė, ravėjo. Kartais samdė darbininkus, 
pats negalėdamas suspėti. Atsitiko jam šeimininkė sena našlė, 
kurios vaikai nemylėjo, o prie ūkininkų sunkiai dirbti senelė ne
begalėjo. Matomai senelis širdį gailestingą turėjo, nes algą ne- 
jnažą vargšei .paskyrė, kad už tuos pinigus galėtų pasamdyti 
stiprią moteriškę, viskį mokančią. Sena jau buvo ir kurčia jo 
šeimininkė, kad sunku su ja buvo susikalbėti. Dėdė Kajeto
nas tačiau buvo patenkintas priėmęs tą vargšę... Vieną vakarą 
išėjęs pasivaikščioti parsivedė iš miestelio paklaidintą seną šunį 
k nuo tos dienos turėjo tikrą draugą, kursai nenorėjo nė valan
dėlei pasitraukti nuo savo geradario. Priklydo ir katinas, niekam 
nereikalingas. Pievoj rado pašautą varną, parsinešęs namo išgydė, 
prijaukino ir turėjo dabar nemažą šeimyną. Rūpinosi, penėjo 
savo draugus kalbėdamas su jais. Kada savo sodely darbavosi, 
dažnai varna sėdėdavo ant peties, o katinas ir šuo vaikščiojo savo 
globėjo pėdomis. Senelis buvo ramus, bet visada liūdnas, kažko 
jam gyvenime stigo...

Vieną pavakarį atsilankė kažkoks jaunikaitis.
— Nepažįstate manęs, dėdele,— sakė, — bet aš jus pa

žįstu iš mano tėvo pasakojimų ir iš paveiklsų. Esu sūnus jūsų 
pusbrolio Edvardo.

Dėdė Kajetonas labai apsidžiaugė. Seniau su pusbroliu Ed
vardu jie buvo labai susigyvenę ir atgijo atminty jaunystės laikai. 
Žiūrėdamas į jaunikaitį, taip panašų į jo draugą, kursai seniai 
ilsisi kapuose, senukas džiaugėsi.

— Aš, kaip ir tėvas, Edvardas, — sakė bučiuodamas se
nelio rankas.
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Atsinešė dėžutę su paveikslais iš seny laiky, kurie sujau
dino dėdės širdį. Kalbėjosi iki vėlumos, ir senelis pasijuto laimin
gas, atradęs artimą sielą. Juto, kad širdis to jaunikaičio linksta 
prie jo. Atsiskyręs su pusbroliu nebesusirašinėjo ir Kajetonas 
visai nežinojo, kad yra draugo sūnus. Edvardas buvo mokytoju 
liaudies mokykloj, gyveno netoli miestelio, tai ir ateidavo beveik 
kas vakarą pas dėdę, atnešdamas laikraščių, knygy. Pats skaitė 
seneliui, nes tasai menkai bematė, akys jam pagedo nuo ugnies 
stygų dirbtuvėje, kur ištarnavo ilgus metus.

Dėdė Kajetonas dabar jau buvo patenkintas, laimingas, bet 
valandomis kankino jį kažkokios liūdnos mintys, kažkas širdį 
slėgė. Vieną vakarą žiūrėjo į savo sūnėną pro ašaras.

— Pasakyk man, — tarė sujaudintas, — ar neatsisakysi ir 
sutiksi būti mano įpėdiniu?

Edvardas, labai nustebęs, pakėlė akis į savo dėdės veidą.
— Nesuprantu gerai to klausimo, — atsakė, — prašau, dėde, 

paaiškinti.
— Nelengva išpildyti, — atsiduso senelis,— ar sutiksi išmo

kėti skolas, kurios slegia širdį nusiminusio žmogaus?
Jaunikaitis susimąstė, veidas kiek pabalo.
— Norėčiau apmokėti, pasistengsiu, jei tik galėsiu, išpildy

siu... — ištarė rimtai.
Pagaliau radau įpėdinį ir galėsiu ramiai numirti; tarė dėdė 

sujaudintas, — tu atlyginsi skriaudas, padarytas žmonijai!
Edvardas žiūrėjo nustebęs negalėdamas suprasti senelio žo

džiu, bet dėdė nieko nenorėjo aiškinti.
Pavasario sulaukus, dėdė Kajetonas pasijuto silpnas ir kas

dieną jautėsi blogiau. Vieną rytą visai nebenorėjo atsikelti. Vaka
re atėjęs Edvardas rado dėdę jau labai silpną. Su vargu blakstie
nas pakėlęs, pažiūrėjo į savo įpėdinį ir nusišypsojo.

— Prisiruošiau į kelionę, atlikau paskutinę išpažintį, galiu 
jau’^eiti...

Edvardas negalėjo sulaikyti ašarų, kurios ritėjo per veidą. 
Dėdė nusiėmė nuo kaklo grandinėlę, ant kurios buvo pakabintas 
mažas raktelis.

— Tai nuo dėžutės, kuri stovi ant rašamojo stalo,—paaiški
no. — Dėžutė su sraigtais priveržta, nepaimsi jos, bet atrakinęs 
išimk visus popierius ir gerai paslėpk, kad nepapultų į svetimas 
rankas... Dėkingas tau esu už paskutiniy dienų laimę.. Nebuvau 
taip vienas, visai pasauliui tolimas., atgaivinai mano užšalusią 
širdį!

Dėdė nuvargęs tuojaus apsųūdo, o Edvardas sėdėjo užsimąs
tęs. Tą vakarą mažai besikalbėjo jausdami, kad mirtis artinasi... 
Dėdė dažnai snaudė, pagaliau stipriai užmigo. Edvardas prasėdėjo 
visą naktį nenorėdamas ligonio palikti kurčios šeimininkės glo
bai. Šuo žvalgėsi neramiai, kažko valandomis unkštė, galvą pake-
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lęs, katinas urkštė ant lango ir varna ant kartelės tupėdama 
sparnais plasnojo. Edvardui Širdis jtipriai plakė...

Saulei tekant dėdė Kajetonas ramiai mirė, kaip migte užmi
go. Edvardas išgirdęs kad nustojo alsuoti, uždegė priruoštą žvakę 
ir sukalbėjo maldas prie mirštančio. Vaikinas rūpinosi laidotuvėmis, 
bet ir slaptingos dėžutės neužmiršo; atrakinęs išėmė pluoštą po
pierių ir paslėpė ant krūtinės...

Edvardas apie dėdės mirtį visiems giminaičiams davė žinią 
bet mažai kas atvyko. Lasickiai mišioms pasivėlavo, valandėlę 
bažnyčioje pasėdėję, į kapus nelydėjo bijodami lietaus, nes diena 
buvo ūkanota... Visi žinojo, kad nameliai yra užrašyti senai šei
mininkei su sąlyga globoti gyvulius iki mirties. Neužmiršo sene
lis savo draugų: Šuns, katino ir varnos.

Edvardas vieną vakarą pailsėjęs ir nusiraminęs po laidotu
vių, paėmė dėdės paliktus popierius ir išsigando pamatęs pluoštą 
kortelių su užrašytomis pavardėmis ir gan aukštomis sumomis.

— Kada aš išmokėsiu, — pagalvojo nubalęs?
Arčiau įsižiūrėjęs suprato betgi, kad tai žmonės dėdei buvo 

tiek skolingi. Toliau rado didelį voką su užrašu „Mano testamen
tas“. Antrą voką su laišku, jam adresuotu. Nervingai praplėšęs, 
ėmė skaityti; „Brangiausia Edvardai! Mano skolas nelengva už
mokėti, jos yra meilė ir pasitikėjimas. Nuo pat jaunystės truko 
mano širdyje tų brangumynų, paskutiniais laikais jau visai nebe
liko. Nemylėjau nieko ir niekam netikėjau. Rinkau pinigus pats 
nežinodamas kokiam tikslui. Surinkęs jau gan didelius pinigus 
įsimylėjau ir vedžiau jauną, gražią merginą... Neilgai trukus pra- 

t dėjau galvoti, kad ji manęs nemyli, kad esu apgautas ir ji ište
kėjo už manęs vien dėl mano turtų. Buvau labai nelaimingas ir 
ją padariau nelaimingą. Jeigu ištikrųjų taip būtų buvę reikėjo 
atleisti, bet aš neįstengiau ir sunku buvo man mylėti; sukvailėjau 
prie sunkaus darbo, nuo mašinų bildėsio. Veidas įdegintas prie 
ugnies paliko beveik biaurus ir akys žiūrėjo žiauriai. Sulaukęs 
sūnaus kentėjau baisias kančias, netikėdamas savo žmonai... esu 
kaltas, labai kaltas, nuvariau į kapus nelaimingą moterį... pas
kui ją nuėjo ir vaikas, gal būt blogai prižiūrėtas... Pasilikau vie
nas ir sužinojau iš užrašų savo žmonos, kad buvau mylimas! Ji 
mylėjo mane tokį koks aš buvau... Nežinojau kur dingti su tuo 
skausmu. Sirgau sunkiai, pagijęs vėl sugrįžau į dirbtuvę. Gyve
nau kaip automatas; bildėsys mašinų buvo man reikalingas, o 
nuvargimas ramino sielą. Netikėjau niekam ir nieko nemylėjau. 
Ir atėjo laikas, kada jau nebegalėjau darbuotis, kada kūnas nu
silpo. Tuokart baisus ilgesys ėmė sielą kankinti. Sugrįžau į tėvy
nę, nežinodamas kaip suvartoti, kam palikti savo turtus. Žinojau, 
kad šeimyna mano mirusio brolio laukdama mano mirties tikos, 
kad paimti sunkiai uždirbtus mano pinigus. Pasistengiau pasiro
dyt jiems visai neturtingas, paskolinau nuo jų bulvių sėklai. Jie
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Nakčiai
t. blauzdžiOnaitė

Tylu. Kitam pasaulio krašte pajusi 
Savo slapčiausią sielos troškimą, 
Jeigu dainelėj jis suvirpėjo
Jeigu tarp žvaigždžiy vakare gimė,

J Ilgu taip! Er d vynai dega, kaip ji, krūtinė — 
Seniai tarp jyjy migloms išdegus.
Ružavos varsos visur pribiro,
O saulė juokias anapus žemės*

Smilga nulenkus graudingą galvą.
Žolėje miega krištolo lašas.
Seniai alyvos naktį sapnuoja 
Ir miega, miega raudanti žemė.

Išeitum. Eitum eitum be galo 
Kur dangus jungia pririša žemę, 
Paskui šešėliai būriais išplauktų, 
Kryžkeliuos liktų žemės dainelės.

atstume mane. Niekas iš jų neatsilankė, nesužinojo, nepasirūpino, 
ar senis turi duonos kąsnelį. Nedovanojau jiems ir iš savo pusės 
nekentėjau!., visą laiką stengdamasis nebesusitikti. Gyvenau kaip 
neturtingas, bet ir nemokėčiau kitaip gyventi, nekultūringas, su
kvakėjęs fabriko darbininkas. Užšalusi mano širdis mylėjo pri
glaustus nelaimingus gyvulius. Tu padarei tikrą stebuklą, atšildei 
mano širdį, pažadinai atminty senų laikų jausmus, užmirštus 
atgaivinai ir aš pasijutau žmogumi. Būk mano įpėdiniu, palieku 
tau visus savo turtus — pusę milijono lity. Neabejoju, kad atly
ginsi skolas, nes meilė ir pasitikėjimas yra tavo širdyje. Pasi
melsk, kad Dievas atleistų man, nes daug kentėjau...

Susirinko giminaičiai ir liudininkai dėdės Kajetono name
liuose paskaitė testamentą. Edvardas buvo paskirtas vienatiniu 
įpėdiniy ir gavo daugiau pusės milijono... Ponia Lasickienė apal
po, panelė Eugenija pradėjo isteriškai verkti. Edvardas visus 
nuramino, prižadėjęs turtais pasidalyti.

Pabaigus visus formalumus, pinigus iš Amerikos pargabeno. 
Visi dėdės Kajetono giminaičiai praturtėjo, bet Edvardas pasiliko 
sau tik mažą dalelę, o korteles su pavardėmis ir visus vekselius 
sunaikino. Tokiu būdu pradėjo mokėti savo dėdės skolas, atjau
damas, kad vienais pinigais negalima atsilyginti. Nesunku jam buvo, 
nes širdis prie žmonių linko. Mokėdamas dovanoti blogus palinki
mus suprato, kad nuodėmių gailėdamiesi ir mylėdami viens kitą, 
nors ir turi blogy palinkimų, kovodami su jais gali pasiekti idealų.
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Telefono skambutis
POLIA VALTIS

Jis rašė pašto valdybos blanką dėl telefono įvedimo. Ji, 
stovėdama už jo kėdės, sekė rašomus žodžius. Jos akys linksmai 
švietė ir lūpose skraidė svajingas šypsnys. Jis pasirašė, pastūmė
jo popierių ir atsigręžė į žmoną.

— Įves telefoną, kalbėsimės Aliutė, — tarė šelmiškai į ją 
pažvelgdamas.

— Kalbėsimės, Kostuti, — atsakė linksmai, lengvai apka
bindama jo pečius.

Vyras dar buvo tarnyboj, kai atėję į jo namus žmonės įjun
gė telefono aparatą. Tik spėjo jie išeiti, ji priėjo, paėmė trūbelę 
ir iššaukė vyro įstaigą.

— Aliutė kalba...
— Jau įrengė?
— Jau.
Ji kalbėjo, juokėsi, pasakė kokie bus pietūs ir prašė, kad 

greičiau grįžtų, važiuotų autobusų, nes ji labai lauksianti.
Kelias minutes po dviejų suskambėjo telefonas.
— Ar jau paruošti pietūs?
— Paruošti, tik atvažiuok greičiau.
— Aliute, jei tu leisi, aš atsivešiu draugą.
— O, žinoma, leisiu. Gali, gali.
— Tai iki pasimatymo.
— Iki.
Linksmai šypsodama ji pakabino telefono trūbelę. Girdėti 

yyro balsą jai buvo malonu. Malonu dar ir tai, kad jis ją prisi
minė ir prieš išeisiant iš įstaigos paskambino, malonu, kad atsi
klausė dėl draugo, tuo įrodydamas, kad ją ne tik myli, bet ir 
gerbia.

Po pietų jis vėl išėjo į tarnybą. Iš ten paskambino žmonai, 
kad eisiąs į kavinę su prietelium pasikalbėti.

— Gerai, Kostuti, tik neužtruk ilgai. Man taip nusibosta 
vienai.

— Ne, mažyte. Aš pasirūpinsiu kaip greičiau sugrįžti.
Su dideliu Švelnumu ji padėjo telefono trūbelę, tartum bū

dama jai dėkinga už tai, kad kada tik nori gali kalbėtis su vyru.
Praėjo dvi valandos, trys — Kostas vis negrįžo.
Ji susirado minėtą kavinę ir iššaukė jį prie telefono.
— Man taip prailgo vakaras, — švelniai pasiskundė.

