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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGĘNČIŲ MĖNESINIS ŽURN ALAS
Nr. 6—7 012 -113) 1934 metų birželio-liepos mėn. XIV

A. Skmpskelienė

Naujos idėjos moterų judėjime
Politiniai perversmai, vienur kruvini, kitur ramūs, laikas nuo 

laiko sukrečia Europos gyvenimą. Griūva paskutiniais dešimtme
čiais įsigalėjusios ir, rodos, įsitvirtinusios politinio ir visuomeni
nio gyvenimo formos. Kartu traukiasi į šešėlį, ar . visiškai nyksta 
humanistiškos liberalinės demokratinės tendencijos. Iš griuvėsių 
kyla naujas pasaulis, kuriasi ir bręsta naujos idėjos, gyvenimui 
imasi vadovauti naujas žmogus. O ką daro moteris?

Trumpam straipsny negalima nušviesti motery judėjimo są
ryšis su amžiaus dvasia, nors tai ir būtų labai įdomi studija. Ta
čiau pakanka prisiminti paskutinių šimtmečių žmogaus dvasios 
raidos bent svarbiausius etapus, ir bus aišku, kad moters pašau-, 
lėžiūra formavosi stipriai amžiaus idėjų veikiama. Kai paskutiniais 
metais daugelis Europos valstybių staiga pasuko savo politinį vairą 
kita kryptimi, vieningoj iki šiol moterų pasaulėžiūroj taip pat staiga 
atsirado naujų obalsių, griežtai priešingų anksčiau skelbtiems. Tu
riu galvoj naują moterų judėjimo kryptį, atsiradusią kartu su na- 
cional socializmu ir pasivadinusią nacionalsocialistiška, plaukiančia, 
jų manymu, iš tikrosios moters esmės supratimo.

Pagrindinis dalykas, kuris skiria šią naująją kryptį nuo seniau 
skelbtų principų, yra pažiūra į pačią moterį. Liberalistinėj demo
kratinėj aplinkumoj subrendusios praėjusių dešimtmečių moterų 
judėjimo vadovaujančios jėgos, formavusios kelių vyresniųjų kartų 
moterų pasaulėžiūrą, griežtai skelbė, kad nėra nei vyro, nei moters, 
o tėra žmogus. Dėl to moters vyriausias uždavinys esąs auklė
tis ir kilti į šitą „gryną žmoniškumą“, tapti laisva asmenybe. 
Auklėjimo uždavinys esąs pakelti ir fnoteriškumą ir vyriškumą į 
grynąjį žmoniškumą. Moteriai, kaip žmogui, ir tokiam pat laisvam 
piliečiui, kaip ir vyras, turįs būti visai atviras kelias į tokį pat 
mokslą ir į tokį pat darbą, kaip ir vyrui, nes „žmoniška“ sąvoka 
praktikoje beveik visuomet reiškė tą pat, ką ir „vyriška“. Pabrėž- 
damos vien tiktai bendrai „žmoniška“, bet ne „vyriška“ ar „mo-
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teriška“, ir laikydamos tai tikrai esmingu dalyku, moteris stengiasi 
kaip galima labiau panašėti į vyrus, pasisavinti jų mąstymo,, 
gyvenimo budo, ir darbo metodus. Nacionalsocialistės tai griežtai 
neigia, prikišdamos, kad moterų judėjimo teoretikes nesuprato mo
ters prigimties. Kaip nėra abstrakčios sąvokos „žmonės“, bet tėra 
įvairios tautos su jų individualistiniais polinkiais ir gabumais, taip 
pat negali būti nė sąvokos „žmogus“, o tiktai vyras ar moteris, 
kuriems yra skirti įvairus uždaviniai, kurie turi savo atskirus kelius, 
kurie neturi supanašėti ar net visai susilyginti, bet tik vienas antrą 
papildyti. Vadinasi, nacionalsocialistės pabrėžia ne tai, kas yra 
bendra vyrams ir moterims, kaip žmonėms, bet jų charakteringus 
skirtumus, jų vyriškumą ir moteriškumą, ir jais mano pagrįsti savo 
pasaulėžiūrą, ant jų kurti savo moteriškąją kultūrą, pripažindamos 
abiem (vyriškumui ir moteriškumui) principinį lygų vertingumą.

Svarbiausias ir esmingas moters skirtumas esąs moterišku
mas, kurio tobuliausia forma — motiniškumas. Tiesa, tai pabrėž
davo ir kiti judėjimo vadai, ir jos tvirtindavo, kad moteris netu
rinti išsižadėti motiniškumo, bet konkretus Šitų sąvokų turinys 
yra visai kitoks. Liberalistinės demokratinės pasaulėžiūros atstovės 
norėtų, kad motina ne vien tik turėtų teisės būti ypatingai glo
bojama, befir pati darytų tiesiogiai savo motiniškos įtakos visam 
visuomenės*gyvenimui. Svarbu, jų nuomone, kad „visa suintelek- 
tualintos dvasios kūryba būtų persunkta motiniškumu, o motiniš
kumui reikėtų dvasingumo ir laisvės“ (Gertrud Bäumer). Motiniš
kumas ne vien tik turįs būti socialinio ir karitatyvinio veikimo 
objektas, bet turįs būti pripažintas ir kaip autoritetas. Nacional- 
socialistės mato čia klaidingai suprastą motiniškumo sąvoką, net 
jos iškraipymą, nes reikalaujama motinai teisės valdyti. Tuo tarpu 
motiniškumas esąs visiškas savęs išsižadėjimas ir pasiaukojimas 
naujai gyvybei „....giliausia moters, o taip pat ir motiniškumo 
esmė ir visas jos stiprumas yra pasiaukojimo mintis. Dvasinis 
motiniškumas turėtų taip pat reikšti ne ką kitą, kaip perkėlimą 
šito pasiaukojimo ir savęs išsižadėjimo į visas gyvenimo sritis, 
nepriklausomai nuo natūralinės motinystės. Motiniškumo autorite
tas remiasi ta pagarba, kurią sukelia kiekvienas grynas ir visiškas 
pasiaukojimas. Moterų judėjimas atima motiniškumo idėjai jos' 
giliausią prasmę, net paverčia ją j priešingą sąvoką, reikalauda
mas jam išorinės valdžios. Iš tikrųjų, jis yra tik priemonė moters 
pirmenybei laimėti, dėl kurios kovoja suintelektualintos ir politiką 
per daug pamėgusios moterys“. (Irrgärige der Frauenbewegung, 
Der Weltkamf Nr. 102). Nacionalsocialistės atkakliai kartoja, kad 
moters pirmiausia teisė yra teisė turėti kūdikį, ir kiekviena civili
zacijos nesugadinta moteris nori būti motina, ir ne vien tik dva
sine prasme. Liberalistinis demokratinis paskutinio šimtmečio 
moterų judėjimas daugiausia ir nusidėjo tuo, kad užmušė moteryje 
norą turėti vaikų, tuo atimdamas tautai motiną. Jaunųjų moterų
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vyriausias uždavinys ir esąs išauklėti kitaip galvojančią motery 
kartą, kuri turėtų gyvą nepalenkiamą norą pasiaukoti šiai gražiau
siai ir svarbiausiai pareigai.

Nuosekliai galvodamos nacionalsocialistės valstybės pagrin
du laiko šeimą, ne vien tik žodžiais tai pabrėždamos, bet pasiry- 

■— žusios ir praktiškai atnaujinti vokiškąją šeimą, nuvalyti ją nuo 
liberalistinių demokratinių „nevokiškų“ tendencijų, sukurti stiprią, 
gausią, nacionalistinę šeimą. Šita šeima turėtų būti paremta a u
toritetu ir turėtų griežtą darbo padalinimą. Tai nebe darbo 
bendruomenė ar demokratinių visiškos lygybės principu sukurta 
šeima. Pareigos griežtai paskirstytos — moteriai auklėti vaikus, 
vyrui — išlaikyti juos ir motiną. Kaip pirmą sąlygą šeimai tarpti 
nacionalsocialistės reikalauja atleisti motiną iš tarnybos, o šeimos 
tėvui duoti pakankamą uždarbį. Aišku, tokia autoritetatyvinė šeima 
gali turėti labai įvairias konkrečias formas, ir moters ir vyro san
tykiai gali būti labai įvairūs. Tai pareina nuo tautos charakterio, 
nuo išsilavinimo tradicijų ir 1.1. Tiesa, nacionalsocialistės pabrėžia, 
kad tokia šeima tuomet tegalės tikrai klestėti ir būti naudinga 
tautai ir valstybei, kai moteris joje bus ne tarnaitė ar skalbėja, 
ne vien tik auklė, bet vyro gyvenimo draugė. Kaip jos vaizduojasi 
naujos šeimos santvarką ir vyro bei Žmonos pareigas, kokius 
reikalavimus jos stato visuomenei ir valstybei išlaikyti, matyti iš 
šios ištraukos: „Kad moters siela grįžtų prie vaiko, reikia moterį 
kaip galima labiau išlaisvinti iš ekonominio ir dvasinio skurdo, ir 
grąžinti jai džiaugsmą savo kūdikiu. Reikia įsąmoninti, kokią atsa
komybę ji neša tautos ir tėvynės atžvilgiu, ir iš tos atsakomybės 
kylančią pareigą auklėti vaikus ir norėti vaikų. Reikia jai sugrą
žinti tikrą moteriškumą, kuris gyvenimą matuoja ne dvasios lai
mėjimais, bet širdies šiluma, kuri veda į vaikų meilę, tikrąjį mo
teriškumą ir jo tobuliausią formą — motiniškumą. Reikia ekono
minės paramos aprūpinti šeimos maitintoją darbu. 
Reikia socialinės apsaugos motinai ir vaikui šeimoje ir persisky- 
rusioms tais atvejais, kai jos nėra kaltos. Reikia mediciniškoš 
priežiūros motinai ir vaikui, o taip pat mediciniško priešvestuvinio 
sveikatos patikrinimo. Reikia ir dvasinės paramos — moterų auklėji
mo motinos pareigoms“ (Paula Siber von Qroote, Die Frauenfra
ge). Taip suprasdamos moters pašaukimą nacionalsocialistės griež
tai smerkia liberalistinį demokratinį moterų judėjimą, prikišdamos 
jam daugelį dalykų. Tiesa, jos mato ir kai kuriuos to judėjimo 
nuopelnus, bet bendras balansas, jų nuomone, esąs neigiamas. 
Gera yra, kad moteris atkovojo .sau darbo teisę, kad jos pradėjo 
rimčiau žiūrėti į gyvenimą ir savo dirbamą darbą,' kad jos gali 
dabar taip pat rimtai, kaip ir vyrai, mokytis ir ruoštis gyvenimui; 
taip pat kai kurių teigiamų pakeitimų įvyko ir teisėj, ypač šeimos 
ir paveldėjimo teisėj. Bet tas pats moterų judėjimas turįs joms ir 
milžiniškos n e i g i a m o s įtakos. Jis nesuprato pačios* gamtos
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norimo darbo padalinimo kultūros kūrime, jis pastūmėjo moterį 
į grynai vyrišką kultūros supratimą. Rezultate moteris neišsivadavo, 
bet pateko į dar didesnę dvasios vergovę, ji visiškai kapituliavo 
ir nusileido vyriškumui.