M-
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— Aš jau važiuoju namo.
— Taip ilgai negrįžti.
— Kitaip negalėjau, Aliute. Tu eik miegoti, o aš tuojau 

sugrįžtu. Vakarienės nenorėsiu. *
— Vistiekaš lauksiu.
— Nevark, brangute. Man bus malonu, jei žinosiu, kad tu 

ilsies. AŠ tuojau sugrįžtu.
— Tai labanaktis, Kastuk.
— Labanaktis, mažyte.
Ji atsigulė ir, kol sugrįžo vyras, daug svajojo apie tas bau

ginančiai laimingas pirmąsias moterystės dienas, apie tą buvusį 
svetimą žmogų, kuris šiandie už tėvą motiną artimesnis, ir apie 
palaimintąją telefono triūbelę.

Nuo tos dienos, kada tik Aliutė išgirsdavo telefono skambutį, 
šypsodama skubėdavo atsiliepti, tikėdama išgirsti vyro balsą. Jei 
skambindavo ne jis, ji atsakydavo trumpais sakiniais ir kiek ne
patenkinta padėdavo triūbelę. Kaž kaip atrodė jai, kad telefonas 
įtaisytas tik jiemdviem pasikalbėti ir kad tuo pačiu keliu, kuriuo 
juodu siunčia viens kitam tiek meilių žodžių, kitų, svetimųjų, 
ateinantieji žodžiai yra nereikalingi įsibrovėliai,

— Ponia, tave prašo prie telefono, — tarė kartą vyras per
duodamas jai trūbelę.

Ji kalbėjo su drauge žiūrėdama į vyro akis, jam šypsodama 
ir sakinius formulavo taip aiškiai, kad vyras suprastų su kuo ir 
apie ką kalbama.

Po penkių metų. Aliutė pabaigė gaminti pietus, trims asme
nims padengė stalą ir dar kartą žvilgterėjo į laikrodį. Trečia 
valanda.

— Kostas tur būt negrįš — galvoja sau viena.
Ji paima dukrelę ir sėda pietauti.
Mažytė žvilgteri į tėvo vietą ir klausia
— Tėtis nevalgys?
— Nevalgys, -— atsako motina trumpai.
— Kodėl tėvelis nevalgys?
— Jis dirba, negali ateiti pietauti.
Ak, kad ji pati žinotų, kodėl tėvas nebepietauja namuos! 

Nujaučia kaž ką, mato, kad vyras vis šalinasi namų. Ji kenčia, 
nerimauja, darosi pikta. Kartais, kai ilgai vyro nesulaukia, ji pra
deda jo ilgėtis. Pajunta, kad labai, labai jį myli ir norėtų būt jo 
mylima, kaip seniau, pradžioj jųdviejų bendro gyvenimo. Kaip 
atsidavusi, kokia gera ji būtų vyrui.

Kartais ji ima telefono triūbelę, iššaukia įstaigą ar žinomą 
kavinę, teiraujasi vyro. Dažniausiai neranda. Jei kartais jis atsi
liepia — ji neturi ko sakyt

Į jos švelniausį paklausimą:
v — Kada sugrįši?

t
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— Kam reikia? — pasigirsta griežtas vyro klausimas*
— Danutė laukia, — lyg pasiteisina Aliutė.
— Niekai, — trumpai atsako jis ir tyli.
Tada ji padeda triūbelę, prikandus lūpas eina kur į kampą 

ir tylėdama ilgai, klaikiai Žiūri pro langą.
Kada po to pamato grįžtantį vyrą, kaž kokia biauri banga 

užgula širdį. Ji pasijunta jo niekinama, nemylima. Jai darosi ne
apsakomai skaudu. Kad neparodyt paniurusio veido, ji paima 
dukrelę, veda ją į kitą kambarį, kalbina, žadina, moko, kad tik 
kuo mažiausia reiktų susitikt ir kalbėtis su Kostu. Jei jis ko pa
klausia, ji tylėdama paduoda ir vėl fūpinasi pasišalinti.

— Jis manęs nemyli! — baisus pasmerkimas nuolatos jai 
stovi prieš akis ir dabar. Ar ne dėl, to jis kartu nevalgo?

— Gardi sriuba, valgyk, Danute. — Ji glamonėjančiai žiūri 
į dukrelę.

— O ką duosi daugiau?
— Pirma pavalgyk sriubos, mažyte.
— Aš jau nenoriu.
Motina atnešė blynų. Pirmiausia įdėjo dukrelės lėkštutėn, 

supiaustė mažais kąsniukais ir padavė jai valgyti. Pati ji valgė 
nenorom, lyg jusdama perdidelį nuovargį, lyg permažą norą 
maitinti save. Nuolatos pakeldama akis į vaiką^upestingai stebėjo, 
ar jai ko netrūksta, ar patogu, ar gardžiai ji valgo.

— Ką daugiau duosi? — smalsiai paklausė mažytė.
Aliutė atnešė saldžiojo valgio ir taip pat pirmiausia įdėjo 

dukrelei švelniai šypsodama į jos džiaugsmu šviečiančias akutes.
— Mamyte, o aš tau paduosiu.— Ir pastūmė motinai lėkštę.
Kada ji pirmąjį kąsnelį pakėlė prie burnos, sieninis laikro

dis išmušė pusę keturių. Aliutė pažvelgė į tą pusę ir jos akys 
užkliuvo telefono aparatą. Pakeltą su valgiu ranką nuleido. Pri
kando lūpas ir klaikiai žiūrėjo į baltą staltiesę.

Vyras nebepasisako kur esąs ir nebeįspėja, kada grįšiąs. 
Juodu telefonu nebesikalba. Jis ilgus vakarus kaž kur praleidžia, 
nesisakydamas kur ir neskubėdamas grįsti, nors dabar jo laukia 
dvi artimos esybės: žmona ir duktė.

— Mama, ko tu nevalgai?
— Taip sau, dukrele.

‘ Skausmingas šypsnys iškreipia jos lūpas ir atsuktos į kūdikį 
akys ašarom pasriuvo. Bet ši dar nemokėjo pastebėt motinos 
pergyvenimų. Priėjus, pabučiavo motinos lūpas.

— Ačiū už pietus, tarė ir linksmai nubėgo žaisti.
Pavakarį tokia vieniša ir tokia nelaiminga pasijuto Aliutė. 

Susivyniojo į vilnonę skarą, susitraukė kėdėj ir kančios prislėgta 
nuleido galvą ant krūtinės. Neišlaikė. Ašaros viena po kitos rie
dėjo iš jos akių. *
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Staiga suskambėjo telefonas. Jai krūptelėjo širdis
— Gal vyras... Gal jis pajuto mano pasiilgimą...
Kol paėmė triūbelę, per jos galvą perbėgo tūkstančiai vyrą 

pateisinančių aplinkybių. — *
— Gal darbo daug turėjo ir nesuspėjo man paskambinti, 

gal nuėjo ten, kur nebuvo telefono, gal kitokios svarbios priežas
tys sukliudė. .'../

Štai tuojau išgirs jį Kosto balsą ir...
— Klausau!
Tyla.
— Alio, alio!
Vis niekas neatsako.
— Alio!
— Centralinė! — sušuko garsiai.
— Čia kaž kas skambino.
— Nieko nežinau. — Ir štepselį išjungė.
Taip atsitinka nebe pirmą kartą. Suprato Aliutė, kad kažkas 

vengia su ja kalbėtis, kad ieško tik vyro ir net nenori, kad ji apie 
tai žinotu. C* .

Vėlokai grįžo vyras.
Aliutė nurengiu ėjo dukrelę, kada suskambėjo telefonas. Pro 

praviras duris ji girdėjo, kaip linksmai sušuko vyras:
— Labas, labas... Tai žinai, buvau užsukęs į klubą... At

leisk jau man šį kartą... galiu... gerai, tuojaus einu... gerai, iki.
Jis greit apsirengė ir netaręs žmonai nė žodžio išėjo. Su

prato Aliutė, kad ii šį kartą greitai negrįš. Kaž kur susirado sau 
meilesnį kampelį, negu savo šeimoj:

Ji sėdėjo prie Danutės lovelės, mašinaliai glostė jos pečius. 
Mintyse nuolatos girdėjo telefono skambutį, kuris visam vakarui 
atėmė jai vyrą.

Ji vis negalėjo apsiprasti su padėtimi, kad vyras nebūvoja 
namuose, kad niekada nebekalba su ja telefonu ir kad telefonas 
vyro gyvenime savo reikšmės nenustojo, tik linija, kuri jungė jį 1 
su namais nukripo į kitą pusę.

Besėdėdama prie dukters lovelės užsnūdo. Pro miegą vėl 
išgirdo telefono skambutį.

— Ar atsiliepti? — suabejojo. —Juk vyras niekada taip vė
lai neskambina..

Pakėlė galvą. Vyro kambary šviesu. Pro praviras duris ji 
mato prie telefono savo Kastą ir girdi nepaprastai švelnų jo balsą 
sakantį kažkam nežinomam.

— Eik jau ilsėtis, mažyte.
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Katalikės vadės siektinasis 
idealas

ST. LADIGIENĖ

Katalikei moteriai, kuri stoja organizacijos vadovybėn, tenka 
pasistatyti siektinąjį idealą. Palaimintas klausimas: kokia aš 
katalikė vadė privalau būti?! Juo dažniau šį klausimą kiekviena 
sau statys, juo mūšy gyvenimas didesniais šuoliais žengs j priekį. 
Deja, per maža juo domimės ir ramiai nardomės iš visų pusiy 
liūliuojančioje laicizmo jūroje.

Katalikas gyvena žemėje — kad Dievą mylėtų, Jį garbintų, 
Jam vienamtarnautų-— taip moko nuošaly paliktas katekizmas. 
Katalikas privalo būti tobulas, kaip Dangaus Tėvas. Žmogus yra 
sukurtas Dievo paveikslu ir panašumu. Štai aiškios privalomos 
tiesos, skirtos man, tau, mums visoms. Jų nevalia nežinoti, jomis 
reikia vadovautis. Tikslą pasieksime, kai visas gautas dovanas, ne 
vien tik šeimos ir visuomenės gyvenime, bet ypatingai savęs to
bulinimo srity pakelsime į aukščiausį laipsnį.

Kad sėkmingai eitume į tikslą, reikia trijų dalykų: energijos 
ištekliaus, kuriuo galima butų naudotis; tam tikros šviesos dalykui 
nušviesti ir veiklumo galios tą dalyką pasiekti.1

1. Energijos išteklius. Žmogui natūraliu būdu pri
klauso tam tikras kiekis išteklių, kaip ir kapitalas, kuris pasireiškia 
linkimų formoje. Filosofai tuos linkimus paprastai skirsto: a) 
egoistiniai, kurie traukia sau gerumą ir veda į savo asmens 
tobulinimą; b) altruistiniai, kurių simpatijos linksta į kitų 
gerovę, į mūsų socialinių santykių tobfllinimą ir c) aukštes
nieji, kurie siekia idealių gerybių: Tiesos, Gėrio, Grožio ir Die
vybės spinduliavimo visuose dalykuose. Visi šie linkimai yra 
žmogiški, bet ne visi jie yra lygiai pajėgūs nuvesti mus į amži
nąjį tikslą. Dažniausia kiekvienas iš jų turi savo atskirus tikslus 
ir ųori užpildyti visą sielą. Iš to kyla visokie prieštaringi reika
lavimai, galį sukelti konfliktus ir įvesti netvarkos į visą vidųjį 
gyvenimą. Dėl šio nelygumo yra susidariusių įvairių nėtobulų ir 
klaidingų teorijų, kurios pagal savo kaprizus nori sukinėti dorovės 
ašį. Mums tenka nustatyti tvarką ir eilę, kad visos galios ir visi

1 Pagal E, Thaminy „Ordre providentiel et perfectionnenient individuel“ 
„Serviz“ 1926 m. N 2 pusi. 73.
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linkimai dirbtu musų norimam reikalui, musų pačių ir musų or
ganizacijų tobulinimui. -

2. švieša. Kad išsiaiškintume tinkamo suderinimo ir har
monijos reikalą, tenka įsileisti šviesos. Šviesos šaltinį žmogus 
turi savo prote. Protas teoriškais galvojimais nusako atskirus 
tikslus, į kuriuos turi būti nukreipta mūsų energija. Iš tų paskirų 
tikslų išvelka ir parodo vyriausiąjį tikslą — mūsų vystymosi i d e,a- 
1 ą, kurį mums privalu siekti, kad pasidarytume „1 a b i a u ž m o- 
g u m i“, tai yra, kad išugdytame savy iki maksimumo žmogiško
sios asmenybės privalumus. .

Toliau tas pats protas praktiškoje srityje nusako pareigas, 
kurias turime vykdyti, kad laimėtume idealą. Jis, atsižiūrėdamas 
Aukščiausiojo Gėrio, spręs lygstamąjį gėrį, į kurį traukia mus 
linkimai, ir nurodys kiekvienam linkimui jo uždavinių bendro tobu
lėjimo linkmę. Mūsų širdžių gelmėse viešpatauja absoliuti, 
nekintama taisyklė — vadinamoji prigimties t e i s ė. Julius 
Limonas rašė2, kad Dievas nepavedė mums vairo nenurodęs 
siekiamosios žvaigždės. Šia žvaigžde yra prigimties įstatymas, 
apšviečiąs mūsų kasdieninius darbus. Šiai šviesai bendradar
biauja mūsų pareigų mokslas ir menas jas vykdyti. Tai ir yra 
prigimtoji dorovė visoje savo pilnatvėje.

3. Veiklumo galia. Žinoti tikslą ir priemones, kurios į 
jį veda— pirmoji gero veikimo sąlyga. Bet to negana. Reikia 
turėti galios pasinaudoti tomis priemonėmis. Čia tenka pasišaukti 
visą energiją, kad tiesiuoju, keliu eiti į idealą vykdant visas mūsų 
individualias, socialias ir religines pareigas. Šiam darbui žmogui 
yra skirta laisvoji vali a. Platonas ją prilygina vežėjui, kuris 
laiko rankoje vadžias prie sielos vežimo pakinkytų arklių. Arkliai, 
mūsų įgeidžiai, norai, troškimai, kurie judina mumyse gyvenimą. 
Dažnai tie linkimai aklai veda ir valia jiems neturi visiškos val
džios sulaikyti. Prigimtį tenka taip pat tvarkyti, kad ji neperžengtų 
savo teisių. Kad nukreipti sėkmingai veiklai teises ir valią, reikia 
smarkiai sukaupti atydumą. Noriai praktikuojamas a t y d urnas 
yra askezės raktas, yra prigimties dorybių gaivintojas. Kodėl? 
Dėlto, kad nukreipus sielos dėmesį į trokštamąjį tobulinimąsį, 
pagyvinamas tobulėjimo reikalas, jis pasidaro žavingesnis, vilio
jantis ir traukiąs į realizavimus. Tuo būdu valios jėga ima viršyti 
kitas jėgas, leidžia įsigalėti žmoguje vienai ar kitai dorybei, kuri 
pažintą idealą padarys pažįstamesniu, pamiltą idealą meilesniu, 
ir visos jėgos veršis nesulaikomai į jį.

Šio straipsnio ribos neleidžia gilintis į platesnį tobulėjimo 
metodo aiškinimą. Pakaks pasakyti, kad žmogus savęs tobulini
mo darbe turi nuolat remtis keturiomis pagrindinėmis dorybėmis. 
I š m a n y m a s tvarkys skaidrėjančias proto galias; Tvirtumas

2 Knygoje ,La religion naturelle“. Cituota iš „Servir* 1926 m. N 2 pusi. 74.
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— valios energiją; S u s i v ai d y m a s — juslingumo energiją, o ši 
darni visuma suteiks sielai vidinę tvarką — T e i s i n g u m ą. Šitų 
dorybių spinduliavimo ypatingai ilgstamės vadų tarpe.

Jau mes kalbėjome apie reikalingumą tam tikrų prigimties 
turtų: 1) energijos ištekliaus, 2) šviesos, ir 3) veiklumo galios. 
Be šių trijų dalykų, mes nieko negalime daryti. Bet iš kitos pu- - 
sės, jei mes ir turėsime prigimties išteklius, vaduosimės keturio
mis pagrindinėmis dorybėmis: Išmanymu, Tvirtumu, Susivaldymu, 
Teisingumu, mums truks dar vieno įsidėmėtino dalyko. Mūsų 
i d e a i ų p r o g r a m a ne g a 1 i b Ū t i į v y k d y ta vien g a m t i š- 
k o m i s p ri e m o n ė m i s. Religiniai troškimai vis vien lieka nepa
sotinti ir moderniškieji laikai, atmetę krikščionybę, įpuola į didesnę 
stabmeldystę žaisdami spiritizmu, magijomis, kerėjimais ir 1.1.

Mūsų siela teoriškai lyg ir galėtų prigimties dorybes 
įsigyti savo pačios jėgomis, bet praktiškai ji jokiu būdu negali 
pakilti nepasitelkusi dieviškosios pagalbos.

Ir šitoje antgamtinėje srityje norėdamos veikti ir žengti į 
priekį, pasigendame 1) kitokio energijos ištekliaus, 2) kitokios 
šviesos; 3) kitokios, naujos vykdymo galios negu ta, kurią gau
name prigimtu būdu.

1. Energijos išteklius. Naują jėgų išteklių sudaro ant
gamtiškas gyvenimas malonėje. Kas yra malonė? Ji mums 
teikia beveik dieviškos gyvybės. Malonė, sulyg šv. Tomu Akvi- 
niečiu, neardo ir nepavergia prigimties, bet ją tobulina. Malonės 
darbas, sukurti mumyse dieviškąjį panašumą. Tas panašumas 
atsinaujina, kai mes apsivalome nuo nuodėmių. Tikrenybėje mes 
esame sujungti su Kristumi, kaip šakelės su vynmedžiu. Taigi, 
mes susiliejame su Kristumi—Žmogumi, nes šakose ir medyje 
gyvena tos pačios sultys. Malonė gimusi per krikštą auga;ant
gamtinio gyvenimo augimu^ o tas gyvenimas prašosi tam tikro 
maldingumo, kad užtikrintų sau pašvenčiamąją malonę. Sakra
mentų naudojimas—malonių raktas, kurios ir charakterį taiso. 
Charakteris tai nėra tas pats, kas malonė, nes malonę praradus, 
jis pasilieka. Charakteris lygus grūdui, kurį dieviškasis lietus, 
malonė, pagyvina ir augimą duoda. Mums reikia įsitikinti, kad 
antgamtinis pajėgumas tėra galimas tik per malonę, kuri priartina 
mūsų panašumą Dievui. Apreiškimas aiškiai mums parodo krikš
čioniškojo gyvenimo idealą, kai pasako šv. Povilo lūpomis, kad 
esame skirti būti tikrais Kristaus paveikslais.

2. Šviesa. Naują šviesą, kurios mes esame reikalingi su
tvarkyti savo žingsniams antgamtinėje srityje, teikia Apreiškimas. 
Jo darbas netik parodyti Aukščiausiąjį Gėrį, vyriausią tikslą, į kurį 
turi sueiti visos mūsų pastangos, tai yra: pasiturejimas Dievuje 
toje slaptingoje palaimintojo regėjimo vienybėje, bet jis nušvie
čia kiekviename žingsnyje, net smulkmenas tikslui pasiekti. Ten, 
kur mes galime suabejoti, iškyla pagrindiniai ramsčiai (pozityvio-

25



sios Dievo teisės reikalavimai), Dešimts Dievo įsakymų. laimėji
mas darosi lengvesnis. Tik reikia mūsų p a č i g pastangų, nes 
Dievas mus be mūšy sukūręs, neišgelbės mus be mūšy pačių 
pastangų. Jam reikalingas mūšy bendradarbiavimas.

3. Vykdymo galia. Ar mes galime bendradarbiauti? 
Aišku, taip. Šiam reikalui padeda m 5 s ų va I i a, kurią remia 
dieviškoji pagelba ją viršgamtiškai pagyvindama, suteikdama 
vykdymo galios. Per malonę mes įgyjame dorybių, kurios pa
lengvina valiai veikti. Malonė tegali veikti pasiremdama mūsų 
prigimties savumais. Ji nepakeičia prigimties, tik ją tobulina.

Šioje galių harmonijoje siela ypatingai iškyla. Pagrindinėms 
dorybėms ateina talkon dieviškosios dorybės. Per t i k ė j i m ą 
mūšy protas darosi panašesnis į dieviškąjį Protą, nes galvoja 
tuos pačius dalykus, ką ir Dievas. Per viltį mūsų širdis pasi
daro panašesnė į Dieviškąją Širdį, su kuria mes dalinamės norais 
ir išgyvenimais; per meilę mūšy valia pasidaro panaši Dieviš
kąja! Valiai, kartojanti su Kristumi „Tėve, teesie Tavo ne mano 
valia“. Čia iškyla aukščiausioji vienybė su Dievu. Tuo būdu 
įvyksta meilės pilnybė, kurią pasiekti tepadeda tik malonė ben
draudama su įgimtomis savybėmis. Mūsų laisvoji valia pasilieka 
sau iniciativą gerai ar blogai veikti? Užtat laisvajai valiai krinta 
atsakomybė už tai, ar ji pakankamai pakreipia visas pajėgas 
tobulinimosi keliu. . '"

Kaip gamtiškojo, taip ir antgamtinio augimo srity reikalin
gas aty d urnas. Musų valia negali valdyti mūšy energijos, jei ji 
nesivaduos aty durnu. Visa paslaptis jos galios yra „gyventi 
visuomet Dievo akivaizdoje čia visas vidinio gyvenimo mok
slas. Būti atydžiam Dievo akyse mokina žymus asketas ir spau
dos globėjas šv. Pranciškus Šalezietis.

Artėjimas prie idealo, artėjimas į Kristų.kasdien daugiau 
pažintą mąstymais, labiau pamiltą regėjimais, labiau 
sektiną iš meilės, yra intensyviško darbo vaisius. Žmogiškoji 
valia, dieviškosios malonės sustiprinta, gali pasididžiuodama eiti 
Šiuo pasirinktuoju keliu. Kas pats kyla, kitus į save traukia. 
Vadas turi kilti, kad galėty paskui save minias patraukti. Pats 
gyvendamas dorybingai, kitus į dorybingumą nuves.

Moters vado darbas — apaštalo darbas. Katalikiškoji 
akcija per moterų, mergaičių organizacijas yra apaštalavimas, ku
rio su pasiilgimu laukia atšalusi nuo tikėjimo aplinkuma. Kiek
vienas visuomenininkas-kė turi išmokti savo esminius privalumus 
pagal šv. Mato evangeliją 5, 13 — 17. \

„Jūs žemės druska; jei druska išdvoks, kuo j i 
bus sūdoma? Ji daugiau niekam nebetinka, kaip 
tik išmesti laukan ir žmonėms mindžioti. Jūs pa
saulio šviesa. Negali būti-p a slėptas miestas, pas
tatytas ant ’kalno. Taip pat nedegama žiburio ir

h
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n e d e d a m a j o p o s a i k u, b e t a a t ž i b i n t u v o, k a d š v i e s- 
1ų visiems, kurie y ra namuose. Tegul j ūsų šviesa 
ta i p š v i e č i a ž m o n i ų a k i v a i z d o je, k-a d jie matyt v 
gerus jūsų dar bus ir garbintų jūsų Tėvą, Kurs yra 
dang u j e.

Jūs žemės druska. Jūs pasaulio šviesa. Jus miestas pasta
tytas ant kalno. Nedegama žiburio ir nededama po saiku. Be 
druskos valgis neskanus. Visuomenė be druskos ištižusi. . Reikia 
vadų, kurie būtų žemės d r u s k a, kurie sutvirtintų visuomenę, 
sulaikytų ją nuo gedimo. Reikia žmonių tvirtai įsitikinusių savo 
pasaulėžvalga, kad nuo jų atkristų visos vylingos teorijos. Reikia 
žemės druskos, kad žemė negestų— toji druska — akcijos vadai.

„J fl s p a s a u 1 i o švies a. Vadas — Šviesuolis. Jis lavi
nimosi srity nenuilstamai dirba ir to darbo nebaigia, nes kiekvie
na diena neša naujų pažiūrų, kurias reikia pažinti ir atremti, ne
ša naujus judėjimus, kuriuos reikia pasisavinti ar nustumti, neša 
naujus atradimus, kuriuos tenka įsidėmėti. Jūs ne vien sau šviesa, 
bet pasaulio šviesa, vadinasi, kas gauta, reikia atiduoti kitiems, 
žinias pertiekti, kaip skolą už pasitikėjimą, iš artimo meilės, iš 
meilės Kūrėjo, kuris paskyrė žmogų būti pasaulio valdovu. „Jus 
pasaulio Šviesa,“ kad aptemęs tamsybėse pasaulis jumyse rastų 
išgelbėjimą. „Negali būti paslėptas miestas, pasta
tytas ant kalno.“ Vadai stovi ant kalno. Jie negali būti pas
lėpti. Juos visi mato ir nori iš jų pavyzdingumo, kad tai, ką jie 
skelbia, būtų vykdoma. Vadas, kuris viena skelbia, o kita daro, 
nevertas vado vardo. Užtat pastatytam organizacijos viršūnėje ten
ka jaustis visai kitaip, negu paprastas žmogus jaučiasi. Kiek šir
džių, kiek yra organizacijoje narių, tiek stebėtojų ir dar daugiau, 
nes vadą visada mato ir nenariai. Geros vado savybės patraukia 
žmones į organizaciją, blogosatgraso. Visi stebi ir įsidėmi 
vado žodžius, darbus. Gyvenimas namuose, gatvėje, pasilinksmi
nimuose, giminių ir svetimųjų tarpe — yra stebimas. Visuome- 
nininkas-kė yra visuomenės nuosavybė, visur regima, visur patrau
kianti, visur iš tolo įžiūrima, kaip miestas ant kalno, kurio keliau
tojas negali iš akių pamesti.

„Nedegama žiburio ir ned ed a m a jo p o saiku“, 
Visuomenininkas — žiburys. Nykus rudens vakaras tamsioje tro
boje. Uždegamas žiburys. Apie jį susispiečia visa šeima. Jis 
visų dėmesį pavergia'. Pasipiktintume, jei kas įžiebęs tokioj tam
soj šviesą, pakištų po saiku. Visi šauktų: duokit arčiau žiburį! 
Kaime dažniausia vartojamos žibalinės lempos, mažesnės, ar di
desnės. Ir kaimo vadas skirsis nuo miesto vado, kur vartojama 
elektros šviesa. Lempą reikia išvalyti, nes ji nuolat aprūksta, 
dagtis suanglėja. Valymas — savęs tobulinimo darbas. Žibalas, 
be kurio lempa nedega, tai gyvenimas Dievo malonėje. Malonė 
išsenka, lempa užgęsta, ji nebegali Šviesti tamsybėje, nes tik ma-
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lonė visuomeninką padaro naudingą kitienus ir Dievui. Be degtu
ku lempos neužžiebsi. Degtukai tai tajkinininkai, kuo jie ge
resni, tuo greičiau gauname šviesos. Kiekvienam maloniau būti 
prie geresnio žiburio, užtat viki norime tokių geresnių žiburių 
turėti, o jų bus, jei suprasime jų reikšmę ir įvertinsime reikalą, 
kaip įvertiname žiburio reikalą tamsiais vakarais.

Miestui vadas tinka daugiau prasilavinęs, prilygstąs savo 
šviesumu gerai elektros lempai. Miesto vadas turi turėti dar vieną 
privalumą, būtent, tam tikrą staigumą, spontaniškumą, spręsti 
padėtį tuč-tuojau įvykiui vykstant, nes mieste bendrai gyvesnis 
yra gyvenimo tempas, užtat visi pasiruošimai, kurie tinka kaimo 
žibalinei lempai prieš uždegant, netinka miesto elektros lempai, 
nes ji privalo mygtuką paspaudus visu skaidrumu pasireikšti.

Minia laukia, trokšta vadų. Ji šaukia: eikite čia, kad būtų 
šviesos visiems. Užtat nepateisinamas dažnai tariamasis kuklumas 
tų, kurie gali atstoti žiburį, bet slepiasi, prisidengdami laiko ne
turėjimo, baimės, nemokėjimo skraiste. Reikia juos išvilkti į prie
kį, padėti ant žibintuvo, kad šviestų visiems. Reikia surasti vadus 
ir padaryti juos matomus. Bet, , svarbiausia, vadai turi daryti 
daug gerų darbų, nes jie gerais darbais išsiskiria savaime 
iš eilinių būrio. „O žmonės matydami gerus darbus, 
g ä r bi n s Tėvą, Kur s yra d an g u j e“ . Vadai savo gerumu 
ir darbais skelbia iškalbingiau Dievo garbę, kaip žodžiais. Taip 
turi įvykti, jei iki šiolei taip. nėra. Žmogaus išmintis negali pri
lygti savo aiškumu tai išminčiai, kurią prilyginimais Dievas įsakė 
apaštalams, o per juos visiems katalikams vadams. ' ' ‘

Vadas negali iškilti savo išorinėmis savybėmis, jis bus gy
vas ir kitiems teiks gyvybės savo dvasingumu. Veiklumas 
tuomet eis iš sudvasintos asmenybės ne dėl gaivališko patrauki
mo veikti, bet iš artimo meilės pertekliaus ir iš pareigos vykdyti 
labdaringus darbus sielai ir kūnui: nemokantį pamokyti, abejo
jančiam patarti, nuliūdusį palinksminti, piktą darantį sudrausti, 
pažaidas atleisti, nuoskaudas nukęsti, melstis už gyvus ir miru
sius, alkaną papenėti, trokštantį pagirdyti, nuogą apdengti, pake
leivį į namus priimti, kalinį sušelpti, ligonį lankyti, numirėlį pa
laidoti. Šių darbų eilėje reikia sukaupti visą tobulos asmenybės 
pilnatvę, kad galima būtų įsakytąją programą išeiti. Nauji laikai 
sukuria naujų formų gailestingumui pasireikšti, apaštalavimo 
darbams pražysti. Organizacijos ir yra toji naujoji darbo dirva, 
per kurias visą save galima pašvęsti vidujinei mankštai ir išori
niam nenuilstamam veiklumui. Šiam reikalui ir ruošiamės. Reikia 
saugotis tuštaus veiklumo, nes . jis, kaip žvangantis varis ir skam
bančios kanklės. Tikras veiklumas, tai meilės spinduliavimas, tai 
malonės šviesa, tai pasišventimas, tai noras, kad4 nebūtų nudžiu- 
vusių vynmedžio šakų, tai tikrasis apaštalavimas. /

I
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Vadui tenka atminti, kad jis ganėtinai įsisąmoninęs savo 
tikslų kely, paruošęs savo asmenybę, kad ji būty tikslinga ir ki
tiems naudinga, uždegęs savo Širdį meile, kurią pašventė apašta
lavimui, konkrečiai jis susiduria organizacijose, "su tam-tikrukolek
tyvu. Šiame kolektyve privalo viešpatauti bendradarbiavimo dva
sia. Bendradarbiauti — reiškia dirbti draugėje, bendrai. Kiekvie
noje grupėje žmonių, kiekvienoje kuopoje, kiekviename skyriuje 
susispiečia grupė atskirų žmonių, turinčiu įvairius temperamentus, 
įvairius charakterius, įvairu išsilavinimą, įpročius, skirtingumus 
ir t. t. Išrodo, kad nieko bendra tuose visuose asmenyse negali 
būti. Tačiau jungia juos. Vienas tikslas, viena doktrina ir veiki
mas, viena dvasia, viena, visa derinanti vadovybė.