Svarbiausieji dalykai, kuriuos prikiša nacionalsocialistėš vy
resnei motery kartai yra štai šitie. „Moterų judėjimas visų pirma 
rūpinęsis pabrėžti motery teises, teisiškai pagrįsti motery keliamus 
reikalavimus, teoretiškai nagrinėti moters savarankiškumo, darbo 
teisės, lavinimosi ir kitus su motery judėjimu susijusius klausimus. 
Jis maža arba visai nieko nesakęs apie ypatingas moters pareigas 
tautai ir valstybei. Bet nacionalsocialistinėj valstybėj motery klau
simas nėra vieno nedidelio, sau y p a t i n g y teisi y reikalaujančio, 
nuo tautinės visumos atitrukusio būrelio žmonių klausimas, bet 
reikalas didelės tautos dalies, kuri savo būdu ir uždaviniais kad 
ir skiriasi nuo visumos, bet savo pareigas atlikti gali tiktai joje 
ir ten taip pat rasti sau pasitenkinimo. O reikalinga visumos har
monija tegali būti ten, kur yra patenkintos visos jos dalys“ (Pau
la Siber von Groote, Die Frauenfrage).

Dar blogesnis, nei amžinas savo ypatingų teisių pabrėžimas, 
yra suvyriškėjimas. Individualistinis asmens teisės reikalavimas ir 
mechaninis moteriškosios asmenybės įspraudimas į vyriškuosius 
rėmus atėmė moteriai jos charakteringą moterišką, pažymį, bet 
neįstengė padaryti iš jos visiškai lygią su vyru. Susidarė savotiš
kas suvyriškėjusios moters tipas, kurio ryškiausia ir kraštutiniau- 
sia forma yra Sovietų Rusijos moters tipas.’ Tai ne harmoniškąi 
išugdyta, bet vienašališkai iškraipyta moteris. Paskendusi gryname 
intelektualizme, sumechanizėjusi, netekusi savo moteriškosios in
tuicijos, ši „išlaisvintoji“ moteris visiškai pasisavino vyriškus gal
vojimo ir darbo metodus, net visą gyvenimo stiliy. Favorizuoda- 
mas šitą moters tipą, laikydamas jį vieninteliai tinkamu laisvai 
moteriai, liberalistinis judėjimas suskaldė moterų visuomenę, nus
tumdamas į užpakalį motiną ir paniekindamas šeimininkės profe
siją. Šitokia moteris negalėjo sukurti savosios kultūros, kuri turėtu 
charakteringų moteriškų pažymių, o priešingai — iki smulkmenų 
pamėgdžiojo vyrus, išsižadėdama net kasdieniniame gyvenime ir 
savo apsirengime sau įprasto ir artimo .stiliaus.

Visas motery vady dėmesys buvęs nukreiptas į netekėjusią 
moterį, dažniausiai akademikes. Jy teisėmis daugiausia rūpintasi, 
jy reikalavimus stengtasi pagrįsti ir pateisinti, pagaliau,'jos vienos 
ir vadovavusios tam judėjimui. Dabar nacionalsocialistinėj valsty
bėj moterims vadovauti turinčios m o t i n o s, nes tik jos tikrai 
galinčios nujausti tikruosius moters reikalus ir nenukrypti nuo 
moteriškojo kelio. .

Pagaliau moterų judėjimas visai nenorėjęs ar bent per mažai 
pabrėždavęs tikrai moteriškų profesijų svarbą. Jis nenurodė joms, 
kad jų tikras pašaukimas esąs globoti kitus, nuolat pasiaukoti jų
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globos reikalingiems ir Šitokiu savęs išsižadėjimu laimėti visų 
pagarbą ir įsigyti reikiamą autoritetą. Šitose socialinėse profesijose 
moteris gali daugiausia padaryti ir, svarbiausia, gali būti visiškai 
patenkintos. Kitos profesijos stumiančios moterį į visišką nusimi
nimą, atimančios joms gyvenimo džiaugsmą ir skaldančios jy as
menybę. Moteriškosios profesijos, o ypač šeimininkės ir motinos 
darbas ne vien tik geriausiai tinkąs moters prigimčiai, ir dėl to 
esąs tikro džiaugsmo ir pasitenkinimo šaltinis, bet taip pat galįs 
būti ir geriausiai jų atliktas. Nacionalsocialistės vis dėl to leidžia, 
kad moterys,’ kol išteka, gali eiti ir įvairias kitas pareigas ir rinktis 
net ir akademines profesijas; jos gali būti gydytojos, technikės, 
mokytojos, jei tik jos įrodys tikrai gerai einančios savo pareigas.

< Tokiai moteriai auklėti, be abejo, netinka turimos senos 
mokyklos — tiek bendros, tiek mergaičių. Ir čia turinti būti griežta 
reforma ta pučia kryptimi/ Mokykla turinti prisitaikinti prie naujų 
reikalavimų, vietoj sustiprinto intelektualinio lavinimo, turįs įsivy
rauti charakterio ugdymas; griežtas atskyrimas berniukų nuo mer
gaičių esąs būtinai reikalingas, nes tai padeda jaunimui ramiai 
bręsti. Taip pat svarbu ir mergaičių sąmoninimas ir paruošimas 
motinos pareigoms.

Šitie yra vyriausi nacionalsocialistinio moterų judėjimo obal- 
siai. Kaip fanatiškai vokiečiai tiki į nacionalsoęializmą, taip karštai 
ir nekritiškai jų moterys savinasi tas naująsias-idėjas, vienur lai
kydamos sveiką vidurį, kitur puldamos į kraštutinumą, skirdamos 
vyriausiu savo uždaviniu kurti rasistinę nacionalsocialistinę šeimą. 
J šitą naująjį judėjimą galima būtų nekreipti dėmesio, ir jis vienas 
dar neduotų pagrindo kalbėti apie moterų judėjimo krizę ar stai
gų pasukimą iš praminto tako. Bet kai kurios kitos aplinkybės 
neleidžia praeiti visai pro šalį. Mat, germaniškosios rasės moterys, 
ypač šiaurės germanės, Europoje buvo daugiausia išsiemancipa- 
vusios. Vokietės šituo keliu buvo toli nužengusios. Romanų tautų 
moterys, ypač prancūzės, niekuomet nesidėjo į radikaliųjų moterų 
eiles, ir emancipacijos idėjos jas mažiau tebuvo palietusios. Dabar 
staiga pasitraukia „iš bendro fronto“ didžiulė moterų grupė .— 
vokietės. Tokiu būdu Europos žemėlapis moterų judėjimo atžvil
giu staiga pasikeitė. Aiškiai persveria ir vis daugiau pritarimo, ypač 
jaunųjų moterų tarpe, randa, sakytumėm, „moteriškoji“ pakraipa, 
ypatingai pabrėžianti moteriškumą, ypatingai vertinanti moteriš
kąsias profesijas ir į pirmą vietą statanti moters šeimynines parei
gas. Tas entuziazmas, su kuriuo moterys pritaria tom idėjom, 
parodo, kad jos yra joms artimesnės ir kad senoji visuomeninė 
ir politinė moterų judėjimo kryptis jas pačias išvargino, ir gerokai 
joms įgriso. Šios naujos tendencijos reiškiasi, kad ir nedrąsiai, bet 
gyvenimo stiliuje, pakeisdamos ta pačia kryptimi net ir moterų 
apsirengimo madas. Matyti, jos turi ir psichologinį pagrindą, ir 
atitinka laiko dvasią, ir geriau derinasi prie naujų politinių ir
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A.Andriuškevičiūtė

Kaip būtą gera, Viešpatie,
Nemylėt žemės, gražaus gyvenimo.
Arba, kad nelydėtą valandas
Menkystė mano.

Tai, kad galėčiau nesidžiaugti laime,
Kaip vaikas dobilėliuos radęs keturlapį —
Tarytum, būčiau užsimiršus,
Apie gyvenimą mama ką sakė.

Žinau, kad pakelėj prieisiu aš
Smūtkelį dailą, —
Ir visada vlstiek mylėsiu taip liūdnai gražią 

. žemę —
Už tai, o Dieve, kaip savęs man gaila!

v •

visuomeniniu tendencijų (korporatyvizmas, autoritetiška valstybė, 
vado principas, nacionalizmas). Aišku, kad senos moterų emanci
pacijos formos turės keistis. Moterų vadų svarbiausias uždavinys — 
ne priešintis toms naujoms tendencijoms, bet laiku atsiliepti į 
naujus gyvenimo statomus reikalavimus ir pagalvoti, kokį vaidmenį 
gali vaidinti, kpkias teises ir kokias pareigas turės moteris nau
joviškos politinės santvarkos valstybėje. Priešintis ir neigti šį 
judėjimą, kai jo pagrindinės idėjos dar nėra realizuotos, nebūtų 
pagrindo, ypač dar ir dėl to, kad daugelis idėjų yra labai artimos 
katalikų pasaulėžiūrai ir, greičiausiai, jos yra stipriai paveiktos. 
Tačiau, kol dar jos nėra realizuotos, jų turinys palieka ne tik 

(neaiškus, bet ir keliąs tam tikrų abejonių — gimusios kartu su 
nacionalsocializmu jos gali slėpti savyje visai svetimą krikščiony
bei elementą. Ir tautiniu ir pasaulinės taikos stiprinimo atžvilgiu 
jos gali būti ir pavojingos, nes šios naujos moterys Šeimą nori 
palenkti absoliučiai nacionalsocialistinės vokiečių valstybės tarny
bai. Moterims svarbu, kad ir naujojoj valstybinėj santvarkoje jos 
būtų pilnateisės pilietės, kad ir einančios kitokias pareigas, nei 
vyrai. Tai, kas jau laimėta atkakliose kovose ir yra teigfama, tu
rėtų pasilikti ir toliau, tik gali reikštis kitokiomis formomis. Ypa
tingas akcentavimas moters misijos šeimoje ir per ją valstybėj 
dar nenustumia moters į antraeilių piliečių tarpą; viskas pareis 
nuo to, kaip pačios moterys susiorientuos naujoje padėtyj ir kiek 
jos pareikš kūrybingumo ir plačių užsimojimu.