Vienas tikslas — tai organizacijos gerbūvis, kurio visi 
nariai trokšta. Reikia, kad vienu ar kitu būdu k i e k v i e n a rastų 
savo organizacijoje ką gera sau, lyg ir naudą. Šis tikslas turi 
tarnauti visoms ir kiekvienai paskirai. Tenka pastebėti, kad kiek
vieno gerbūvis įvyksta iš pasidavimo organizacijos tikslams, iš 
laikymosi jos veikimo programos. Tuo pačiu įvyksta ir visuome
nės gerovė, plaukianti iš to paties tikslo. Viena doktrina ir 
veikimas apima: principus, priemones, veikimo liniją.
Tuo būdu visos sekcijos, biurai, komitetai veikdami savo atskiram 
reikalui neiškrypsta iš principų, iš įstatuose pažymėtų priemonių 
ir konferencijų nustatytos veikimo linijos kelio. Čia bendradarbia
vimui sukuriamos ribos, kuriose jis pasireiškia.

Apie organizaciją negalima pasakyti, kad ji yra samburys 
panašių, vienodų, lygių veiksmų “

Ne, ji yra samburys sąmoningų narių, gerai žinančių savo 
tikslus, kovojančių dėl principų, sukuriančių vieną, drausmę. 
Asmenų įvairume vadai turi iškelti pažadinančius veiklumą šūkius, 

-juos surasti, įvertinti ir sugestijonuoti narius, kad visi bet ką 
norėtų dirbti aiškiai viena ir ta pačia prasme. įvairūs skirtingumai 
jungiasi aktingume judėjimo, kuriame laisvai gali reikštis inicia- 
tiva, drausmė, atsakomybės jausmas, prisitaikymas ir t. t. Vie
ni n g a d v a s i a. Dvasia, tai praktikuojamoji doktrina, ji veikimo 
siela, kuri apipavidalina veikimą, suteikia jam formą, nustato jo 
charakterį. Galima tuo pačiu tikslu, tą pačią valandą, tose pačiose 
aplinkybėse dirbti tą patį dalbą, tačiau nebus vieningumo, mo
ralinio bendradarbiavimo, jei visa tai nebus pagrįsta vienodų 
jausjnų išgyvenimu. Aiškumo dėlei imsime pavyzdį. Grupė 
pavasarininkių dalyvauja kino filmos seanse. Vieta visoms viena ‘ 
ir valanda ta pati, ir aplinkybės tos pačios. Kiekviena sau gauna 
įspūdžių ir džiaugiasi neblogai laiką leidusi. Bet čia dar nėra 
jokio bendradarbiavimo. Imkime susirinkimą, kuriame svarstomas 
mėgiamas klausimas, kiekviena dalinasi su kita išgyvenimais. 
Čia yra bendradarbiavimo, savytarpio santykiavimo ir susiderini
mo dva‘sia.
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V i e n a vi s a d er i n a n t i v a d o v y b ė, turėdama prieš 
akis tikslą, grupės gerovę, žinodama svarbiąsias veikimo gaires, 
mokės pažadinti veiklumą, koordinuoti veikimą vieningumo dva
sioje ir kartu gerbs atskiras individualybes.

Trejopą vado darbą sudaro: rūpinimasis savo asmens gerove, 
artimo gerove, organizacijos gerove.

Visos tos gerovės ankštai rišasi ir negali' būti išskiriamos 
(organizuoto ir vadovaujamo asmens prasme). Tą darbą turi 
įprasminti dieviškoji dvasia.

Dar keli žodžiai dėl vado privalumą. Juos išskai
čiuosime:.

1. Vadas visus (grupėje) jungia sukurdamas vieningą dvasią.
2. Vadas vertina ir gerbia narių nuomones.
3. Vadas auklėja ne vien save, bet ir narius.
4. Vadas turi iniciatyvos.
5. Vadas drausmingas, punktualus.
6. Vadas jaučia svarbią atsakomybę dėl uždėtą pareigą.
7. Vadas taikus ir kantrus, kad narių nesukiršintą.
8. Vadas moka prisitaikinti vietai, laikui, aplinkumai ne iš 

noro pataikauti, bet iš meilės tą narių, su kuriais dirba.
9. Vadas turi' aiškias pažiūras ir tvirtą nusistatymą principą 

atžvilgiu.
10. Vadas simpatiškas ir nuoširdus, kad kitus patrauktų į save.

Vado trūkumai

1. Ego i z m a s. Ieškoti sau gera normalu ir natūralu.. Bet 
auklėjimo uždavinys savo gerovę matyti visų gerovėje ir išmokti 
labiau vertinti kitus, kaip save.

2. Simpatijos, antipatijos, šališkumas: vienus 
pastebėti, kitą nematyti, vienus iškelti, kitus užslėpti, ją veikimą

t nuslopinti.
3. Inertiškumas. Visa visuomet pačiam daryti, o kitą 

nemokyti veikti, nepakelti svetimos iniciativos.
4. A u to mat iškurna s. Veikti by tik veikti, nepabrėžiant 

tikslą, tikslingumo, nepasisekimą, laimėjimą.
5. Vertybią slopinimas. Nevertinimas nusipelniusią, 

išvykstančių, mirusių. Pamiršimas tą, kurie tomis pačiomis idėjo
mis gyvena, veteraną.

Jei kiekvienas vadas supras savo veiklos kelią, panaudos 
visas gamtiškąsias, ir antgamtines galias, mylės savo Kūrėją, o 
artimui tarnaus kaip paklusnus įrankis Jo rankose ir, kuo mažesniu 
įrankiu jausis, tuo didesnių darbą galės padaryti, tuo .labiau 
įvykdys savo — tarno paskyrimą.
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Rusijos carienės, Kotrinos Il-sios, pradėtą kovą su lietuvių 
tautine kultūra ir su religija kovojo visi po jos į sostą įsėdę carai. 
Visais galimais būdais buvo stabdomas bet koks tautinis judėji
mas, baudžiami, krauju gesinami sukilimai. Po antro sukilimo 
rusai dar stipriau ėmė naikinti visa, kas lietuvius skyrė nuo rusų— 
katalikų tikėjimą ir lietuvių kalbą: 1864 m. Muravjovas užgynė 
lotyniškomis raidėmis spausdinti lietuviškas knygas ir laikraščius, 
melstis iš lietuviškų maldaknygių. Nutarta Lietuvą supravoslavinti, 
todėl pradėta naikinti ir ardyti lietuvių tikybinius židinius— vie
nuolynus, bažnyčias. Vienuolynai pradėta uždarinėti, bažnyčias 

& versti cerkvėmis. Be gubernatoriaus leidimo naujas bažnyčias sta
tyti, senas taisyti buvo griežtai draudžiama. Pamokslus bažny
čiose sakyti, skaityti, teleista buvo vien iš valdžios pavelytų vado
vėlių. Į bažnytines apeigas stengtasi įvesti rusų kalbą. Uždrausta 
statyti kryžius ir koplytėles. Kunigai važinėti galėjo tik gavę gu
bernatoriaus leidimą. Vyskupas be gub. leidimo irgi negalėjo 
kunigų kilnoti bei pareigom skirti. Tokioje dvasinėje nuotaikoje 
aptemusį Lietuvos dangų perskrodė Viešpaties žaibas — kražie- 
čių karžygiškas pasipriešinimas rusų prievartai.

1892 metais kražiečiai sužinojo, kad Kražių vienuolių bene
diktinių bažnyčia caro įsakymu turi būti uždaryta. Kražiuose bu
vo dvi bažnyčios: vienuolyno mūrinė ir parapijos medinė. Kra
žiečiai pradėjo daryti žygių, kad mūrinę bažnyčią leistų padaryti 
parapijine. Rusų valdžiai siunčiamais prašymais nieko nepešė. 
1893 metais gegužės 4 dieną atvykusi policija išlaužė vienuolyno 
duris ir vienuoles iškraustė į Kauno benediktinių vienuolyną. 
Tuojaūs po to caras išleido papildomą įsakymą sugriauti Kražių 
vienuolyno bažnyčią, o iš gautos medžiagos pastatyti Kražiuose 
žemės ūkio mokyklą rusams kolonistams šviesti, kuriuos įsakė 
apgyvendinti vienuolyno žemėse. Tada kražiečiai ėmė siųsti pra
šymus užsienio valdovams. Prašė Šv. Tėvo, kad juos .apgintų. 
Siuntė prašymus Austrijos ir Vokietijos imperatoriams, Danijos 
karaliui, caro uošviui, Anglijos karalienei ir Prancūzijos preziden
tui. Nieks nesidarė. Prašo Danijos karaliaus antrą kartą, pas kurį 
tuo laiku viešėjo caras Aleksandras III. Pagaliau dar vieną pra- 
symą caro vardu. Nieks negelbėjo. Tada nutarė patys bažnyčią 
apginti. Nuo spalių 1 dienos jie ėmė ją dieną ir naktį saugoti. 
Kai tik pamatydavo ką nors iŠ valdininkų atvažiuojant, imdavo 
skambinti varpais ir bažnyčia tuoj pribėgdavo iš apylinkės pilna
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žmonių. Lapkričio 10 dienos išvakarėse į Kražius atjojo uždaryti 
bažnyčią 10 — 12 Žandarmerijos puskarininkių ir 50 sargybinių. 
Vidurnaktį atvažiavo ir pats Kauno gubernatorius Mikalojus Klin- 
genbergas, septynių vyresnių policijos valdininkų lydimas; kartu 
su juo atvyko ir Kelmės klebonas kun. daugelis, kurį gubernato
rius, per Kelmę važiuodamas, buvo su savim pasiėmęs; atvažiavo 
ir policijos pavarytas Šiluvos dekanas kan. Jastrembskis. Antrą 
valandą nakties gubernatorius, žandarai, policija ir stražnikai, 
pėsti ir raiti atvyko visi prie Kražių mūrinės bažnyčios. Su jais 
buvo priversti kartu eiti ir kan. Jastrembskis ir kun. daugelis. 
Prie bažnyčios durų stovėjo krūva žmonių, kurios prieky du vyrai 
laikė caro ir carienės portretą, jų gi užpakaly stovėjo trečias vyras, 
iškėlęs kryžių, o iš šalių stovėjo vaikai, bažnytiškai parėdyti su 
uždegto m žvakėm rankose. Policijos lydimas, priėjo prie minios 
gubernatorius ir caro vardu pareikalavo, kad visi žmonės iš baž
nyčios išeitų ir jam leistų ją uždarytį; žmonės gubernatorių paprašė, 
kad jiems parodytų su caro parašu raštą, kad Kražių bažnyčia 
uždaroma. Gubernatorius tokio rašto neturėjo. Tada žmonės 
atsisakė klausyti. Gubernatorius, matydamas, kad žmonės iš 
bažnyčios neina, perpyko ir įsakė policijai išmušti juos iš bažny
čios bizūnais. Stražnikai nulipo nuo arklių, įpuolė į bažnyčią 
ir ėmė su bizūnais kapoti palikusius žmones ir mesti juos lauk. 
Sukruvintos moterys, vaikai ir seneliai ėmė bėgti iš bažnyčios. 
Kai minia pamatė sukruvintas savo motinas, vaikus, ji ėmė laužyti 
tvoras ir pagrobę pagalius, baslius, štakietus, akmenis ir plytgalius, 
užpuolė policiją. Gubernatorius įsakė policijai išmušti iš švento
riaus tą įširdusią minią. Bet iš minios jau baubė į policiją bas
liai, vėzdai, barškėjo štakietai ir lėkė akmenys ir plytos. Raiti 
stražnikai ir žandarai ėmė šaudyti, bet neišlaikė, minia išstūmė 
juos iš šventoriaus į rinkelę. Gubernatorius su palydovais likęs 
šventoriuj be apsaugos, rūsčios minios puolamas, gavęs su vėzdu 
per kepurę, įbėgo į bažnyčią. Kartu su juo bažnyčioj užsidarė 
ir keli žandarai, vyresnieji policijos valdininkai, jo palydovai. 
Duris užstatė suolais ir k. ir tarėši kas daryti. Tuo tarpu žmo
nės pasidalino į dvi dalis: vieni rinkelėje kovėsi su raitais sargy
biniais, kurie stengė prasimušti prie bažnyčios ir gelbėti guber
natorių, kita gi, norėdama suimti ir užmušti gubernatorių, rūsčiai 
puolė bažnyčios duris ir laužė jas basliais. Gubernatorius, maty
damas, jog minios puolimo durys neatlaikys, greit su palydovais 
užlipo ant vargonų, atstatė revolverius, ir laukė įsiveržiančios 
minios, pasiryžęs jos neprisileisti. Triukšminga minia greit išlaužė 
duris ir, trankydama basliais, kaip viesulas suvirto j vidų. Jei 
kuris valdininkas būtų jai į rankas tada pakliuvęs, tai jį būtų ne 
mušte užmušus, bet plėšyte suplėšius. Ta baisinga minia ėmė 
ieškoti bažnyčioje gubernatoriaus ir pamačius jį ant vargonų» 
puolė kaip audra prie laiptų. Gubernatorius, matydamas, kad jei
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minia įsi verš ant vargonų, tai jam ir jo palydovams nebematyti’ 
daugiau saulės patekant, liepė žandarams šauti į orą iš revolverių. 
Žandarai šovė ir suriko: „Nelipkit, šausimi“ Minia sustojo. Tada 
išėjo į priekį vienas žvalus žemaitis ir apačioj laiptų stovėdamas _ 
tarė gubernatoriui: „Parašyk protokolą, kad tu ir policija naktį, 
kaip galvažudžiai ir plėšikai, užpuolėte bažnyčią, mušėte žmones 
bizūnais, juos beginklius Šaudėte ir žudėte; parašyk, kad masko
liai tyčia suplėšė ciesoriaus portretą ir, kaip turkai ir totoriai, už
puolė bažnyčioj žmones; kad bažnyčios neuždarysi, o kražiečių 
prašymus, kur reikia, paremsi; jei taip parašysi, pasirašysi ir pris
paus! savo antspaudą, mes tavęs neliesim ir sveiką paleisim, bet 
jei taip nepadarysi, tai iš bažnyčios neišleisim!“ Gubernatorius, 
norėdamas vilkinti laiką, kol atjos dar išvakarėse pakviesti kazokai, 
protokolą rašyti sutiko, gadindamas kartkartėmis plunksnas ir siųs
damas jį apgulusius žemaičius atnešti iš miestelio naujų. Tuo 
tarpu žmonės, valandėlei nurimdami, vėl keldavo dideliausį triukš
mą, skambino varpais ir mušė bubiną. Apylinkių gyventojai, tai 
išgirdę, ėmė visais keliais ir keleliais virste virsti į Kražius, kiti 
gi klojimuose kūlę javus, atbėgo su ilgais spragilais, ėjo į pagalbą 
bažnyčios gynėjams ir puolė raitus sargybinius.

Apgultas gi bažnyčioj gubernatorius, kražiečių spiriamas, 
rašė protokolą. Tai tęsėsi lig pat ryto. Žmonės ėmė pamažu iš 
bažnyčios išsivaikščioti, vyrai, basliais, akmenimis ir spragilais 
apsiginklavę, susispietė šventoriuj ir rinkelėj; bažnyčioj ties di
džiuoju altorium bebuvo likę apie šimtas beveik vienų moterų, 
jos giedojo. Neužilgo iš Varnių į Kražius atvyko trys šimtai . 
kazokų, apsiginklavusių šautuvais, kardais, pikėmis ir bizūnais. 
Bet ir juos rinkelėj ir šventoriuj kražiečiai pasitiko vėzdais,, spra
gilais ir akmenimis. Kazokai šoko mušti pliekdami per galvai 
bizūnais. Dalis kazokų raitų ir pėsčių įpuolė į bažnyčią, lipo 
su arkliais ant žmonių ir kapojo altoriuose ir šienuose kabėjusius 
paveikslus, laužė kryžius, stovylas ir naikino bažnyčios pa
puošalus.

Sukapoti ir sužeisti žmonės puolė į visas šalis bėgti, bet 
visur rado kazokų arba žandarų su urėdninkais sargybas, kurios 
šiuos gaudė, mušė bizūnais ir vedė j arešto vietas. Niekur nebe
išbėgdami, dalis žmonių susimetė prie Kražantės upės, kuri tuo- 

z met buvo sklidina ir apdengta plonu ledeliu. Kelios dešimtys ka
zokų prisivijo prie Kražantės pulką bėgančių žmonių ir, iš visų 
pusių jį apsupę, ėmė pliekti bizūnais. Kurie buvo stipresni ir ledą 
prasilauždami pajėgė kiek plaukti, tie prisiirė prie kito kranto, 
kiti gi grimzdo į vandenį.

Kai visa tai dėjos, Švenčiausias Sakramentas dar tebebuvo 
bažnyčioj. Apie devintą valandą ryto vietos vikaras, apsuptas 40 
kazokų, Jį pernešė į parapijos bažnyčią.

i.

33



548 ' '

Kai kazokai ir sargybiniai apsidirbo su bažnyčios gynėjais, 
gubernatorius jiems įsakė eiti per visus miestelio namus ir suimti 
visus bizūnais, kardais ir pikėmis sužeistuosius ir suvaryti juos 
ties valsčiaus raštine. Kai suimtuosius bažnyčios gynėjus ten su
varė, gubernatorius įsakė visus išplakti. Prasidėjo plakimo egze
kucija: plakamąjį, dviejų sargybinių laikomą, guldydavo ant suolo, 
nurėdydavo, valdiškas gydytojas tikrino pulsą ir sakydavo, kiek 
plakamasis gali i kirčių pakelti. Nuo tos egzekucijos nebuvo paliuo- 
suoti nė suimti vaikai.

Kai baigė plakti, buvo jau vakaras. Gubernatorius, padė
kodamas kazokams už jy klusnumą ir uolumą, tarė jiems: „Na 
vyrai, dabar paūžkite, kaip jums patinka. Aš norėčiau, kad jūs 
čia jaustumėtės, kaip namie“. Kazokai suprato, ką reiškia „jaustis, 
kaip namie“. Jie prievartavo suimtąsias moteris, o paskiau ėjo 
per kaimus ir ten tą pat darė.

Smarkiai nuplakti šie asmens:
1. Jezerskis, Juozas — 30 nagaiky, 2. Bielskis, Ignas — 40 

nag., 3. Budraitis, St. — 30, 4. Rimkus, Juozas — 40, 5. Mar- 
gevičius, Jonas — 45, 6 Šilimas, Jonas — 30, 7. Paplauskas, 
Juozas—40, 8 Keturauskas, Ignas—70 metų — 25, 9. AndruŠ- 
kevičius, Robertas — 35, 10. Žutautas, Jokūbas — 40, 14. Burba, 
Pranas — 35, 12. Samuila, Liudv., 14 mėty —25, 13. Liubavi- 
čius, Pranas— 30, 14 Radzevičius, Boleslovas—40, 15. VladiČko, 
Norbertas —40, 16. Urbonas, Adomas 30, 17. Mąrčauskas — 
25 nagaiky.

Mirė nuo sumušimo: 1. Ceceičienė, Uršulė, Vaiguv. 
vals. —primušta, plakta kazokų po keletas dięny mkė. 2. Mi.es- 
čerskienė, Ver. — mušta, plakta, plaukė per Kražantę, po keliy_ 

’ dieny mirė. Jarulaity t ė, J u r., Šimaičių — išniekinta 
10 kazoky, po keliy dieny mirė. 4. Lukauskienė, 
Emilija — išniekinta kazokų . už 2 dieny .mirė. 5. 
Šileris — mirė nuo mušimo. 6. Bumbalis, Jonas — nuo mušimo 
už kel. dieny mirė. 7. Levickis, Juozas — nuo sumušimo tuojau 
po teismo mirė. 8 J a n a u s k i e n ė iš G a 1 i n i y — u ž 2 d i e n ų 
mirė. 9. Šarnauskien ė iš Galini y — už trijų dienų 
mirė.

Sužeisti šaunamais ginklais: 1. Galičinskaitė, 
Ona — peršauta koja. 2. Kvietkus, Adomas — perš, kaklas. 3. 
Sakalauskas, Šeškinių — perš. koja. 4. Mockus, Petras, Kalvių 
— perš, žandas. 5. Gaidjurgis, Jurgis — perš, kaklas. 6. Ženelis, 
Vincas — perš, pečiai. 7. Kirlys, Antanas, Budručiu — perš. koja. 
8. Karpavičius, Izidorius,— perš, ranka. 9. Gudavičius, Vincas — 
perš. koja. 10., Mockus, Simanas — perš, kaklas ir šonas.

Ryto metą, gubernatoriui dalyvaujant, bažnyčia buvo iš
kraustyta, uždaryta ir užanspauduota; jai saugoti pristatyta kazoky 
sargyba. •

e • * • * ■ ‘ * ■
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Užbaigęs suimtuosius tardyti ir išsiuntęs apie pusantro šimto 
žmonių į kalėjimus, triukšmingai policijos palydėtas, gubernato
rius išvažiavo iš Kražių. Taip buvo užbaigta ta garsinga kruvina 
puota, kurią Kauno gubernatorius Mikalojus Klingenbergas buvo 
iškėlęs Kražių bažnyčios gynėjams.

Bet tuo dar nesibaigė nekaltų bažnyčios gynėjų vargai. 
Skerdynių organizatorius’ barbariškas gubernatorius Klingenbergas 
apskundžia kražiečius sukilus prieš rusų valdžią. Daugelis bažny
čios gynėjų tardomi. Po tardymo kiti paleidžiami iš kalėjimo. 
Kražių skerdynių atgarsis pasiekia ir užsienius. Rusų caras Alek
sandras III, užsienių kaltinamas, siunčia į Kražius generolą Kam 
takuziną ištirti skerdynių bylos. Kantakuzinaš, pasiekęs Vilnių, 
„nusiperka“ didelį dvarą ir grįžta atgal. Kunig. Mykolo Oginskio 
(kamerdynerio jevo veličestva dvora) dėka caras sužino apie Kan- 
takuzino „žygį“.

Beveik po vien erių metų suimtieji Kražių bažnyčios gynė
jai buvo teisti Vilniaus teismo rūmuose. Teista 72 vyrai ir 
17 moterų. 4 buvo nuteisti dešimčiai metų katorgos ir ištrėmi
mui visam amžiui į Sibirą, kiti mažesnėms bausmėms. Užsienių 
valstybių laikraščiai Kražių žudynes labai plačiai aprašė, jas pa
rodė visoj jų skandalingoj šviesoj; net taurieji rusai, tuose laik
raščiuose apie Kražių įvykius perskaitę, piktinosi, kad tokie daly
kai gali dėtis jų valstybėj. Jaunasis caras Mikalojus II, norėdamas 
tą blogą įspūdį kiek sušvelninti, bausmes bažnyčios gynėjams 
panaikino, palikęs gynimo vadams iškalėti po vienerius metus 
kalėjimo.

Dabar dar gyvų sunkiai nukentėjusių yra apie 100 žmonių. 
Nuo tų įvykių šiandien sukanka 40 metų. Su pagarba mes mi
nime tas didvyriškas kovas.

Stebėdami Kražių įvykių istoriją matome, kad kovoje už 
bažnyčią ir moterys buvo labai aktyvios. Užteko joms drąsos ir 
pasiryžimo ginti švenčiausias Žmogaus religines ir tautines teises. 
Nukentėjusių sąraše matome visą eilę moterų vardų, kai kurios 
jų biauriai buvo nukankintos. Minėdamos po 40 metų aną baisią 
jėgos sauvalią ir smurtą pasiryžkime dvigubu uolumu ugdyti 
žmonijoje ir tautoje žmoniškumo, tiesos ir meilės idealus, religi
nę dvasią. Tuo parodysime nukentėjusioms, kurių neviena dar 
tebėra gyva, kad mes suprantame ir branginame jų auką. Jų pa
vyzdžio pamokytos ir paskatintos dirbkime tik vertą lietuvės ir 
katalikės darbą.
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Kaltinančios ir kaltinamieji
O. NORUŠYTĖ

Moteris mūsų lietuviškoj visuomenėj neturi savo aiškios 
vietos. Mūsų visuomenė: darbininkų, kumečių, ūkininkų sūnūs 
ir dukterys. Tas ūkininkas ar kumetis, darbininkas, įpratęs matyti 
šalia savęs dirbančią moterį, įprato pripažinti jai ir tam tikrų 
teisių. Vyras, šeimos galva, bet to nepaisydamas, neša savo atlie
kamus centus ir paduoda žmonai padėti, jis tariasi su ja dažnai 
įvairiais reikalais ir klauso jos patarimų. Tėvas, tiesa, laukia ir 
džiaugiasi gimusiu sūnumi, nes šis bus jo padėjėjas, jo pavardės 
palaikytojas, bet jis moka džiaugtis ir gimusia dukrele, nes jis 
mato, kad senatvėje karšti tenka dažniausia prie dukrelės. Vargo 
tėvai leisdami į mokslus sūnelį, kad išmokęs dirbtų Dievo ir 

_žmonių naudai ir būtų jų senatvėj užvadėlis. Primityvi prigimtis 
gerbė vyriškio jėgą ir didžiavosi savo vardo palaikymu, bet Širdis 
jautė ir protas kartais diktavo, kad ir dukrelės nereikia apleisti. 
Toji dukrelė augusi drauge su broliais ir kaimynų vaikais, drauge 
ganiusi, drauge lauke dirbusi, drauge vargusi ir žaidusi, visai 
nesijautė menkesnė, žemesnė esanti už savo brolį ar kaimyną 
vyriuką. Ji buvo stipri, sveika ir fiziškai ir psichiškai. Todėl toji 
mergaitė pamačiusi savo draugą ar brolį siekiantį mokslo, panoro 
drauge eiti su juo ir į tuos barus, ne tik tėviškės pilkuose laukuose. 
Todėl dar tėvynei vergijoj dejuojant, jau Šalia vyrų, siekiančių ir 
pasiekusių vidurinį ar aukštesnį mokslą, matome ir mergaites 
žengiančias iš kaimo grįtelės j mokykos rūmus. Tiesa, procentas 
jų mažesnis, nes visdėlto jos moteriškos ir geriau tegul namie, 
motinos globoj, pasilieka. Bet būrelis pasiryžusių vis dar augo. 
Todėl atsirado moterų dirbančių tėvynei Ir religijai ir neatsiliekan- 
čių nuo vyrų, kaip ir ten, tėviškės klojime ar laukuose. Matome 
tas moteris kuriančias ir kultūros vertybes. Pirmosios mūsų mote
rys rašytojos (Žemaitė, Eglė, Bitė. Žmona, Lazdynų Pelėda, Peč- 
kauskaitė) sudaro garbingą erą Lietuvos moterų kultūros darbo 
istorijoje. Bet matome tas moteris kitokioj Šviesoj, negu kitų tautų 
moteris. Nėra tų moterų darbuose šūkių dėl moters teisjų. Jos 
jaučiasi ir taip lygios esančios su vyrais, jos rūpinasi bendrais 
tautos reikalais, jos dejuoja drauge su vargstančia jų visuomenės 
dalimi. Kovos šūkių prieš vyrus nėra. Nėra reikalo laužtis pro 
atviras duris. Dirbti niekam nekliudoma, tik dirbkime.

Bendru darbu ir pastangomis atgaunama tautos politinė ir 
' kultūrinė laisvė. Darbo daug, o darbininkų maža. Vėl visi kvie-
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čiami dirbti. Vyras, vėl pasitikėdamas savo vaikystės drauge ar 
seserimi, dirba kartu su ja. Visi moka pasiaukoti, sugeba pavargti 
ir varge pasilinksminti. Visa taip, kaip po ilgo darbo laukuose 
ar klojime, visi moka vėl pasijuokti, padainuoti, päsierzinti.

Gyvenimas gyvėjo, platėjo. Gerėjo ir ūkininko, kumečio, 
darbininko ir jų vaikų materialinės sąlygos. Su tuo visu ateina 
šalia gerovės ir pirmieji prabangos pamėgimo diegai, fiziškas ir 
dvasinis išlepimas. Vyras pasidairęs po kitus kraštus jau užmirš
ta kas buvo jo pagelbininkė, jau mato motery savo konkurentę 
dėl baltesnės duonos ar didesnės garbės. Jis išdykęs nenorėtų 
jau motery matyti sau- lygios pagelbininkės, bet taip, kaip ten 
kur nors kitam krašte yra, moteris ir Čia turėtų būti tik žaislelis, 
lepūnėlė lėlytė, su kuria jis galėtų laisvu laiku pažaisti. Tokios 
žmonos jis, žinoma, nelabai norėtų, bet patogu butų turėti Šei
mininkę, tarnaitę, gal ir vaikų motiną, bet ji neturi jam kliudyti. 
Jis juk šeimos-galva, Šeimą maitina. Moteris gi tik kantri, suma
ni darbininkė, bet ir ji pakliuvo taip pat į prabangos pinkles.

Pažiūros į gyvenimą pasikeitė. Taip. Kam kovoti už savo 
ir visuomenės šviesesnę ateitį? Tąm yra pakankamai vyrų. Tegu 
jie viską galvoja, dirba, o mes tuo tarpu pasilepinsime, paūšime, . 
tapsim lėlytėmis. Juk malonu dėtis tokia kvailute, kai tuo tarpu 
jautiesi daug gudresnė už jį ir vedžioji už nosies. Tiesa, neblo
gai gauti valdžios įstaigoje vietelę, bet pareigos?... Viršininkas 
dedasi nepastebįs mano pavėlavimų, — malonu. Ir nuplieskia 
veidą triumfo šypsnys. Padirbės, gaus algelę, galės pasipuošti... 
Kas, kad dažnai be pietų ir nė vieno cento juodajai valandai — 
už tai pasipuošusi kaip ministerienė. Kitaip nepatogu. Ir virši
ninkas užtai ne tiek pastebi visokius tarnybos trūkumus...