1

7



247
♦ - r

M. Mykolaitytė

Simfonija
Į sodą užmirštą, į sodą seną 
Atėjo ji — balta melancholija, 
O liepą šakos baltuos vualiuos 
fjroja tą pačią aną simfoniją. 
Sustingęs pilkas padangių skliautas. 
Sidabrais byra smuiko aidėjimai, 
O žemės dienos ir mūsą dienos 
Tik ilgas tylus merdėjimas.
Baltosios snaigės krenta ant tako... 
O tau tos aukso vasaros gaila.
Pakiltum tu, kaip tasai sakalas, 
Ir giriom išlietam savo dalią.
Bet kai ir vėl baltą seną tą liepą • 
Aną liūdną simfoniją išgirsi, 
Žy dėjęs vasara, ar verkęs rudeniu, 
Ant tako balta snaige subirsi...

Vynmedžio šakelė

Ar aš meldžiuos?
> * 

. t <

Ar aš meldžiuos? — aš nežinau...
Tiktai jaučiu, kai siela tyli,
Sielos gelmėj, Kurs amžiai myli, 
Ilgesy j taria: „Abba!“ Tau. — 
Ar aš meldžiuos? — aš nežinau....

« •

Ar aš meldžiuos — aš nežinau.
Tyla Tau kalba mano siela
Ir visa, kas dar širdžiai miela
Aukuoju meilės auka Tau...
Ar aš meldžiuos? — aš nežinau.
Ar aš meldžiuos? — aš nežinau.
Tik prieš.Tave klaupiu ir tyliu..:
Be žodžią Tu kalbi... myliu...
Ja ličiu Tavė ...Ir gied u Tau...
Ar aš meldžiuos? — aš nežinau...

i
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Nelė Mazalaitė 
v . o

Pasaka liepsnose
(Tęsinys iš „N. V.“ 5 nr.)

Minia išskyrė juodu ir Edelena nusigando, pasijutus be 
galo viena. Ir staiga vėl apėmė tas ieškojimo jausmas, kuris ka
daise varė ją per daugelį Šaliy ir miestų — bet kas pirma buvo 
tikėjimas ir viltis, nūnai pasidarė tik įpratimas — lošimas, nesiti
kint laimėti, j kiekvieną pažįstamą, ar naujai pamatytą, ji žiūri 
ilgai ir atydžiai, stengias sugauti ką nors, kas priminty Zmogy 
iŠ degančios nakties. į kiekvieną kaukę ji žiūri su klausimu, lyg 
ten slepias kas svarbus. — Bet tie iškreipti snukiai, margi kos
tiumai greit nuvargino, ji pajuto išsisėmimą ir galvos skaudėjimą; 
su ilgesiu galvojo~apie Juli u — vienintelį artimą, galintį išgelbėti 
iš to triukšmo. Pro šalį eina juodas aukštas vyras — ir staiga jos 
širdis suskamba, kaip varpelis palietus duris. Ji užmiršta nuovargį 
ir norą išbėgti’—ji pradeda su piktumu skinti sau kelią prie Juo
dojo. — Sunku būty pamesti iš akiy tą kaukę — jo platus juo
das apsiaustas vilko per salę kažkokį viliojimą, ir juoda kaukė 
nė plyšiu neišduodanti tikro veido — baugino ir traukė. Daugelis 
užkirto jam kelią ranka ar kalba — bet Juodasis eina sau nesu
stodamas, išdidus ir vienas, ir niekas nežinojo: ar po kauke yra 
šypsena, ar rūstumas.

— Ieškojau tavęs taip ilgai, — šnabždesys ir šalia Juodojo 
stovi fantastiška, trapi gėlė. Juodasis atydžiai žiūri, lyg stebėda
masis drąsa, ar įvertindamas: tas kažkas blizgąs — gal akys, 
pro kaukės plyšius atkakliai seka Gėlės kojas ir liemenį. — Ede
lena dreba, laukdama balso.

— Ką galėtum pasakyti man, dėl ko šią naktį norėčiau 
džiaugtis ir gyventi. — Jis! Štai koks jo balsas — duslus ir gilus, 
kaip varpas ugnyje. Tikrai, kas kitas būty ši kaukė, šis aukštas 
puikus vyras, jeigu ne tas, kurio ji tiek ilgai ir taip toli ieškojo.

— Pasakysiu, kad gyvenau laukdama ir ieškodama, — ji 
kalba ne maskarado tonu ir balsu ir Juodasis, tur būt, užintriguo- 
tas — jis ištiesia savo platų juodą apsiaustą, užmeta jį ant trapios 
Gėlės ir nusineša ją į ramy palmiy kambarį. — Taip turėjo nešti 
ją aną nak'į — džiūgauja Edelena, — nejau jis taip pat jaučia 
ir pažįsta, kąip ji?

9



Juodasis pasodina ją, stovi priešais ir žiuri nematomu, tik 
jaučiamu žvilgsniu. Jis kalba daug įdomių, gražių žodžių, kokių 
ji niekada negirdėjo, jis kalba apie ją — jos trapų liemenį, kojas, 
kaip žiedus. Ir jos širdis svyruoja, lyg girta, tarsi apsvaigus ves-- 
tuviniu vynu obelių nusnigta žeme. — Štai, kaip susitikom,’ 
džiaugias tylomis ir tokiu balsu, degančiu laukimu, šnabžda:

— Tu pažįsti mane! — ir plėšia kaukę nuo savęs.
— Gal būt, — pritaria Juodasis. — Tu primeni man sapną, 

sapną pietų krašto miškuose. Tu, kaip džiaugsmas sapne, jo 
balsas skamba dar iš giliau, dar duslesnis. Tu graži, tu tokia gra
ži, kad bijaus, jog tuoj pranyksi, — laiko jos ranką.

— Ir jei tu sapnas — sapnas tik,
Sapnas pastarų dienų jauny —
Nykdamas manęs nepalik —
Duok nors plunksną iš tavų greity sparnų...
— Jis, jis! — širdis meldžias.
— Parodyk man savo veidą, —maldauja ji, ir tas maldavi

mas perima Juodąjį — jame jaustis žmogus — vyras, nustebęs 
ir patenkintas.

— Tu praleisi su manim šią naktį?
— Visą gyvenimą!
Juoda paslaptis pamaži nukrinta.
— O! — Edelena užsidengia lūpas. Ji taip tikėjo, ji šventai 

žinojo — ir išvydus netiesą, pamanė, kad miršta. —- Puikus vyriš
kas veidas buvo už kaukės — jo juodos akys galėjo sudeginti 
širdį, jis gražiai moka kalbėti, jis visas įdomus, bet tai ne tas— 
ne tas— ne tas!

— Mano sapne, šypso vyriškis ir tiesia į ją rankas, kaip į 
savo ir tuoj nuleidžia — toks yra moteriškės veidas. Jis nedrįsta 
prisiliesti jos, nė klausti paaiškinimy, jis nedrįsta reikalauti paža
dėtos nakties — ir prieš jos žvilgsnį jis jaučias toks paprastas, 
toks, kaip visi, ir pats nesupranta, kaip galėjo po ta juoda, išdi
džia kauke vilioti ir bauginti minią.

Edelena stovi po palme, ji nejunta nieko, nieko — nebent 
neapsakomą nuovargį. Ir ji sako visu balsu tokius nesuprantamus 
praeinantiems — žiopsantiems žodžius:

— Kad greičiau ateity senatvė!

— Taip pat žydi obelys, — stebis Edelena.
— Žinoma, — neatydziai pritaria Liudmila —* Tas viskas 

įkyrėjo. /
— Čia tu man pasakei, kas išnešė mane iš ugnies, — ty

liai, lyg slėpdamos.
— Dar neužmiršai?

10
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— Neužmiršau. — Akys obelių viršūnėse laukia stebuklo- 
gaisro, kuris kadais parodė Veidą. Bet to nebuvo. — Neužmir
šau, — skaudžiai, lyg atsisveikindama.

O per obelis lekia žiedų snaigėmis gandas:
— —— — Neužmiršo... pats laikas atsisakė gydyti— — — 

jis pripažino širdį sergančią nepagydomai — — — Neužmiršo...
— Taip, — patvirtino tą, ką sesuo negirdėjo.
Toli, tiesiam take — alėjoj pasirodė motina su berniuku. 

Kartais ji pati netiki, kad čia jos sūnus, kurio ji laukė, kad už
pildytų gyvenimą, pripildytų jį džiaugsmu ir rūpesčiais. Iki ateis 
senatvė, kada turi tik vieną laukimą ar baimę — mirtį. — Kas 
vasarą — ne, kas gegužį atvažiuoja ji j namus — į Baltąjį Pa
dorių, nesakydama kitiems, nė sau — tik žinodama, kad Švenčia 
obelių sniego ir dar kažko — neišsakomo — šventę. Ten, mieste 
per ilgus mėnesius ji ilgis baltų viršūnių, ir čia yra artimesni 
namai — negu jos tikrieji. Bet ir į čia paskui ją neatlekia zb^ 
dis — laiminga; tą jaučia visi, ir motina dažnai žiūri į ją nera
miu žvilgsniu.