Bet staiga atvirsta kitas lapas. Štai atsirado vakuojanti geres
nė vietelė. Viršininkas susimąsto. Ką reiktų skirti į tą vietą, pakelti 
tarnybos laipsnį? Prisiminė panelę B, ar poniutę M, numojo ranka. 
Ne, čia reikalingas darbininkas, o ne lėlytė. Ir paskiria vyrą. Pa
aiškėja, kad viršininkas moka įvertinti darbininką. Bet moterų 
tarpe jau audra. Kyla šauksmai dėl teisių lygybės, kurių prieš tai 
savo elgesiu pačios atsižadėjo. Tuo elgesiu, dėl kurio padarytos 
išvados dažnai ir nekaltąsias nuskriaudžia, pažemina. Moterys 
darbininkės, dar neužmiršusios savo žmogiškosios prigimties ir 
žmogaus pareigų bei teisių, ragina susiprasti, protestuoti. Ką gel
bės? Ką. įtikinsi šauksmu?

Taip greit jau netekome sveikos nuovokos apie moters ■— 
žmogaus vertę, kurią išsinešėme iš tėvų žemos pastogės.

Motina, mokytoja! Jūsų pareiga atitaisyti tą moterų savo ver
tės ir pareigų supratimą. Jūsų rankose dukterys ir mokinės. Ne 
išblyškusias, gorsetais susivaržiusias, tik apie balius, vyrų meške
riojimą svajojančias, ne pareigų bijančias lėles duokite. Tokios 
mūsų tėvynei nereikalingos. Duokite mums jaunas, gyvybe trykš-
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Moderniško buto estetika.
Tavo žmogiškasis orumas reikalauja, kad savo metus 

praleistam tarp daikty, verty būti broliais ir seserimis Tavo...
Stania Matėjček

Buto estetikos sąvoka yra labai plati ir todėl aš čia jos 
kaip nors apibrėžti nesiimu. Tai pareina nuo laiko, socialinės ir 
medžiaginės būklės, žmogaus išsiauklėjimo, meniškos nuovokos, 
dvasinės nuotaikos ir, apskritai, kultūros laipsnio.

Vienoks estetikos supratimas, buvo senovėje, kitoks renesan
so, gotikos, baroko ar Liudviko XIV laikais, o dar kitaip ją vaiz
duojasi Šių dienų t. v. moderniškasis žmogus. Visais t. y. isto
riškųjų stilių, ypač Liudviko XIV laikais stengtasi butas ir jame

tančias, entuzijazmu, energija degančias, raudonskruostes mergaites. 
Duokite mums pilietes,' kurios rūpintųsi savo tautos reikalais, vi
suomenės vargais, o ne vien vartančias madų žurnalus svajotojas. 
Tokias mums auginkite motinos ir auklėkite mokytojos. Bet prieš 
tai pačios tokiomis tapkite. Tada ir lygias teises turėsime. Šūkauti 
dėl jų nereikės, nes paimsime jas pačios. O duoti mums jų niekas 
negali ir neduos. Būkime jų vertos ir mokėkime jas pasiimti.

Nenoriu būti perdaug pesimistė ir nesu. Matome būrius 
mergaičių, kurios ruošiasi gyvenimui ir eina į jį giedria dvasia, 
blaivia širdimi, jų idealas Tobulybė. Ne visos ištveria gyvenimo 
kovoje už tą savo idealą. Kitos net gana pigiai parduoda savo 

( gražias nekaltas svajones.
Kad tų rinktinių mergaičių daugiau būtų, kad jos ištvertų 

savo pasiryžimuose ir į moteris išėjusios, jos turi būti gerai ap
ginkluotos. Ginkluotis jos turi nuo pat mažens, kad tie ginklai— 
šarvai suragėty ir neliktų plyšių pro kuriuos pralenda strėlės su
teikiančios mirtiną smūgį. Kelias prie to — saviaukla. Jei ga
lima būtų laipsniuoti, tai sakyčiau, kad mergaitė turi daugiau 
dirbti savo išsiauklėjimui, negu berniukas—vyras. Ji juk rengiasi 
ir kitus auklėti. Drįstu riet sakyti, kad moteris daugiau už vyrą 
turi pareigų šeimoje, tautoje — visuomenėje. Ir tik tas pareigas 
supratusi, joms tinkamai pasiruošusi ji atras tinkamą vietą mūsų 
lietuviškoje visuomenėje. Moters teisių lygybė nebus tąda prob- 
lematinis, bet aky vaizdus ir būtinas dalykas.
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esantieji baldai puošti įvairių įvairiausiomis, dažnai be jokio sai
ko, drožinėtomis puošmenomis: rozetėmis, akantais, ratalestėmis, 
atbrailomis (karnyzais) ir 1.1. Butas tapdavo taip pripildytas be 
skonio visokiu reikalingu ir nereikalingu balastu, kad ne tik rui
mo, erdvės, bet ir oro pristigdavo. Vėliau, ypatingai po Didžiosios 
Prancūzų Revoliucijos, kurios obalsis buvo „atsikratyti senojo 
svieto“, tas nepraktiškas puošnumas pradeda nykti.

Mūsų laikų žmogus tuo atveju yra visai kitokios nuomonės. 
Pirmoj eilėj—praktiškumas, o kas praktiška, tas turi būti ir gražu. 
Pav., išdrožinėtas baldas nors gali būti ir gražus, tačiau neprak
tiškas; sunkiai valomas, o be to brangiai kaštuoja. Lygių formų, 
patogios ir tikslios konstrukcijos baldai labiausiai atatinka šių 
dienų higienos, estetikos įr ekonomijos reikalavimus.

Mes, lietuviai, būdami arčiau gamtos, retai teįvertiname, ko
kios mums svarbos turi saulė, vanduo ir oras, nes tais malonu
mais be niekur nieko kasdien naudojamės. Tačiau didmiesčių 
gyventojai, kurie, nelyginant urviniai žmonės, ištisas dienas pra
leidžia dulkėtoj, tamsioj, drėgnoj, be to dar fabrikų garais ir dū- 

i mais užterštoj atmosferoj, be atodairos veržiasi į gamtą. O kadangi 
| _ nevisuomet gyvenimo reikalai—biznis, pareigos — leidžia iš miesto 

ištrūkti, todėl jis stengiasi bent savo butą taip įsitaisyti, kad jaus
tųsi lyg ir pačioj gamtoj. Jo butas privalo būti šviesus saulėtas, 
ruimingas, be jokio nereikalingo balasto; čia pat vanduo... Be šių 
sąlygų moderniško buto sąvoka neįmanoma.

Higienos reikalavimas: „grįžti atgal j gamtą“ nepaliko vien 
tik balsu, šaukiančiu tyruose, bet padarė nemažos įtakos buto 
kultūrai.

Atsižvelgiant į šeimyninius reikalus, bute skiriama: prieš
kambaris, virtuvė, valgomasis, salionas arba svečių kambarys, 
miegamasis, darbo kambarys arba kabinėtas, vaikų kambarys ir t.t.

Žinoma, tokį butą gali turėti tik labiau pasiturintieji. Prie 
dabartinių sunkių ekonominių sąlygų reikia džiaugtis turint kam- 

i ( pelį „galvai priglausti“. Dažniausiai dviejų trijų kambarėlių buto 
turi pakakti visam kam. Ir toks butas šiandien skaitomas bene 
ideališkiausiu.

Kiekvieno kambario įrengimas ir jo dekoracija turi atatikti 
jo paskyrimą ir pobūdį. Pačią svarbiausią kambario įrengimo dalį 

: sudaro baldai, kurie jam suteikia ir savotišką išvaizdą. Todėl ir
baldų pasirinkimas yra labai svarbus. Jie turi turėti ne tik malonią 
estetišką išvaizdą, bet svarbiausia — turi būti praktiški, pilnai 

i atatinką savoms funkcijoms ir be to pigūs. Pasižvalgę šiandieną 
po mūsų baldų krautuves, vargu ar atrasim tokių, kurie pilnai 

I atatiktų aukščiau minėtiems reikalavimams. Dirbtuvėse gaminami 
masyviniai ar farnėruoti baldai, kurie, tiek pirmi tiek antri, vidu- 

■ tinio rango pirkėjui „neįkandami“, tiesiog liuksusas, o be to, dar 
į kartais per daug gramozdiški ir nepatogūs. Taip dalykams esant

1
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pasirinkimo klausimas atsiduria keblioj padėty, kurio išsprendimo 
reikia ieškoti abiejose pusėse. Kaltas pirkėjas, kad jis neturi sko
nio, nes gamintojas gamina tik tą, ką jis žino parduosiąs. Gamin
tojas noroms nenoroms turi prisitaikinti vartotojo reikalavimams. 
Bet dar kaltesnis ir gamintojas, kad, neturėdamas atatinkamos 
meniškos nuovokos ir estetikos skonio, neįstengia pagaminti tik
rai praktiško ir gražaus baldo. Jis pats, o ne kas kitas, turi nu
matyti kas galėtų būti patogiau, gražiau, praktiškiau, ieškoti naujų 
formų ir būdų pagaminti tokį gaminį, kuris iŠ vieno karto suža
dintų pirkėjo norą įsigyti šį naudingą daiktą. Jei pats gamintojas 
neįstengia to padaryti, lai kreipiasi į tuos, kurie yra pašaukti 
kurti naujas gyvenimo formas. Čia gi butų plati dirva pasireikšti 
tos rūšies menininkams, architektams pritaikomojo meno srityje.

Mums reikia savo 1 i etų vi š ko stiliaus pritaikinto nau
jiems gyvenimo reikalavimams. Sakydamas „kurkim lietuvišką 
stilių“, visai neturiu galvoj, kad, pavz. kaimišką suolą, stalą ar 
skrynią neštum tiesiog į miestišką kambarį, kaip kad kartais ma
no. Kas tinka kaimo grįčiai, vargu ar atatiks miestelėnui ar kad 
ir iš tos pačios grįčips išėjusiam inteligentui, kurio pašaukimo ir 
skonio reikalavimai yra visai kitoniški. Nenorėdamas neigti mūsų 
gražių liaudies meno tradicijų, linkėčiau, kas ir kiekvienam aišku, 
kad kuklios liaudies meno puošmenos kiek galint būtų skoningai 
panaudotos ir pritaikintos naujoms moderniškoms formoms.

Tačiau reikia pasakyti, kad kuriant naujas formas, kartais 
tenka į tradicijas ir neatsižvelgti. Tradicijos yra daugiau ar ma
žiau muziejinis dalykas, tinkamas tik retoms ir garbingoms iškil
mėms bei apeigoms, o ne gyvam dabartinio gyvenimo tempui. 
Dabartinis moderniškasis stilius ir yra puikiausias įrodymas, kad 
galima apseiti ir be tradicijų.

Todėl aišku, kodėl pav., naujų formų kūrėjai nevisuomet 
palankiai žiūri į aršiuosius konservatistus ir nevisuomet reaguoja 
į jų pasenusius įsitikinimus. Žinoma, Čia yra kartais ir vienoj ir 
kitoj pusėj perdidelio, kartais net fanatiško, kraštutinumo. Bet 
protingas žmogus visuomet ras išeitį ir mokės palaikyti tarp tra
dicijų ir naujoviškų formų lygsvarą. Taigi Šiandien vartojami bal
dai yra arba visai lygūs, be jokių karnizų arba su kuklia reljefi
ne bei inkrustuota puošmena. Inkrustacija labiau madoj negu 
reljefinė puošmena, nes ši pastaroji mažiau tinka šiandieniniam 
stiliui.

Kas dėl atskirų patalpų apstatymo, galima štai ką pasakyti: 
virtuvei pav., tinka paprasti, lygūs, kuria nors šviesia spalva da
žyti baldai, nes taip lengviau galima palaikyti švarą. Valgoma
jam gali būti ir tamsesni, sunkesni, geriausiai masyviniai. Taip 
pat galėtų tikti ir padori imitacija, tik deja, ji pas mus dar beveik 
nežinoma. Tačiau reik tikėtis, kad netrukus įeis į madą, pakeis
dama brangiais medžiais forneruotus baldus.
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Svečiukambarį lai kiekvienas įrengia pagal savo skonį ir 
kišenių, nepamiršdamas, kad šis turi reprezentuoti šeimininkus. 
Kiti kambariai neturi tokios didelės svarbos išorinei pusei, todėl 
čia viskas pritaikoma pačiu šeimininku reikalams.

Nors baldai yra svarbiausia kambario įrengimo dalis, bet 
nereik pamiršti, kad ir kiti veiksniai turi ne mažos reikšmės. 
Sienos, ju dekoracija ir visos tos mus apsupančios smulkmenos,. 
su kuriomis turim kasdien reikalu, yra tartum veidrodis, kuriame 
atsispindi visas jame sukauptas Šeimos gyvenimas. Posakis „Pa
rodyk man savo butą, o aš tau pasakysiu kas tu esi ir kokia bus 
tavoji šeima“, įgavo jau visuotinos reikšmės. Pakabintas sienoje 
paveikslėlis, pastatyta statulėlė, pasakys daugiau, negu ištisa pa
roda. Pakrypęs, ar ne savo vietoj padėtas, daiktelis, išduos tavo 
vidujinę netvarką, išsiblaškymą, sukrikimą.

Svarbiausia, buto dekoracijos sąlyga yra — spalvų harmo
nija. Gal niekuomet dar spalvai nebuvo duodama tokios gilios 
psichologinės, fiziologinės ir estetinės reikšmės, kaip kad dabar. 
Anot Bruno Tanto (vieno vokiečių architekto ir spalvų žinovo) 
spalva paprastomis plokštumomis ir grynais, švariais tonais suda
ro tam tikrą ruiminės harmonijos įspūdį. Spalvas reikalinga taip 
pat parinkti atatinkamai kambario tikslui ir pobūdžiui. Pav., vir
tuvės — šviesiai gelsvą, arba melsvai pilkšvą. Tik ne tamsią! 
Nes virtuvėj turi viešpatauti nepaprasta švara, valyvumas. Prak
tiškumo dėliai galima būtu panaudoti koks nors paprastas neutra
lus tapetinis šablonas. Be to, patartina virtuvės sienas iki pusei 
padengti aliejiniais dažais, nes tuo būdu lengviau yra palaikyti 
švara. M i e g a m a j a m žalsvą arba melsvą spalvą. Pagal Bruno 
Tautą miegamasis turėtų būti dekoruojamas maždaug taip: siena 
prie kurios statoma lova, dažyti šviesiai mėlyna spalva,' kuri dėl 
savo nežymaus intensyvumo, daro kažkaip jauku poilsiui kampe
lį. Lubos, ant kuriu pirmučiausia rytą prabudus krinta mūsų žvilgs- 
nys, dažomos aiškiai oranžine spalva, kuri džiaugsmingai pagau
na žmogų, tuo būdu sudarydama gerą ūpą ištisai dienai.

Atsižvelgiant į regėjimo organų juslumą, miegamasis, jo 
nuomone, galėtu būti dekoruojamas taip: siena priešais lovą tam
siai žalia spalva, šoninė — kiek šviesesne (tokia, kaip kad miš
ke samanos), siena prie langu — geltona, lubos — melsvai žals
vos, raminančios.