— Tu nesi laiminga — bet niekuomet neverki.— O, geroji 
mama priklauso prie tų šventų — paprastų moterų, kurios šypso 
džiaugdamos —- o verkia tik nelaimėj. Dabar senė įsimylėjusi 
mažąjį ir rečiau pakelia akis į viešnią — dukterį. — Štai, jie eina, 
artėja, sena ir mažas didelėj prietelystėj — jie, kaip paveikslas 
žydinčių obelių fone. Edelena laukia jų akimis — ir kas žingsnis 
apima jos širdį kažkokia baimė, kuri paauga į baisiausią—kada 
jie ateina pas ją. Štai... O! visuomet ji matė jame kažką pažįsta
mą, bet kas savo kūdikyje baidos žinomo bruožo, tik tas pažįs
tama kėlė neaiškų nerimą ir dabar... Ji pamatė tiesą — tos pil
kai mėlynos akys — kaip šventi dūmai, tos jos sūnaus akys — 
ir lupos, kurios perdaug rūsčios kūdikio amžiui—ir staigiai pasikei
čia be galo geromis —tat Veidas Žmogaus iš degančios nakties. 
Štai tas degimas nuliejo nemirtingą kūrinį, sutirpdė svajonę ir iš
liejo į šias formas. Jis — pasakiškas junginys širdies jungtuvių, 
jis sūnus jos ir klajonės — jis niekuomet nepažins savo tėvo, 
kaip ji mylimojo. Jie našlaičiai, turį vyrą ir tėvą. — Bet toji pa
žinta tiesa ją gąsdina — ji galvojo, kad tas aitrus skausmas nu
dilins savo briaunas į gyvenimo bėgimą ir pasidarys lengviau 
panešamas — o dabar jis atsinaujino, įsikūnijo, jis kankins ją iki 
mirties. Ir gal po jos. Dabar ji pasirengus tikėti, kaip senos ra
ganos ant laužo, kad jos išgelbėtojas buvo pats nelabasis — ir 
kad jos sūnus yra to juodojo mylimo kūdikis. Ji žiūri į motiną, 
paėmusią berniuką ant rankų, į jį siekiantį nuskinti žydinčią šaką 
— ir lūpos jos iškreiptos.

— Tu sakei, mama, kad aš niekuomet neverkiu... štai, — 
glosto vaiką — mano širdies kruvinos ašaros.

Bet jos niekas nesupranta.
.V • • ‘ ‘ ’

s
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Tiktai stovėdama ant ramios žemės ir girdėdama rėkavimus
— „Nuėjo nuo bėgių“, — „Susidaužė su kitu traukiniu“ — Ede- 
lena, nors ir nežino tikros priežasties, supranta katastrofų. Ir 
neįtikėtinai jaučias esanti tikrai gyva ir sveika. — Niūniavo vai
kui lopšinę — ir ratų dundėjimas priminė aną dainą, kai vieną 
naktį dainavo jai liepsnos. Ant keliu vyto žydinčios obelių šakos 
iš Baltojo Palociaus sodo. Ir staiga — baisus trinktelėjimas.

Jų vagonas išliko sveikas — ‘ bet ten, prie garvežio, keletas 
guli skeveldrose, sąlaužose ir ugnyje. Ji taip pat nesuvaldo liguis
to, įgąsdinto smalsumo, kartu su kitais pribėgti prie nuvirtusių 
vagonų. Ją neveikia rėkavimas, šauksmas, išgąstis^ išvydusįų pa
žįstamus tarp žuvusiųjų — ji tik mato saulę. Saulė žibanti ir karš
ta labai ramiai vaikšto, užmindama ant nuolaužų, slanko tarp du
rnų — kaip koks didelis ponas, atvykęs pareikšti savo užuojautą. 
Saulė tokioj vietoj atrodė Edelenai pats baisiausias iš visko.

' Kažkoks užšalimas apėmė visą kūną —ji ėjo rami, vesda
ma vaiką, kuris nuolat klupo užsižiūrėjęs atgal — berniukui bu
vo kas pažiūrėti.

O ten? — ne, ne vizija, nevaidenas ugnies ir dūmų rėmuo
se Veidas — ten pro aną langą persikorusi galva, ne vizija. — 
Ji bėga — jai rodos, kad bėga taip daug amžių, kol prišliaužė, 
rodės, kad kažkokia sunki našta laiko ją. Ji paleido vaiką ir 
išmetė iš rankos obelies Šaką iš Baltojo Palociaus sodo.

Dūmų ir braškėjimo apimtose nuolaužose —visu kūnu pris
lėgtas sienos, tur būt, sulaužytas buvo žmogus. Tik, lyg stebuklas, 
jo galva su kruvinu nuo langų stiklo smilkiniu išliko neprislėgta
— kaip įrodymui, kad liepsnų vizija buvo tikrenybė. Pilkai mėly
nos akys, plačiai atvertos, kaip kažkokiam regėjimui — ir jose, 
lyg paskutiniai šventi dūmai, pamažu geso gyvybė.

• v
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J. Grinius

Moters Kultas
Niekada tur būt nestigo dviejų kraštutinumų moters atžvil

giu. Vieny ji buvo ir tebėra laikoma žemesniu padaru, kitų ji 
buvo ir tebėra labiau gerbiama, aukštinama, lyg dievaite laikoma. 
Tarp sity dviejų kraštutinumų tebesvyruoją net pačių moterų nuo
monė. Tačiau, kalbant apie moters kultą, čia svarbu ne tiek pačiy 
moterų pažiūra į save, kiek bendra kokio nors laikotarpio visuo
meninė tendencija. Jei būdavo istorijoj periodų, kada į moterį 
žiūrėta su ypatinga kilnia pagarba, tai šitokiai nuotaikai susidaryti 
prisidėdavo ne tik vyrai, bet ir pačios moters. Pagaliau ta bendra 
nuotaika dažnai pasireikšdavo literatūroj.

Prieš pereidami prie atskirų moters ypatingo gerbimo apraiš
kų, turime pastebėti, kad moteriškumas apskritai, jau pagonijos 
laikais, buvo kulto dalykas. Moteriškumas, kaip kuriančioji, gim
dančioji, meilę nešančioji jėga įvairiose stabmeldžių religijose buvo 
simbolizuojama kokios deivės pavidalu, nors gyvenimiškoji mo
teris dažniausiai pasilikdavo vyro vergė, priedas. Kad atsirastų 
gyvos moters, jei ne garbinimas, tai bent ypatinga kilni pagarba, 
reikėjo krikščionybės ir jos kilnios moralės. Tiesa, ir krikščionių 
filosofų tarpe, esančių judeizmo įtakoje, kai kada buvo žiūrima į 
moterį lyg į menkesnį Dievo kūrinį; tačiau bendra linkmė, kad 
vyras ir moteris yra abu Žmonės, kurių sielos lygiai vertingos, 
Kristaus kraujo atpirktos, liko stipriai įsišaknijusi žmonių sąmonėse.

Išganymo dalykuose moterų lygybę vyrams pavyzdingai įrodė 
jos pačios krikščioniškosios eros pradžioje. Moteris kankinė stojo 
greta vyro ir visam pasauliui iškilmingai savo mirtimi paliudijo 
už Kristų, kuris ją išaūkštino. Tą kraujo liudijimą, suspindėjusį 
dangiška aureole, išdavė ne tik kilmingoji, išmokslintoji, taurioji 
Cecilija, bet ir skaistusis kūdikis Agnietė, ir paprastoji paniekintoji 
vergė. Štai. Lyone 117 m. vergė Blandina drauge su vyskupu 
Pothinu miršta arenose, liudydama Kristaus dievybę, ir drauge 
įrodo jei ne savo viršenybę, tai bent lygybę su vyrais. Kadangi 
krikščioniškosios dorybės, skaistybės ir pusiaukojaiičio heroizmo 
idealas moterų širdims gal net artimesnis negu vyrams, todėl ne
nuostabu, kad nuo pačių pirmųjų krikščionijos amžių moteris — 
šventoji jau buvo garbinama ant altoriaus.

Moters paveikslo iškėlimas ant altoriaus tarp žvakių ir smil
kalų kvapo tėra tik viena iš priežasčių moters ypatingo gerbimo
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Iz. Blaudžiunaitė
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Kūrėjau!
Daug už ką žemėj turiu dėkoti, —
Net už kiekvieną svetimo tolio virpanti garsą,
Kursai paklydęs skrenda pro langus,
Arba į vidų eina, įeina, vieši ir nyksta! —
Net už tą mirtį, kurios šiugždesiai gėles išžudo 
Ir surakina lūpose šypsnį ar didį skausmą, -- 
Kuri žadėjus visus klajūnus
[ Tavo Amžių Ramybę vestisukviesti. — , 
Daug nž ką žemėj turiu dėkoti —
Neišskaičiuoti — kaip smėlio jūras!
Už vis didžiausias tos dulkės ačiū—
Už vieną meilę — meilę kaip tvaną,
Kaip gilių erdvių didžią tolybę —

Meilę —
Kurioje mane dar mažą,
Dar visai mažą —
Mama, užsupo ir užliūliavo!

apskritai. Antroji priežastis, panaši pirmajai, yra Marijos kultas. 
Krikščioniškasis pasaulis niekada nebuvo užmiršęs Kristaus Moti
nos, Dievo gimdytojos; tačiau jos garbė ypač sustiprėjo viduri
niais amžiais, kada jai pradedama pinti rožių vainikas (rožančius), 
kada jai imama statyti puošnios katedros, kada jos nevystamai 
garbei poetai rašo eilėraščius ir gausias misterijas. Kas garbino 
Dievo Motiną, tas negalėjo negerbti tos giminės, kuri yra davusi 
žmonijos motiną, be Nuodėmės Pradėtąją (nors Nekalto Prasidė
jimo dogmos, Liurdo stebuklais įrodytos, nebuvo, tačiau krikš
čioniškasis pasaulis seniai tuo tikėjo). Kai vykdamas į tolimą 
kraštą kovoti, riteris ant savo vėliavos nešėsi išpieštą Marijos 
paveikslą ir prašė jos globos, jis drauge nešėsi ir regimos Mari
jos dukters ženklą, kokios nors damos kryželį, šarfą, ar dėvėjo 
išsvajotosios, tik vieną kitą kartą tematytos moters, heraldiškąs 
spalvas. Moteris riteriui lyg Marijos atstovė žemėj. Todėl moterį 
riteris ne tik globoja, bet gerbia, garbina, su švelnia pagarba 
lenkiasi jai, lyg dievybei. Jis myli ją vienintele ir skaisčia meile,

14



I

Į

• I
t
į

254 . Y “ *

nieko nereikalaudamas iš mylimosios, nes ji dažnai to nė nežino. 
O jei įspėja ar žino, užtenka riteriui palankaus žvilgsnio, šypsnio, 
gero žodžio, menkos dovanėlės (šarfo, pirštinės), kad jis galėtų 
ilgus metus jai tarnauti, dėl jos kautis turnyruose, dėl jos išvykti 
ilgam, net lig Palestinos. Vienas jos atminimas įkvepia jį, nes 
tam kiek brutaliam, nuolat kariaujančiam, nuolat besiblaškančiam 
riteriui dama-moteris lieka jaučiamu simboliu ramybės, švelnu
mo, meilės, skaistumo dorybės, kurių jis taip širdies gilumoj 
ilgisi, ir kuriuos aukščiausiame laipsny yra realizavusi Dangaus 
Karalienė.

Tik dėl to, kad ji buvo tos pačios giminės, kaip ir Marija, 
vidurinių amžių moteris dar nebūtų įkvėpusi tokios kilnios pa
garbos, jei nebūtų prisidėjusi trečioji priežastiskultūringumas. 
Moteris šituo atžvilgiu aukščiau stovėjo už vyrą riterį. Pilies šei
mininkė ar jos dukterys ne tiktai dažnai moka skaityti ir parašyti, 
bet jos domisi literatūra, skaito romanus, moka skambinti ir dai
nuoti; viena kita ima pati rašyti arba pasiūlyti temą kokiam tru
badūrui ar truverui (Marie de la Champagne). Moteris taip pat 
turi gilesnę religinę kultūrą. Vyrui į nelaisvę patekus ar mirus, 
kai kurios vidurinių amžių moterys parodo didelę politinę išmin
tį, sugebėjimą valdyti ir net kardu ginti savo ir savo vaikų teises.

Tiesa, kad atskiri vyrai iš neaukštų sluogsnių savo kūrybiš
kais sugebėjimais labiau prasikiša už moteris, tačiau savo mase 
pilių damos stovi aukščiau už vyrus; jos yra skonio ugdytojos, 
įvedančios gražų pasipuošimą ir elgesį, jos yra literatūros (ypač 
lyrikos) skatintojos, nes jos geriau supranta poetus ir juos remia. 
O šie pastarieji už parodytą palankumą stengiasi savo gerada
rėms atsilyginti; todėl jų garbei trubadūrai ar minesingeriai kom
ponuoja įmantriai skambančias dainas, kuriose damos nepalygi
namas grožis, jos dorumas, taurumas garbinamas įvairiausiais 
tonais; jos dorybių ir grožio sužadinta meilė išvirsta beveik į 
adoraciją ir skamba po visą apylinkę. Tas bendras trubadūrų, 
truverų, minezingerių susižavėjimas moterim, dar labiau ją išaukš- 
tina riteriškos visuomenės akyse.

Taigi savo kultūringumu aukščiau iškilusi moteris žadina 
kultūrinį literatūrinį sąjūdį, kuris grįžta į ją ir dar labiau ją iš
aukština. Tame moterų ir poetų bendradarbiavime, kur žymų 
vaidmenį vaidina grynosios, pasiaukojančios, tarnaujančios, nesu
interesuotos meilės koncepcija, moters kultas pasiekia tokio laips
nio, kokis nebuvo ir gal nebebus žinomas istorijoj viduriniais amžiais. 
Gyvenime ir literatūroj įvairiais tonais skamba meilė ir susižavė
jimas dama, gimdydamas legendas. Antai, pasakojama, kad tau
rusis trubadūras riteris J. Rudei, išgirdęs apie Tripolio princesės 
dorybę ir grožį, įsimylėjo ją, patašė jai giesmių ir pagaliau išsi
ruošė į kryžiaus žygį, kad pakeliui nors iš tolo galėtų pamatyti 
savo išsvajotąją. Pakely Rudei susirgęs ir nuvažiavęs į Tripolį
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nebegalėjo iš laivo išlipti. Tačiau apie riterį ir jo dainas išgirdusi 
princesė ir pati atvykusi į laivą ligonio aplankyti; Rudei labai 
nudžiugęs ir širdingai dėkojęs, kad prieš mirtį gavęs išvysti savo 
minčiy damą. Princesė verkdama užmerkusi riteriui akis; bet ne
sitikėdama, kad ją kas tauriau ir nuoširdžiau bemylėtą, įstojusi 
į vienuolyną.

Tačiau literatūroj aukščiausią moters kulto apraišką sutin
kame Dantės poezijoj, ypač „Dieviškoje Komedijoj“. Ką nevie
nas riteris ar trubadūras nesąmoningai jautė, tai Dantė aiškiai 
pasakė — -m y 1 i m a mot e r i s v y r u i n ė r a t i k t a i moterį s, 
b et įspėjantis a ngel as, išganym o kelio rodytoja, 
dieviškojo mokslo ir Bažnyčios simbolis. Kaip besi
blaškančiai žmonijai išganymas atėjo per Mariją, taip politinėse 
aistrose ir gyvenimo praktiškose kovose besigrumiančiam Dantei 
išganymas ateina per Beatričę. Dorybinga skaisti moteris lieka 
vyrui išganymo tarpininkė. Aukštesne prasme persunkta meilė, 
širdies taurumas, švelnumas, skaistybės ramybė yra dorybės, ku
rioms atstovauja moteris, irkurią kiekvienas vyras sąmoningai ar 
nesąmoningai ilgisi tarp gyvenimo audry; jos turi patraukiančios 
išganymo galios, dėl jy moteris buvo Dantės ir riteriu išaukštinta 
ir dėl ją ji visada gali tikėtis gilios pagarbos.

Išnykstant grynosios meilės filosofijai, smunkant riterystei ir 
iškylant miesčionią luomui visuomeniniame gyvenime, moters 
gerbimas viduriniy amžiy pabaigoje pradeda nykti. Renesanso 
laiku moters gerbimas yra paviršutiniškas, neatremtas į gilesnes 
pažiūras. Vėl moteris aukščiau iškyla Prancūzijoj po. religinių ir 
pilietiniy karą, kada Tridento Bažnyčios susirinkimo kontrarefor- 
macijos įtakoje pasirodo gyvesnis religinis gyvenimas. Tai vyksta 
XVII a. pirmojoj pusėj, kada bažnyčiose skamba šv. Pranciš
kaus Saleziečio švelnus, Dievo meile virpantis balsas. Tai vyksta 
tada, kada vargšais, našlaičiais ir elgetomis rūpinasi Šv. Vincen
tas a Paulo. Jei tuo laiku pagarba moteriai nepasiekia viduram
žiško mistinio susižavėjimo, tai vis dėl to ji yra žymi, nes palieka 
pėdsaką net literatūroj. Nesustosime ties atskirais literatūros fak
tais, tik pažymėsime, kad tarnauti moteriai, kentėti dėl jos net 
neteisingai, vyriškis laiko sau garbe. Savo meilę jis taip, kaip vi- 
duriniy amžiy riteris, nori įrodyti dideliais darbais, tokiais, ku
riuose net gyvybei gręsia pavojus.

Ir vėl moters garbei skaisčiau sušvisti XVII a. turi reikš
mės toji pat moteris. Civilinių kary epochoj ji mažiau subarbarėjo, 
negu didikai vyrai. Karams aprimus, pasirodė, jog moteris kultū
riniu atžvilgiu stovėjo ne už vieną vyrą aukščiau. Tai jausdama 
ji ėmė reformuoti subrutalėjusius papročius, kultivuoti švelnesnius 

v jausmus. Tokia svarbia reformatore tada buvo markyzė de Ram
bouillet. Ji ir kitos nebūty sukūrusios naujos riterystės, jei jos 
nebūty imponavusios savo asmens turtingumu. Jų tarpe yra vie-
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nuolynų steigėjų, kaip šv. Joanna de Chantal; jų eilėse yra gabių 
rašytojų, kaip Mme de Sėvignė ir Mme de La Fayette ir šiaip 
gero skonio išmokslintų, bet tikrai moteriškų damų. Tarp jų nes
tinga nė misionierių, kurios dega troškimu vykti į pagonių 
kraštus skelbti Evangelijos. Koks gilus užsidegimas būti misio
nierėmis reiškėsi net žymių didikių-tarpe, būtų galima parodyti, 
tik plačiau jų gyvenimą palietus, kas mus per daug nuvestų 
j šalį. Bendrai XVII a. Prancūzijoj yra amžius stiprių moteriš
kų asmenybių, dėl kurių imama gerbti visa giminė.

XVIII amžiuje laisvų idėjų, satyros sarkazmo ir laisvo elge
sio amžiuje moters gerbimas žymiai susvyruoja, nes ir pati mo
teris nestovi tinkamoj moralinėj aukštumoj — per daug tuštumo, 
lengvabūdiškumo, vėjavaikiškumo, pasidavimo patvirkusio vyriš
kio jgeidžiams. Moteris vėl atsigriebia XVIII a. pabaigoj ir XIX 
pradžioj su romantizmo laikotarpiu. XVIII a. vidury buvo rašomi 
eilėraščiai moteriai, kaip koketei ar gulovei, o romantizmo laiku, 
kai prisimenami viduriniai amžiai, moteris vėl pasirodo, kaip 
auksasparnė paslaptingoji mūza, kaip mėlynoji pasiilgtoji gėlė, 
kuri veda į paslaptingąją poezijos ir laimės šalį. Hardenbergas- 
Novalis verkia eilėmis savo skaisčiosios sužadėtinės Sofijos ir 
drauge gieda himną Marijai. Alfred de Vigny dainuoja apie mo
terišką angelą Eloa. Kai Kristus verkė prie draugo Lozoriaus 
karsto, vieną Jo ašarą angelai deimantiniame inde nunešė prie 
Dangiškojo Tėvo sosto; iš tos ašaros gimė skaistus angelas, an
gelų sesuo Eloa. Besigėrėdama gražiuoju Viešpaties pasauliu, ji 
sutinka puolusį gražų angelą šėtoną. < Eloa mato jo liūdesį bei 
neviltį ir iš gailesčio pamilsta jį, tačiau šėtonas nutraukia ir ją į 
pražūtį.

Taigi romantikams moteris vėl vaidenasi lyg išganymo tar
pininkė, lyg geroji dvasia. Tačiau, ir ne vien tokia. Jie mato joj 
kartais ir blogybių šaltinį, lyg demoną gundytoją, nusivylimų ir 
kančių kaltininkę. Nežiūrint šitų tamsių šešėlių, vis dėl to didžiu
ma romantikų moterys yra švelnios trapios būtybes, lyg gerųjų 
dvasių seserys, kurios turėdamos žmogiškąjį kūną nėra laisvos 
nuo žemės paklydimų. Bet tai tik poetų — svajotojų susižavėji
mas moterim, maža turįs ką bendra su pačios visuomenės nuotai
ka. Tai tik atskirų žmonių kulto apraiškos. Jos visai dingsta 
XIX a. antroj pusėj, kada įsigali materialistinė pozityvistinė fi
losofija. Kaip visas gyvenimas, realistų ir natūralistų rašytojų pie
šiamas, yra menkas, paniuręs, taip ir moteris atrodo pilna iškrypi- v 
mu patelė, neretai prekiaujanti savo kūnu ir stumianti visuomenę 
į degeneraciją.