Svetainėje turi būti gyvos, šiltos spalvos, reiškiančios dau
giau nuoširdumą, svetingumą, draugiškumą. Darbo kambaryj — 
kiek kietesnės, tamsesnės ir šaltesnės, reiškiančios energiją ir pa
tvarumą. Čia tinka žali, rudi, ochriniai ir panašūs tonai. Vaiku 
kambaryj turi viešpatauti vaikiška dvasia. Šviesios ir švelnios 
spalvos reiškia jiems džiaugsmą ir gyvybę. Sienose turi būti 
atvaizduotas vaiku pasaulis: žaisleliai, pasakų karalaitės, auksiniai 
paukšteliai ir pan.

I
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Dėl vartojimo štai kas pastebėtina: neimkim niekam netikusių 
pasenusių pavyzdžių, kurie iš kažin kurių laikų mums brukami 
už pigių kainą. Pigią mėsą Šuties ėda! Verčiau vienas kitas litas 
brangiau, negu užsipelnyti skdnio neturinčio vardą. Iš naujausių 
pavyzdžių geriausiai tinka geometriškų linijų tiesus kryžiavimasis, 
pats vienas arba paįvairintas kukliu gėlių ornamentu. Bendrai, 
imant nuo pačio tapetų naudojimo reikėtų visai atsisakyti, kaip nuo 
nehigieniško dekoravimo būdo, nes tapetų klijai (makulatūra) ima 
pūti, ypač, jei kiek drėgnoka patalpa, ir skleisti nemalonų, puvėsiais 
atsiduodantį kvapą, teršiantį viso kambario orą. Be to, už tapetų yra 
patogiausia vieta veistis visokios rūšies nesimpatiškiems gyviams.

Dažymas yra tuo atveju labiau rekomenduotinas, nes prak
tiškesnis, o jei lygus net daug pigesnis už tapetas. Balta spalva 
ne visai maloniai veikia žmogaus akį. Perdaug kieta ir monotoniš
ka — sergančius drugiu dar labiau krečia, įnešus į baltą kambarį. 
Todėl paprastai ligoninės dažomos kuria nors pilkšvai žalsva spalva.

Nepagailėkim savo kambariams spalvingumo, o tuoj pama
tysim, kad mums juose bus maloniau, jaukiau, šilčiau. Juk mūsų 
gyvenimas ir taip per daug pilkas, kodėl mes jo spalvą negalim 
bent butuose paįvairinti. J, Valentukonis.

Šeimos auklėjimo teismas
Kartas nuo karto viena ar kita forma iškeliamas viešumon 

šeimos ir šeimoje auklėjimo klausimas. Savo laiku, du, tris metus 
atgal šis klausimas buvo plačiai nagrinėtas 20—jo amžiaus šei
mos teisme, kurį suorganizavo studenčių ateitininkių „Birutės“ 
Dr—vė Universiteto salėje. Panašų teismą š. m. gruodžio mėn. 
3 d. surengė Marijos Pečkauskaitės Gimnazijos Tėvų Komitetas 
Ateitininkų salėje. Teismą pradėjo gimnazijos direktorius, dr Kl. 
Ruginis pasakydamas kalbą. Teismo pirmininku buvo prof. kan. 
BĮ. Česnys, nariai —dr. Birutavičienė ir dr. jur. Pr. V. Raulinaitis. 
Sekretoriavo mokt. A. Šerkšnas. Šeimos auklėjimo pedagoginio 
metodo atžvilgiu trukumus iškėlė Ign. Malinauskas; dorinio, tau
tinio ir valstybinio šeimos auklėjimo trukumus iškėlė Z. Kuzmic
kas; kūno kultūros auklėjimo trūkumus šeimoje turėjo iškelti Dr. 
A. Jurgelionis, bet jam neatvykus, apie sportą ir fizinį auklėjimą 
kalbėjo Kviklys. Teisino p. O. Krikščiūnienė, dr. Ruginis ir J. 
Talmantas. Liūdjninkais buvo iškviesti mokt. Čižūnas, V. Bičiū
nas, Žilionis, ir Mileris.1)

Mažamečių Teismai
Penktadienį, „Moterų Seklyčioje“ p. Navickienė skaitė pas

kaitą apie mažamečių teismus. Klausytojų buvo pilna seklyčia. 
Prelegentė nurodė, kad tokių teismų steigimas yra būtinas ir

1 Plačiau spiegtai bus 1934 m. 1 nr.

r te
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Moterys politiniame ir visuomeniniame veikime.
Didžiojo Indijos judėjimo vado žmona,, ponia Gandi 

yra uoli savo vyro šandarbininkė. Ji daugiausia turi įtakos mote
rims indėms. Pastariosiomįs dienomis p. Gandi suareštuota už 
pasyvųpasipriešinimą.

Š. m. XI— 19 pirmą kartą I s pa n i jo s parlamento rin
kimuose dalyvavo ir moterys. Prezidentas Zamorra balsavo su 
žmona.

Olandų Indijoje, Sumatros vakarų saloj, kur dar yra 
užsilikęs matrijarchatas, motery judėjimas turi ne politinį, bet so- 
cijalinį pobūdį. Vietos gyventojos moterys giliai įsitikinusios, 
kad iš vakary ateinąs individualizmas j y garbingą padėtį, kurią jos 
turi kaip savo krašto teisę, gali tik susilpninti. Jos nori išlaikyti 
savo padėtį, kuri šimtmečių tradicijomis įsigyvenusi krašto bend- 

..... —■■■■■... ■
v
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kad finansiniai ir kit. a. galimas, p. Laužikas kai ką gražiai pa
pildė. p. Navickienė po diskusijų atsakydama prisiminė ir naujy 
dr-jų „jaunimo bičiuliy“ dr-jos steigimą. Ji pastebėjo, jog nauji 
vardai nieko čia nepadės. Jei vyriausybė ir K. M. S. šiuo klau
simu nesirūpins ir neatjaus to didelio reikalo — jaunimo atskiry 
teismy ir auklėjimo įstaigy vietoj pataisos namy įsteigimo, — 
visuomenė viena Čia bejėgė kovoti.

Atviras laiškas „Naujosios Vaidilutės“ Redakcijai
Atleiskit, kad aš toks nežymus žmogus, drįstu pareikšti 

savo džiaugsmą, kad Tamstos „Namų Židinio“ skiltelėj pasiryžot 
kelti ir nagrinėti buto kultūros klausimus, kurie dar iki šiol 
nebuvo beveik judinami, o kurie tačiau šiandien tapo taip svar
būs ir aktualūs. Nuoširdžiai dėkodamas už malonų pakvietimą 
bendradarbiauti, palinkėčiau Tamstoms šioj srity pasisekimo, kad 
ateityj ši skiltelė vis didėdma ir tobulėdama virsty atskiru tos 
krypties žurnalu. O tuo tarpu iš savo pusės pasistengsiu, kiek 
aplinkybės leis, savo straipsneliais Tamstas paremti.

Su gilia pagarba J. Valeritiikonis, 
dažytojų kuršy lektorius.
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-druomeniy gyvenime. Moterys daugumoj priklauso tautinei — is
lamo organizacijai Lamui, kuri yra daugiau religinė, negu politinė.

Londonas. Dorothy Peto paskirta motery šefu.
* , , * ■

Iš studenčių gyvenimo.
Į s i y mokslo mėty V. D. U. s t u d e n t y atstovybę iš 

motery įeina šešios studentės. Ateitininkiy: Jonkaitytė Onutė — 
„Birutės“ Dr-vė — spaudos ir meno komisijon; StatkeviČiūtė 
Aldona — „Gaja“ užsienio kom.; ir Naudžiūtė Marija. Kitos: 
Stukaitė — „Patria“ — jurid. kom.; Daugvilaitė—„Rom. Vaid.“— 
jurid. kom.; Ginaitienė — „Varpas“ ■— užsienio kom. Reikia pri
pažinti,kad šiy mokslo mėty V. D. U. Studenty atstovybė yra 
moteriškiausia už visas kitais metais buvusias atstovybes.

Buvusi „Naujosios Vaidi lutės“ redaktorė, p. 
Julija Tverskaitė-Maceinienė pastaruoju laiku studijuoja Friburgo 
universitete, Šveicarijoje, į kur išvyko šį rudenį pagilinti savo ži
nias literatūros srity.

Baigė aukštąjį mokslą. Šį semestrą baigė aukštąjį 
mokslą: p, MatusevyČiūiė Izabelė, buvusi „Naujosios Vaidilutės“ 
redakcinės komisijos narė, mūšy bendradarbė p. Mikalauskaitė Elzė 
ir p. Pališaitytė Emilija. Studijavo V. D. U. Teologijos — Filo
sofijos Fakultete.

Išradėjos.
B a y Wo o d r u f f, operos artistė Amerikoje, išrado prietaisą, 

kurio pagalba kalbėtojas ar dainininkas gali tiksliai girdėti savo 
balsą tokį, kokį jį girdi auditorija. Tuo kalbėtojui yra suteikiamas 
būdas savo balsą pačiam reguliuoti.

Prancūzijoje panelė B i g et išrado lakūnams dra
bužius, apsaugojancius organizmą nuo ugnies. Drabužiy medžia
ga panaši, į asbestą. y.

Švietimas.

Diuseldorfe iškilmingai atidaryta Vokiečiy motery aka
demija. Burmisrtas sveikindamas nurodė jos aukštą tikslą, kaip 
švietimo įstaigos, kurioj Pareinio mergaitės gaus pasiruošimą gy
venimui ir būsimoms savo profesijoms.

Įvairenybės

K o k i u o s e r ū b u o s e f o t o g r a f u o t i s?1
— Lithuania!
— Kur? aš nematau!
— Ten, netoli čekoslovakės.
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— Ar toji juoda boba lietuvaitė? Ne! Kas gi Lietuvoje taip 
nešioja? Pradedu protestuoti. Pakviečiu ir daugiau kornpanijonų 
ir parodau, kaip lietuvaites išniekina jų vardu kažkokią bobutę 
patupdydami.

„Lėliai karalystės“ vedėja pastebėjusi, kad kaž kodėl jai 
nesuprantama kalba ginčijuos, prisiartino ir paklausė, kas yra.

— „Nau“ (ne), Čia ne Lithuania, aš esu lietuvis ir iŠ Lietu
vos atvažiavęs, gerai pažįstu, kaip ten nešioja... Mano kalbą 
Pikeliutė jai išvertė. Vedėja nieko nesakiusi, atneša kaž kokią 
storą (greičiausiai kokią etnografijos enciklopediją) ir atvertus! 
parodo. Žiūriu į fotografiją ir stebiuos: Maria PeČkauskas—-žino
ma pedagogė, kilnios sielos moteris Marija Pečkauskaitė. Iš tos 
fotografijos padarė modelį. O ji nusitraukusi kaž kokioj XX amž. 
pradžios madoj (rankovės plačios, kažkaip per pečius surauktos) 
ir dabar jos atvaizdu pasinaudodami padarė tokią „babušką“. Vis- 
tiek sakiau, kad taip Lietuvoje nenešioja ir gana.

— Štai tikra Lithuania! Sušukau, kai tolėliau suradau lėlę 
lietuviškuose tautiškuose rūbuose.

Atkreipė dėmesį ir kiti žiūrėtojai, kad aš taip skandalus keliu 
dėl kažkokios lėlės. Ir vėl prie manęs prineša atverstą knygą ir 
joje parodo kitos garsios Lietuvos moters Lazdynų Pelėdos pa
veikslą. — „Jes“ (taip), pasakiau, čia tikrai lietuvaičių nešiojami 
rūbai! Ir džiaugiaus, kad vis gi suradau toje didžiulėje parodoje 
nors vieną eksponatą lietuvišką, nors dirbtiną lėlę, nes Lietuvos 
skyriaus atskiro nėra. Išeidamas mąsčiau, kaip kartais reikia pa
galvoti žymesniems žmonėms, kokiuose rūbuose ir fotografuotis. 
Marija Pečkauskaitė neblogesnė lietuvė buvo už Lazdynų Pelėdą, 
o tuo tarpu jos apdaras klaidina svetimtaučius. Kun. A. Deksnys.

Kanados miesto valdyba išleido įsakymą, liečiaiitį mer
gaites ligi 16-kos metų. Jos neturi teisės mieste sutemus vienos 
pasirodyti gatvėse. Kas išleis jaunas mergaites sutemus be paly
dovų į gatves, tas turės mokėti 20 dolerių pabaudos.

J u n g t i n ė se A. V a 1 s t y b ė s e, tautinės katalikių moterų 
sąjungos sekretorė Agnieška Regan Wašingtone gavo iš šv. Tėvo 
kryžių Pro ecclesia et pontifice.

J L e n k i j o s b u d e 1 i u s pasisiūlė viena vilnietė. Savo pra
šyme ji pažymi, kad ji ypatingai tinkanti budelio pareigoms eiti. 
• D v y n u k ė s H e le n ir Oliv Pa ris h sykiu baigė žemes
nio kurso mokslus ir dabar drauge gins disertacijas filosofijos 
daktaro laipsniui gauti. Abi yra laikraštininkės ir iš to gyvena. 
Bendradarbiauja Atlanta ir New York dienraščiuose.

N iu-Džersi m feste, Am eriko j, per gaisrą žuvo tūla 
senmergė. Suradus testamentą, pasirodė, kad savo turtą, apie 
5Q.000 dolerių, palikusi šuniui, kurs buvęs jai „ištikimiausias 
draugas pasaulyje“.
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A. Vienuolis: Viešnia iš šiaurės. I ir II d. Romanas. Sa
kalo leid. Kaunas 1933, 338+290 pusi. 4+3, 50 lt

Pirmoji dalis pasakoja apie lietuvį, našlį Tijūnaitį, pasiturintį 
žmogy ir jo dukters Aldutės gyvenimo vaikystę. Tijūnaitis išvyksta 
į piety Europą, Italijon sustiprinti savo ir dukrelės sveikatą — jy 
šeimoje, kaip ir daugumoje bajory šeimy, džiova. Užeina didysis 
karas, iš Lietuvos pinigy jau nieks negali prisiysti, nė Aldutės krikš
to motina. Tijūnaitis išleidęs paskutines sutaupąs pakliūva su 
dukrele į skurdą ir, džiovai atsinaujinus, miršta. Aldutė lieka vie
na. Pakliūva prieglaudon, iš ten davinėjama čia vienur čia kitur 
į darbą daug vargsta.