XIX a. pradžioj su švystelėjusiu neoromantizmu vėl sus
kamba, bent literatūroj, vienas kitas kilnus akordas moters gar
bei (E. Rostand „Tolimoji Princesė“, „Cyrano de Bergerac“), 
bet ir vėl tuoj užgęsta. Moters kultui iškilti naujaisiais laikais
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P. Orintaitė

Mažas apsirikimas
' 1

Palanga ne tik vidutiniam, bet ir smulkesniam valdininkui 
iki šiol yra — mūsų Rivjera, Monte Karlo, Nica ir visos kitos jo 
nematytos, tik įsivaizduojamos tinginiavimo, dykaduoniavimo ir 
tuščio pinigų barstymo karalystės. Kai pūstelia pavasariškas vėjas 
ir gatvėse ima rodytis vienas kitas lengvesnis apsiaustas, per 
daugumos smegenis perbėga nerimastingos skruzdės — rūpestis: 
kad taip gavus vasarų padoriai praleist. Padoriai — tai reiškia: 
aukščiau savo nosies iškilti, pasitrinti po šiek tiek aukštesnį luo
mą, kišenių ne pagal savo pajamas pakratyti, parodyti visiems, 
kad „ir aš ne toks vabalėlis, kaip kad jūs manot!“ Ir jei tai pa
vyksta, paskui visai nesunku būna visą ilgą pusmetį mokėt „va
sarojimo avansus“, taupyt pradedant nuo pirštinių ir baigiant muilu 
arba cukrumi.

stinga platoniškai idealistinės filosofijos, stinga pačių moterų tau
rių asmenybių, per daug modernusis gyvenimas artimai sumaišė 
vyrų ir moterų reikalus, per daug jis moterį prirakino prie grum
tynių dėl duonos kąsnio.

Baigiant šitą eskyzinę apžvalgą,| reikia pabrėžti tas sąlygas, 
prie kurių moters kulto apraiškos suklestėdavo. Pirmiausiai tai 
atsitikdavo tais laikais, kada sukleštėdavo krikščioniškai idealisti
nė pažiūra į gyvenimą, antra, kada labiau iškildavo moters kul
tūringa asmenybė, išlaikiusi nesugadintas-moters prigimties savy
bes ir kada moteris atremdavo savo asmens kultūrą kilnia 
krikščionių religija, kuri ją išaukštino; pagaliau moters kulto ap
raiškos ryškiau pasirodydavo tada, kada tarp vyro ir moters buvo 
išlaikomas pakankamas nuotolis, kada jausdama savo kilninančio 
pašaukimo vertę moteris nesileisdavo į laisvai familiariškus san
tykius su vyrais. Posakis „gerbk save ir būsi kitų gerbiamas“ 
tiko visiems ir visada. Kada jo vertę stipriau pajusdavo moterys, 
jos labiau laimėdavo negu kas kitas — švelni pagarba joms ryš
kiausiai pasirodydavo.
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—. Gerbiamieji! Štai, kiek ramių ir sveikų vasarai praleist 
vietelių po pat nosia: Birštonas pirštu pasiekiamas, Panemunio 
ir Pajesio labirintai, Nemuno žemupio pakrančių romantiškos vie- 
tukės ir t. t., ir t. t — skelbia dienraščiai ir ragina pasinaudot 
pigesniu sveikatos taisymu (nors mes gerai žinom, kad mūsų 
tautos vaikai dar pakankamai sveiki ir kas vasarą gydytis visai 
nereikalingi, tačiau tai laikome savo kuklia paslaptimi).

Bet kur tau! Ar mes būtume be skonio, kad klausytume, tur 
būt, kieno nors pasamdytų laikraščių? Ir atsiranda pavyduolių! 
Birštonas — reumatikams, rachitikams, skilvįninkams ir kitiems 
įkyriems ligoniams, o padorus žmogus ten nepagysi — dar labiau 
gali susirgt. Taip pat tos visos kitos ramiosios vietūkės mums 
netinka — mums ir taip perdaug „ramu“.

Tad visa ko idealas, viso meto rūpesčių aukščiausias tikslas
— baltoji Palangėlė. Kitam ir gydytojas uždraudžia jūros vandenį
— plaučiams per aštru, bet mūsų ne tas argumentas nepaveikia, 
nes mes patys puikiausiai žinom, kad ne sveikatos ieškot į Pa
langą važiuojam...

Sukauptam visas pinigines jėgas, prisisiūdiname keletą eilių 
rūbų tam vienam mėnesiui, perkame specijalius batus, kepures, 
baltinius, siuvame chalatus, taisome hamakus ir — valio į mūsų 
Nicą! :

2 "

Saulė, vanduo ir smiltys. Pušynas su alėjomis, Birutės 
kalnas, muzika ir kumpelninkiškas „apsirijimas“ plekšnėmis, un
guriais, grietinėle ir šaltbarščiais. Kai kam ir gyvojo padažo ne
pritrūksta.

— Ar neperdegei? Kaip apetitas?— sveikinasi pažįstami 
viens kitą. .

— Trečia oda lupasi. Ryju už keturis. Kasdien po kilogramą 
sunkėju* Sagos trūksta. Taisausi, kai grįšiu — nebepažins,— atsa
kinėja sveikutėlis, riebutėiis, vyras pačiam amžiaus gražume, kuriam 
geriau pritiktų eit griovių kast, rugių kirst, o stačiai juokinga, 
beveik pasityčiojąma, kad toks pavyzdingos komplekcijos kieta
sprandis eina po pusdienį patysot ant smėlio, per pietus renkasi 
kąsnį ir stengiasi kuo stropiausiai prisikimšt, o po pietų slinkinėja 
po pušyną, kaip antros stadijos džiovininkas. Ir tai — kasdien, 
per visą mėnesį!

Žinoma, jei vien šios oficijalios „sveikatos taisymo“ di j etos 
prisilaikytų — daugiau kaip savaitę neištvertų, — iš nuobodumo 
pasikart prisieitų.

Tik pagalvoti — sveikam žmogui nusiduot ligoniu ir imt 
gydytis — tikrai galima netik susirgt, bet ir numirt, taip, kaip kad 
pasitaiko protingą uždaryti į bepročių namus: tuoj beprotis taps!’

19



259*

Todėl be pliažo, vandens, pušyno ir plekšnių, yra dar neofi- 
ei jalus „sveikatos taisymas“ — Kurhauzas, Juraitė, tamsiosios alėjos, 
platusis pajūris iki prašvintant, be to, ir dienos metu, ypač prie 
muzikos, naujų pažinčių medžiojimas, susitikimai, aštrūs „nervus 
gydą“ pasikalbėjimai ir kt. •

Tinginiavimo, gero maisto-ir vasariškos saulės išprovokuota 
energija proto nebeklauso: pareiga ne pareiga, sąžinė ne sąžinė,, 
skandalas ne skandalas — važiuojam! Nors grįžus namo paskui 
kartais ir pačiam koktu.

Pabunda tas, anot Tolstojaus, raudonasis žvėris. Stanga jis, 
plėšosi, veržiasi laukan ir gaudo praryti pirmą pasitaikiusią auką. 
Ir todėl nė vieno tokio kumpelninko, savo sveiką organizmą dar 
būtinai per prievartą gydyt pasiryžusio, akyse, veide, šypsenoj, 
eisenoj ir balso skambėjime jaučiame tą žvėrį, tą gašluman su
sitvenkusią energiją, kurios įsigalėjimas žmogų daro žemesnį už 
gyvulį.

3 ■ - •; : '
Moterų pusės kopose vartosi rausvi kūnai. Apvalios strėnom 

ir kulšys, įteptos aliejais ir vazelinu, sirpsta, kaip kepama penėta 
žąsis.

Prakaituoja čia ir penkių pūdų svorio dulcinėjos ir marguo
jančių grobkaulių pablyškusios širšialiemenės.

Vienos čia besistaipydamos graužiasi, kad į užsienį važiuot 
tas smulkmena — litas neišleido. Kitos — paskutiniu centu tikrai 
čia saulę ir orą geria, ir kiekvieną dieną brangina; dar kitos rau
kosi, kad pinigą veltui leidžia, t. y., be pliažo ir sotaus valgia 
nieko įvairesnio nesugriebia, triukšmingiau laiko išnaudot nepa
sitaiko. -

— Kad taip čia, į Palangą, perkeltų tarnaut, — tingiai kal
bina liekna ilgakasė šalia nugarą bekaitinančią jau kiek subren- 
desnę draugę: — tai visas vasaras galėtum čia karališkai džiaugtis.

— Tai... pora mėnesių, o paskui, kai visi išvažinėja, rudenį 
ir žiemą, gal būt, čia lygiai taip nuobodu, kaip ir mūsų kai
muos. Jau geriau norėk kur į didesnį miestą, prie gelžkelio, plen
to,arba bent arčiau centro, Kauno...

— Et, norėsi nenorėsi — kas iš to? — šaltai rezignuodama 
pabaigia jaunesnioji. — Prakirmysi visą apvalą amželį purvinam 
užkabory, ir visi norai išgaruos.

Iš tų kelių žodžių ir iš pliažo tualeto (nors jo taip nedaug) 
aš tuoj pajutau savos profesijos žmones. Tai turėjo būti pradinės 
mokytojos. Kaip mėsininką iš kruvino priejuosčio, malūnininką iš 
balzgano apdaro, kirpėją iš kvepalų, taip pradžios mokyklos mo
kytoją iš jo kalbos temų, iš balso tembro ir tono, iš tualeto tuč
tuojau pažįstam. Traukiniu važiuodamas tikrai neapsiriksi.
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Šitas luomas kažkodėl visada man kelia užuojautos jausmą. 
Aš tuose žmonėse jaučiu kažką tragiška: lyg kažkieno pamiršti, 
kažkodėl neįvertinti, beveik nuskriausti Adomo vaikai. Ir jie patys, 
tarytum sustoję kažkokioj pusiaukelėj, kaip kad ta pelė įkritusi į 
liepinę: laksto, lipa, bėga, kabinasi, ilsta ir kaista, slidžiais liepi
nės šonais aukštyn pasilypėti negali, kabinusis kabinusis kokį 
sprindį į viršų pavargsta, nusimalšina ir po visų pastangų vis 
dėlto lieka tame pačiame dugne.