Antroje daly vaizduojama paaugusi Aldutė, rodos, palankes
nėse gyvenimo sąlygose. Jei ji anksčiau kentėjo dėl medžiaginio 
stipraus nepritekliaus, tai dabar gali džiaugtis pertekliumi, bet sun
kiau austi svajones apie tėvynę. Kai ji pamato savo ilgesio šalį— 
Lietuvą, tai iš pradžiy nusivilia, nes ji negali būti taip graži, kaip 
pasaka skaisčios mergaitės, išaugusios vynuogiy krašte. Tačiau 
tame šiaurės krašte ji gimė, ir tas kraštas be balty vily, be kipa- 
risy alėjy, be esfaltuoty keliy, pilko rudens ir žiauraus priešo te- 
riojamas, davė žmogy, kuriam ji atidavė savo širdį, kurios ligi šiol 
nė vienas iš Genujos, Romos elegantu nebuvo laimėjęs. Gimtinėje 
gimė meilė ir pradėjo darbą mirtis. Gal būt dėl to, kad meilė be 
mirties negali likti absoliučiai idealiu kad sakyty, jog “Kai kitą, 
„mano sesę“ pamilsi, ir ji tave mylės. Mylės ir už tai, kad mane 
skaisčiai mylėjai... Ir ji man nepavydės, o gerbs mano atminimą 
ir mylės... Šiandien aš visa tai žinau, ir man nebus sunku mirti, 
nes ir mirusi nebūsiu užmiršta...“ (275 p.) O gal būt dėl to, kad 
žmogui tenka nuolat klupti ir keltis po laimės ar nelaimės našta, 
ir juo didesnė laimė, juo didesnio smūgio galima laukti. Aldutė 
gana stipriai tą pergyvena, ir gal būt tas sudaro gyvenimą, ir nėra 
taip romaniška, kaip gali tūlam skaitytojui atrodyti. Žinoma, vienur 
kitur rašytojas stipriau plunksna pabrėžė, kas nuo jo nuotaikos, 
valios, skonio pasauližvalgos pareina. Veiksmo šioje dalyje bus 
bene daugiau, ir pati konstrukcija, kad ir turi šiokiy tokiy netobu- 
lumy, geresnė. Suglausta fabula maždaug ši.

Rozalija Manganelli rūpinasi tinkamu Aldutės auklėjimu, mo
kymu, kad ji tapty tikra italaitė — aristokratė. Tačiau pati sinjo
ra Rozalija nesijaučia laiminga. Ji, jau našlė būdama, įsimylėjo 
ne savo luomo žmogy, rūsy didžiūną, kurs, palikęs jai dukrelę,
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pasišalino. Ištikimas tarnas, Martini, saugodamas namą garbę, pade
da kūdikį ant ūkininko namą slenksčio, pažymėjęs jį aukso kry
želiu bei raudonu raikščiuku ant kojytės. Vėliau manyta kūdikį 
įdukrinti* Bet mergaitę ūkininkas atidavė į prieglaudą, iš kur ji 
pateko pas kitą ūkininką, kuris kažkur emigravo. Taigi, Manga- 
nelli dėl karo ir globė j y keitimosi negalėjo savo dukrelės sekti. 
Po Didžiojo karo sinjora Rozalija, paveldėjusi didelį tėvą turtą, 
per savo samdininką ir draugą Martini bei pati stengėsi vaiką su
rasti, tačiau nevyko, nors ir daug pinigą į šį reikalą sukišo.

Tuo tarpu Aldutė mokėsi, sportavo, pamažu kiek ir savo 
praeitį lyg ir primiršo. Taip sulaukė septynioliktą mėty, išlaiky
dama egzaminus iš aštuoniy klasią. Jai ima pirštis buvęs jos 
mokytojas Antoni n o Urso ir sporto globėjas daktaras Paolo Medori. 
Kuriam laikui praėjus Medori tampa sinjorinos Aldonos sužadėtiniu. 
Suruošiamas sužieduotuvią balius. Jo įkarštyje atvyksta vienuolis, 
privertęs Aldoną su daktaru vykti pas sergančią Cecilija Martillienę, 
kuri prieš mirdama prašė dovanojimo, ir grąžino pasisavintus 
Aldonos tėvo vardinius vertybinius popierius. Visa tai gyvai pri
minė Aldonai praeitį, ir labai suartino su sinjora Rozalija, nes 
jos išpažino viena kitai savo sielvartus. Aldona nuovadoje suieš
kojo ir savo tėvo palikimą. Lagaminuose rado fotografiją, krikšto 
motutės laišką, du žiedus ir kt, kas didino skausmą ir žadino 
atsiminimus. To įtakoje ji aplanko tėvo kapą, ir nutraukia santy
kius su dėl šios istorijos nepatenkintu Paolo Medori. Aldona ruo
šias keliauti į Lietuvą, bet sinjoros Rozalijos liga nuo to sulaiko, 
ypač, kad ji prašo dar paieškoti jos dukters. Aldona su Martini 
ši tą bandė, bet nieko nepešė. Tačiau kartą pas juos atėjo skal
bėjos, kurias priėmė pati sinjorina Aldona. Viena skalbėją buvo 
Margarita, Aldonos draugė dar iš prieglaudos. Jos pasikalbėjo ir 
gana greit paaiškėjo, jog Margarita yra tikra sinjoros Rozalijos 
duktė. Bet, deja, neilgai gyveno sinjora, atradusi savo dukrą: po 
trijy savaičiy ji mirė ant jos ranką.

Šeimininkauti pradėjo Aldona su Margarita, kurioms turtas 
teko pusiau. Antonino Urso buvo paimtas juriskonsultu ir liko 
vėliau Margaritos sužadėtiniu. Aldona padeda lietuviams, keliau
jantiems į Braziliją ir išvyksta į Lietuvą. Kaune susipažįsta su 
Amerikos lietuviu, avijacijos karininku, Vytauiu Audeniu. Su juo 
draugauja, aplanko Kauno apylinkes, ir jie greit pasijunta vienas 
antrą mylį. Lenką pagrobtame Vilniuje Aldoąa iš savo krikšto 
motinos tarnaitės Teofilės šį tą sužino apie tėvy gyvenimą ir krikšto 
motutės likimą. Nepratusi prie Lietuvos klimato persišaldo ir su
serga* Iš Rygos į Vilnią atvažiuoja V. Audenis, avijacijos atsargos 
kapitonas, su kuriuo jį audžia meilės svajones ir aptaria didžius 
ateities žygius. Audenis galvoja apie skridimą iš Amerikos Lietu
von be nusileidimo. Bet Aldona serga. „Šventas Kristupai, saugok 
mus!“ taria ją lupos. Sužadėtiniai važiuoja Italijon, tikėdamiesi
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vasaros metu aplankysią Lietuvą, kuri jiems nepaprastai brangi. 
Tačiau nei Italijos giedras dangus, nei karšta meilė, nei gydytojai 
neišgelbsti iš mirties, ir ji gražiausiai atsiskiria su šiuo pasauliu. 
„Už vėlionės vėlę skambino Santa Maria Dolorosa bažnyčioje. 
Skambino ilgai, o Audeniui regėjos, kad varpai pasakoja apie jo „ 
skaisčios mergelės meilę jam, jos vargingą ir didingą gyvenimą, 
pradedant nuo to, kaip , ją tėvas mažutę ’ našlaitę šiltame pajūry 
vieną paliko, kiek ji vargo, skurdo, ir kaip, pagaliau, likimo keliais 
milijoniere tapo ir neišpaiko, neištvirko, o parodė artimiesiems 
savo skaisčią širdį, jautrią sielą ir visų mylima ir mylėdama tyliai 
ant savo mylimo rankų užgeso. Skambino varpai, pasakojo, kal
bėjo, apie viešnios iš šiaurės grožį, jos tobulumus, o didžiasai jų 
nubaigdavo ir amžinai patvirtindavo tai, ką sakė mažesnieji“. 
(287 p.). Kap. Augenis po laidotuvių vyko į U. S. A. „Vėjas 
taršė Audenio plaukus, plėšė nuo jo rūbus, taškė vandeniu į veidą,, 
bet pasiryžėlis tvirtai laikėsi geležinių laivo virbų ir susimąstęs 
žiūrėjo pirmyn. Kartais regėjos jam, kad ir jis kovoja su dviem 
stichijom: su skausmu sielos gelmėse ir su nauju savo pasiryžimu 
gyvenime“. (289 p.).

Nežiūrint kai kurių psichologinių nelygumų, konstrukcijos 
nedateklių ir veiksmo monotoniškumų, ištęsimų, romanas turi daug 
vertingų pusių. Pasakojime visą laiką jauti giedrią ramią nuo
taiką, skaidrią tėvynės meilę ir jos idealizavimą. Reikia pastebėti, 
kad viešnios iš šiaurės patriotizmas išeina iš etnografinių rybų. 
Viešnios iš šiaurės Lietuva — pasaulinė Lietuva. Gal ir nesąmo
ningai ji įkūnyta į šį veikalą. Vienuolis išviso mėgsta savo kū
ryboje egzotiką ta prasme, kad veikėjus, žmones kilnoja iš jų 
natūralios aplinkumos į naują, visai jiems neįprastą. Gal ir Čia 
pasirinko savo veikėjams vietą — visą pasaulį. Jo lietuvis (Vieš
nioje iš šiaurės) Lietuvą brangina, bet pats laisvas skrajoja po 
visą pasaulį: lietuviai Italijoj, lietuviai Rygoj, lietuviai Amerikoj, 
į kurią vyksta V. Audenis. Pati Lietuva tėra tik Jeruzalė, įkvė
pėja, ragintoja. Nauji rėmai lietuvio patriotizmui.

Kun. Alf. Lipnickas Teol. Lic. valstybių sostinėse“* 
Panevėžys 1933 m.

„5 valstybių sostinėse“ — autoriaus kelionės į Dublino Eucha
ristinį Kongresą (1932. VI. 22 —26) aprašymas. Bet čia labai 
mažai šalto epiško aprašymo to, kas matyta ar girdėta, čia, pir
moj eilėj, autorius aprašo savo įspūdžius ir mintis vieno ar kito 
dalyko proga.

„5 valstybių sostinėse“ didele dalimi sudaryta iš atskirų 
autoriaus straipsnių tilpusių periodinėj spaudoj, ypač „Panevėžio 
Balse“. Todėl ir aprašomoji medžiaga labai įvairi. Neminint jau. 
pabaigos „Su moksleiviais į Pajūrį“, „Gamtos Draugo“ ekskursijos 
aprašymo, kuri su kelione Dublinan tiek teturi bendra, kad joje
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dalyvauja pats automis, ir likusią knygos medžiagą galim suskirs
tyti į dvi grupes: 1 — didesnioji, tikrasis užsieniy gyv. aprašymas, 
2 — autoriaus grynai asmeniški pergyvenimai.

Pirmos rūšies aprašymai, mano nuomone, įdomūs ir naudingi 
ir platesnei Lietuvos visuomenei, ne vien tik autoriaus motutei ir 
jo draugams, katalikiškam jaunimui, kuriems pirmoj eilėj ir skiria
ma knyga. Čia drauge su autorium aplankome penkiy valstybiy: 
Vokietijos, Belgijos, Anglijos, Airijos ir Prancūzijos įdomesnes 
vietas: garsias katedras, mažėjus, parkus; aplankom ir stebuklin
gąjį Liurdą ir šv, Teresėlės „Rožių miestą“ — Lisieux. Minėdamas 
žymiy užsienio kataliky paminklus ir kapus, autorius papasakoja 
apie gyvenimą ir darbus; randam žirny apie šventąjį Airijos dar
bininką Matą Talbotą, garsy blaivybės apaštalą kun. Teobą Ma- 
thew, Airijos išvaduotoją Dan. O’Connel’į, Vokietijos darbininky 
sąjungy kūrėją kun. Kolpingą ir kit.

Taip pat čia iškelta visa eilė religinio ir visuomeninio gyve
nimoklausimy: misijos, Ryty Bažnyčios klausimas, katalikybė ir 
protestantizmas, masonai, skautai, užsienio katalikiškosios organi
zacijos. Žodžiu, tai lyg maža enciklopedijėlė kelionės rėmuose. 
Ypač svarbu, kad duota nemažai bibliografijos nurodymy palies
tais klausimais.

Visos šitos rimtos ir naudingos žinios praskiestos paties 
autoriaus asmeniškais pergyvenimais. Tie pergyvenimai priduo
da knygai tam tikro gyvumo, jaunumo, lengvumo. Bet vie
tom jy per daug ir labai jau jie atitrūkę nuo pagrindinės temos. 
Nuolatiniai nukrypimai į Lietuvos gyvenimą, autoriaus asmenį, jo 
draugus ir priešus —pradžioj užintriguoja, bet vėliau atsibosta. 
Ypač kad pasitaiko vieteliy, kurias, turint piktą norą, galima iš
aiškinti autoriaus nenaudai, būk jis nori truputį pasigirti. Tokia 
pav.: nesimpatiška vietelė 24 pusi, apie įvykį Akiu klinikoj. Taip 
pat labai naiviškas atrodo autoriaus komplimentas dailiu. Varnui, 
kad jis „gerai daro rinkdamas lietuviškus kryžius“. Juk dailiu. 
Varnas būdamas amžium vyresnis už kun. Lipnicką ir seniau 
Lietuvos visuomenei žinomas, tur būt, nereikalauja jo rekomen- 
dacijy? Yra ir daugiau panašiu dalyky. Tai, žinoma, smulkme
nos, lengvai pateisinamos autoriaus jaunumu, atvirumu ir sangvi
niko temperamentu. Bet jaunam autoriui ir patarimus duoti 
drąsiau. Taigi: leidžiant antrą laidą ar kitą panašaus turinio kny
gą 4 rašant, reikty truputį mažiau komplimenty, ypač gyviems as
menims, truputį mažiau pasipiktinimo savo priešais ir truputį... 
mažiau apie save, kad kartais neįtartume, jog autoriaus noras 
„būti mažiausiu“, kaip sakosi aukodamas knygą motutei, nėra 
visai nuoširdus.

„5 valstybiy sostinėse“ gausiai iliustruota. Iš viso net 75 
fotografinės nuotraukos. . Vienos jau matytos periodinėj spaudoj,.
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kitos visai naujos, p. V. Uždavinio kelionės metu nutrauktos. 
Tik ar neperdidelis jy nuošimtis iš Lietuvos gyvenimo ir tas „Šv, 
Aloyzas“ be platesnio paaiškinimo labai keistai atrodo, arneper- 
anksti iškeltas į žangų?

Bendra išvada — „5 valstybių sostinėse“ skaitytojas ras daug 
įdomių ir naudingu dalykų, daug geros medžiagos. O kad ta 
medžiaga nevisai tinkamai sutvarkyta, kad ypač trūksta vieningu
mo ir bendro tono, tą jaunam autoriui kiekvienas atleis. J. Ž.

Skubu visiems!
Besibaigiant metams „Naujoji Vaidilutė“ kviečia visus, 

kurie dar nesiprenumeravo „N. Vaidilutės“ 1933 m., už
siprenumeruoti ją 1934-tiems metams.

1933-čiųjų mėty prenumeratorius prašome neatidėlio
jant pratęsti prenumeratą ateinantiems 1934 metams, kad■* * ‘ , * ** 
nereiktų nutraukti tolimesnį žurnalo siuntinėjimą.. Dėl ku
rty nors priežasčių negalėsiantieji skaityti taip pat prašome 
pranešti.

Taip pat kviečiame visus skaitytojus padėti savo žur- 
*

nalui vajaus metais padidinti prenumeratorių skaičių tik 
dvigubai — surandant po vieną naują prenumeratą.

Prenumeratoriai, kurių prenumerata dar neapmokėta 
labai prašomi ją kuo skubiau apmokėti.

Iki 1933 m. gruodžio 31 d. visi atsiskaitome su se
nais metais ir pasiruošiame naujų metų darbams, todėl 
nesivėlinkime, kad netrukdytume sau ir kitiems darbo.

„N. Vaidilutės“ Administracija.

Leidėja ir atsakom, redaktorė R. F ė. Redaguoja J. Drungaitė
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