_ Yra įsigalėjusi tokia skaudžiai paradoksališka nuomonė: kai 
pamatai žmogų nei miesčionį, nei kaimietį — tokį tarpinį tipą, ir 
nežinai, ar jį priskirt prie mokytųjų inteligentų ar tik prie šiaip 
prasigudrinusių, miestą mačiusių amatninkų, tai žinok — pradžios 
mokytojas.

Įsitikinusi, kad neklystu, aš pasisukau į tą kopos pusę, iš 
kurios girdėjau kalbant, ir įkišau savo žodį:

—• Kaip spėju — mokytojos, tai drįstu prisidėti...
Įsikalbėjom po žodį. Nuklydom į savo darbus, vargus. Vėl 

išgirdau tuos pačius nusiskundimus, tą pelės tragediją, drauge ir 
rezignaciją.

— Turiu vaikų per penkiasdešimt. Kai sueina po Visų 
Šventės tie iš kaiminės, tik ką nuo botago — taip ir jaučias vis, 
tartum po laukus lakstą, per tvoras laipioją, su lazda gyvuliams 
šonus kapoją. O žodyno pasiklausytumėt! Kitas vedęs vyras dar 
savo amžiuj tiek nėra girdėjęs.

— Taigi, kali kali tokiems, o žodžiai kaip į sieną. Namuose 
kai išmoksta visko — tėvai velniuojasi ir pančiu moko, šeimyna 
nė valgydami savo nemazgotų snukių neužsidaro — tai ką tu 
čia švelniu žodžiu ir knygos paveikslėliais priviliosi, kad gyvieji 
pavyzdžiai visai atbulai rodo.

—Darbas nedėkingas, beveik ir nevaisingas, — skundėsi 
viena po kitos — bet kad nors paskui, po pietų, turėtum kuo 
dūšią atgaut, o čia... Laikraštis sykį per savaitę, o per blogus 
kelius ir to nėra. Knygas skaitai skaitai, įkyri ir tos, taip norisi 
ką nors realaus, ką nors tikro matyt, pergyvent, o tų svajonių 
prisvajotų kampai pilni. Radio užsuki; bet diena iš dienos, savaitė 
iš savaitės, mėnuo iš mėnesio irgi įgrįsta ir ima atrodyt, lyg koks 
klaikus spiritistinis seansas, lyg koks nerealus su anuo pasauliu 
kalbėjimasis, dėl to paskui jau nuo to vieno balso daros nyku ir 
nuobodu. Viskas tam0a nebeįtikima: argi tikrai dar gali būti kur 
nors tas gyvenimas toks gyvas ir karštas, kai tu čia tarp keturių 
sienų prie spingsinčios lempos nyksti metas po meto, sęsti jokio 
žmogaus pakalbėti neturėdamas ~ ir imi nieku nebetikėti, nustoji 
stengęsis, surembėji, tartum samanomis apželi.

— Ar kaime nė nepasitaiko jokio šviesesnio žmogaus, juk 
visi laikraščius skaito, be to, kalbam apie inteligentų perteklių,— 
klausiu dėl visa ko.
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— Užkliūva.,. Agronomai, matininkai. Bet jie mūsų peda
gogišku intencijų nei rūpesčių visai nesupranta — sumaterijalėję, 
skeptikai, dar ir cinikai. Auklėjimas, švietimas, dorovė, — jiems 
tik istoriškos vertės terminai, o pridėk dar religiją, tai nusišypsos 
su pasigailėjimu, lyg sakydami: ką su tokiu žmogum daugiau 
gali bekalbėti!

— Betgi, pagaliau, juk ir tie patys kaimiečiai šiandie nebe 
tokie tamsūs, — pakišau argumentą, pati juo nelabai tikėdama,— 
galima susidraugauk -

— E... Ir mokytojas jiems tik tas lygus, kuris moka pinigą 
kraut, žemės įsigyt, biznį daryt. O į suėjimus kad pakviečia, tai 
tik tiek, kad... pavalgydina kupinai, dar prispirta nesipuikint ir 
jųnaminio „šamarlako“ truktelt, tai paskui tris dienas galvą su
siėmęs dejuoji.

Išsiskirstėm kas sau. Visą popietį Šios drumzlės knietėjo 
man galvoj, ir aš nuoširdžiai užjaučiau tas savo profesijos, kad 
ir kiek kitokio skyriaus, darbininkes ir liūdau dėl jų gyvenimo 
tylios tragedijos.

Kitas dienas dažnai vėl pataikiau prigult prie tos pačios 
kopos, o jos mane pamačiusios nusišypsodavo: „Štai ir mūsų 
panelė“.

Ir vėl paregzdavom, gražaus laikelio turėdamos, apie peda
gogiškos naštos sunkumėlius, apie pareigas ir pastangas, apie 
skriaudas ir t. t. Kitų profesijų darbininkai, atlikę savo valandas, 
privačiame gyvenime gali visai kuo‘kitu gyventi, gali niekad nė 
puse žodžio neužsiminti apie savo tiesioginio užsiėmimo reikalus, 
o mokytojui jo pareigos taip įauga į jo asmenį, taip pavergia jo 
sąmonę, kad jis nuo tų savo pareigų ir rūpesčių niekur pabėgti 
nepajėgia, todėl jį iš kalbos temų, iš nuotaikos, elgimosi ir pap
ročių greit atskiri nuo kitų.

Matydavau jas ir pušyne, vis vienas vaikščiojančias: tur būt, 
jokių pažįstamų neturėjo, ar gal nepritapusios prie moderniško 
tempo nemokėjo juos žvejoti, gaudyti, laikėsi dar tos moteriškos 
taktikos (kuri praktiškame gyvenime, deja, seniai jau iš tiražo iš
ėjo): laukti, svajoti, kai tuo tarpu dabar moterys jau ne tik pačios 
ieško, gaudo, bet net akiplėšiškai grobia naujus pažįstamus į savo 
nagus ir mirtinai nebepaleidžia.

Dėl to aš jas dar labiau užjaučiau, beveik pamėgau ir sutikus 
stengiaus pakalbint, bent prieteliškai nusišypsot.

Iš tikro, galvodavau, kaip turi būti graudu jų dūšioje! Štai, 
per visą metelį nyko, iŠ niekur jokio dvasinio peno betarpiškai 
negaudamos, merdėjo ištisas savaites su žmogum nesueidamos, 
per darganas ir purvus, kartais neišbrendamais keliais vos-ne-vos 
artimiausią miestelį pasiekdamos, vakarais prie žibalinio žiburio 
begalinius rankdarbius badydamos ir neįvykdomas svajones svai
čiodamas. Ir laukė vasaros, kad gal tada bent vieną šimtąją tų
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per metus prisvajotų fantazijų gyvu paveikslu išvystu kad nors 
viena mintis plaštakėlė realybėje įsikūnytų. Gal pergyvens ką nors 
įdomaus, tikro, ką galės paskui per visą merdėjimo laiką bent 
prisiminti, kuo galės gyventi iki kitos vasaros. Ateina ta laukia
moji vasarėlė. Ir pasistengia visomis išgalėmis pasprukt iš tos 
pasingos kaimo atmosferos, kuri baigia dūsią užmarinuoti, ir 
skuba nusidaužt į ten, kur daugiausia galėtu pamatyt gyvojo gy
venimo, pajust dabarties tempą, bent pasižiūrėt į tuos pirmojo 
luomo žmones, kurie diriguoja visam kraštui papročius, rūbus, 
kalbą ir dvasią.

Štai, atvažiavo. Mato ir regi tai, į kur taip skverbėsi. Tas 
pasaulis, kuriuo tik sapne jos tegyveno, čia pat, šalia, drauge. 
Štai, dykystė ne dėl poilsio, o iš įpratimo; štai, besaikis aukso 

švaistymas šilkiniams skuduriams ir žaislams; štai žaidimas „kaž
kuo“ ir medžiojimas „kažko“, ko darbo žmogus ir suprasti ne
pajėgia; štai, dūkimas per naktis ir sveikatos ardymas; štai, žmo
nės, kurie jaučiasi esą nenužeminamoj aukštybėj ir savim išdidūs...

Gal joms dabar ir nebesvarbu, ar tai gera, ar bloga. Kartais 
žmogaus prigimtis veržiasi į nuodėmę tam, kad paskui turėtu dėl 
ko nuoširdžiai atgailot.

Bet ne čia tragedijai
Jos, besimaišydamos to pirmojo luomo tarpe, vienam van

deny braido, ant tu pačių smilčių šonus varto, pušyne tas pačias 
skujas spardo, ir — dar skaudžiau — pajunta, kad jos ir čia 
lieka lygiai taip pat toli nuo to viso pasaulio, į kurį jos taip troš
ko, apie kurį sapnavo kaime bemerdėdamos.

Jos tyso kopose vienišos, su tikrąja dykaduoniško kurorto 
nuotaika nesutapdamos ir to bendrojo džiaugsmo bei pasitenkini
mo nesuprasdamos nė nepergyvendamos; jos klaidžioja po alėjas, 
po pušyną, kaip išvytos, sau vietos nesurasdamos. Ir gal joms 
net koktu daros.

Daug ramiau ir sveikiau joms būtų kur nors kitur, kur ne
būtų tos svetimos minios, nuo kurios tempo jos jau atsiliko ir 
dėl to turi nuolat gėdytis, kurios buitis joms nesuprantama, su 
kuria jos niekuomet nesutaps, o jausis visada už ją žemiau. Tad 
ir ta lauktoji vasara čia joms neduos jokio džiaugsmo, tik dar 
labiau sustiprins tą kažkokios likimo skriaudos jausmą, įdiegs 
nusivylimą, nepasitikėjimą savim, nes iš tikro, kas yra jos prieš 
šitą blizgančią ir trijumfuojančią minią?

Ir įsėdant į autobusą link Kretingos tik tokia mintis susirai- 
*tys smegenyse, kaip kirminas: „Tai tikrai aš esu tik mažas vaba
lėlis, dulkė nuo arklio pasagos, daugiau nieko.“

■ 4 :•
Jau aš dėjau daiktus. Rytoj tarsiu „sudiev“! Gera buvo čia, 

bet— visur nebloga. Kam širdis pririšt prie vienos vietos, jei

i
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pasaulis toks platus ir įvairus? Kam gailėtis vakarykščios dienos, 
jei dar ir rytoj tikiesi gyvensiąs?

Netikėtai ateina viešnios. Aš iš pat pradžią kadaise buvau 
kvietus, jei kada būtų laiko ar noro. Bet paskutiniu metu buvau 
pamiršus. •

— Išvažiuoju. O jūs kada? Dar nenusibodo?
Jos vėl man tokios artimos ir nuoširdžios:
— Įgriso, nusibodo gana. Ir maistas pas mus pablogėjo.
— Tai kodėl nevažiuojat?
— Pinigų nėra. Reikia laukt mėnesio pabaigos, kol algą 

atsiųs. Jau buvom iš žiemos pasirengusios į Palangą, bet kai 
pavasarį algas sustriukino, tai tik nenorėjom planus ardyt, o da
bar ir siaura.

— Tiesa, jūs nedaug ir gaunat.
— Nė dviejų šimtų nėr.
— Tai nors dėl valgio į kitą vilą persikeltumėt...
— Kad jau kelintą dieną į bargą valgom— dabar išeit ne

apmokėjus negalima.
— O ir kelionei, — pridėjo jaunesnioji: — kur Marijampolė!
— Tikrai, nė gali viską iš anksto apskaičiuot nė ką, ypač, 

Jkad išvis tų litų maža. O dabar nors verk.
— Jau kad būtų pinigų, aš kad ir šiandien išvažiuočiau iš 

tos Palangos. Kad kur pasiskolint gavus. Bet kur tu čia — arti
mesnių pažįstamų visai neturim.

Man jų pagailo. Inteligentas dažnai atsiduria daug blogesnėj 
būklėj, negu tas prie kampo šventoriaus ranką ištiesęs, karunką 
bevograująs, algeta. Visur ir visada žmogus tik mokais, o pamo
kos — ne dykai.

. Net juokinga: kurorte daugiau būt nenori, įgrisę ligi kaklo, 
pragyvenimas toks brangus, pinigų nėra — o sėdėk, nagus grauž- 
kis ir kasdien už plekšnes ir šaltbarščius šeimininkei įkišk vis 
po naują dešimtlitį.

Kai pamatė, kad aš nuoširdžiai užjaučiu, nedrąsiai pridėjo:
— Tikrai, jeigu galėtumėt, panele, kiek paskolint, tai mes 

jau, nežinau, kaip dėkotume. Juk už savaitės gaunam algą ir grą- 
žinam.

Aš daug negalvojau.
Ši nepaprasta proga patraukė mane ne tuo altruizmu, kad 

aš galiu joms gera padaryt, bet kad aš pajutau norą įsitikint pati 
savimi: ar aš esu iš tų šiaudinių altruistų, kurie didžiais žodžiais 
ir net tikromis ašaromis artimo gailisi, tačiau praktiškai jam pa
gelbėt — nė pirštą nepajudina, ar iš tų, kurių žodis ir jausmas 
atatinka darbą. Fariziejus ašį ar ne?

Tą patį momentą aš staiga pajutau savy ramų, bet didelį 
džiaugsmą: mano širdy abejojimo nebuvo nė šešėlio, taigi — aš 
ne -fariziejus.
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Kiek jums reikia? — pasakiau taip šaltai, tartum klaus
čiau „koks šiandien oras?“ Ir net pati stebėjaus, kad many ne
buvo jokio pasididžiavimo šia labdarybe, jokio pasigėrėjimo tuo 
faktu, kad štai, šį momentą mano artimas priklauso nuo mano 
geros ar blogos širdies ir kad už mano didžiadvasiškumą bus 
priverstas būti man dėkingas, beveik nužemintas. Jaučiau tik kaž
kokį natūralumą, savo dvasios harmoniją, t. y., kad elgiaus nei 
didžiadvasiškai, nei ypatingai, o tik taip, kaip turėjau elgtis.

Savo akis aš nukreipiau nuo jų veidy iš baimės, kad ne
pamatyčiau dėkingumo ar nusižeminimo šypsenos, nes ji būty tik 
užtemdžiusi mano individualų džiaugsmą, kilusį ne iš labdarybės, 
bet tik iš įsitikinimo savimi.

Juodvi ėmė apskaičiuoti.
Pensijonatui apmokėti, kelionei ligi tėviškės. Dar norėjusios 

kokį gintarinį menkniekį nusipirkti, bet jau tas tiek to nerei
kia. Tai minimum — aštuoniasdešimt lity.

Jeigu peršoksi per arklį, tai ir per uodegą, sako mūsų pa
tarlė. Jeigu jau gelbėt žmogų, tai ligi galo, o ne palikt pusiau
kelėje.

— Štai, šimtas litų padaviau vyresniajai, dėl pagarbos. 
— Grąžinsit, kai algą atsiimsit. Tai nėra mano atliekami pinigai. 
Ateinančio mėnesio pradžioje, 10 d., važiuoju į Švediją, todėl 
susitaupiau. Iki man reiks, juk suspėsit grąžinti.

Paėmusi pora savo vizitinių kortelių, užrašiau adresą.

/ 5- ‘ '
Kai rugpiūčio 10 d. numatytam kelionės biudžetui gavau 

100 lity skolintis, jaučiau kažkokią keistą gėdą: juk kaip dabar 
joms turi būti nesmagu, kad laiku nesuspėjo atsiųsti. Kažkodėl 
aš jaučiaus lyg kalta, įstūmusi jas į tą nejaukią situaciją.

Priežastį aš tuoj supratau. Vasaras dažnai leidžiu kaime ir 
pati gerai žinau, kad ten paštas eina kartais ne vieną, o dvi ir 
tris savaites. Be to, vasarą, atostogų metu, iš viso mokytojoms 
kebliau su algomis: gal įgaliojimą palikt ar adresą nurodyt pa
miršo. Mieste per dieną daugiau suspėsi, negu kaime per savaitę.

Kai sėdau į traukinį link Klaipėdos, buvau įsitikinus, kad, 
štai, gal būt, šiandien ar rytoj ateina perlaida. Sąžinės graužiama 
ėmiau gailėtis, kad aš nustačiau terminą ir tuo būdu jas suvaržiau, 
įstūmiau į bėdą. Juk pati sau visai lengvai gavau pasiskolinti. 
Kaip jos nusimins sužinojusios, kad perlaida pavėlavo!

Todėl aš nusprendžiau joms paskui pameluot — pasakyt, 
kad gavau perlaidą laiku, prieš pat išvažiuodama, kad tik nereik
tų joms graužtis, neišlaikius žodžio. Jau vien įsivaizduodama, kad 
jos jausis kaltos prieš mane, nusižemins ir stengsis atsiprašyti, 
aš jaučiau gėdą. Man koktu buvo žinoti, kad mano artimui bus
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pareiga man dėkingam būti, nes dėkingumo ir nusižeminimo aš 
visada nemėgau ir gėdijaus.

Kai grįžau iš Švedijos, turėjau staigiai persikelt į kitą miestą. 
Įspūdžiai iš svetimos šalies sumišo su daugybe naujy rūpesčiy. 
Kol persikrausčiau,apsitvarkiau, susipažinau su nauja vieta ir 
darbu, buvau tą visą istoriją pamiršus.

Ir tiktai kada buvo jau tris kartus išmokėta alga, o man 
perlaidos vis nebuvo, — aš susmukau.

Staiga, kargiliau pamąsčiau, tartum ėmė žemė iš po kojy 
slinkt. Argi tai visa buvo — tik mano klaida? Eilinė psichologinė 
klaida?

Nors pagrindinis motyvas buvo nepajudintas — aš buvau 
pasielgus kaip reikiant ir nė kiek to nesigailėjau — tačiau smū
gis buvo kirstas visai iš kitos pusės.

Juk jy sąžiningumu aš nei sekundei, nei karto nebuvau su
abejojus. Tai buvo negalima. Mokytoja, pedagogė — ne! Pagaliau, 
antra vertus, Lietuva tokia nedidukė, o ypač valdininkui — kur 
tu bepasislėpsi! Su šimtu lity Brazilijos nepasieksi.

O vis dėlto aš klydau. Jos tikrai taip pasielgė. Ir dabar šitos 
tikrosios jy psichologijos aš jau niekaip nei įsivaizduot, nei su
prast nepajėgiau.

Pabudo manyje savimyla. Kaip leisti iš savęs taip akiplėšiš
kai tyčiotis? Gal būt, jos net gailisi dabar manęs, kad aš tokia 
naivi: pirmam pasitaikiusiam, gera širdimi pasitikėdama, atkišu 
pinigą be jokios garantijos. Gal tas mano didžiadvasiškumas 
(kurio nė dabar nenoriu prisipažinti, nes aš dariau tai, ką kiek
vienas turėtų daryti) joms atrodo tik donkichotiškas idealizmas?

Jeigu jos tikrai tik pasinaudojo proga, kitaip sakant, atrado 
kvailį, ir pasityčiojo iš mano pasitikėjimo, tai būtinai reikia su
tramdyti tą jy niekšystę, nes toleruoti nuodėmę, reiškia — ją ugdyti.

Būtinai aš iš jy išreikalausiu skolą! Tegu nemano, kad ide
alistas visada yra mulkis ir kantriai leidžiasi išnaudojamas. Juk 
valdininką aš lengvai galiu prispirti per jo viršininką.

Pasiėmiau popierio ir pasidažiau plunksną, bet — na, tai 
tau! — Aš buvau visai užmiršus jy pavardes...

. — Katalikė inteligentė privalo visa siela daly^ 
vauli tautos didžiuosiuos įvykiuos. Tokiu yra š. m. 
birželio mėn. 29 d. ducharislinis Kongresas Kaunel
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Dr. M. Andziulytė—Ruginienė.

Moteris pedagogikoje
** , o . ■ ■ * . . . .

(Tęsinys iš „N. V.“ 5 nr.)

Med. Dr. Maria Montessori.
Biografinės žinios.
M. Montessori gimė 1870 m. Chiaravalle, netoli Romos. Ji 

buvo pirmoji Italijos moteris, pasiekusi medicinos daktaro laipsnį. 
Pradžioje jai teko dirbti Romos psichiatrinės ligoninės vaikų sky
riuje. Ji greit įsitikino, kad šių nelaimingųjų gydymas yra ne 
tiek medicinos, kiek pedagogikos problema. Dėl to netrukus ji 
ėmėsi su dideliu atsidėjimu studijuoti Romos universitete psicho
logiją ir pedagogiką, lankė ir tyrė įvairias Romos pradžios mo
kyklas ir važinėjo pedagoginių studijų reikalu po įvairius Europos 
ir Amerikos kraštus. Ypatingai ją sudomino francuzų gydytojo ir 
pedagogo E.> Sequin’o raštai apie gydomąją pedagogiką. Šio il
gamečio ir rūpestingo darbo rezultatas ir yra Marijos Montessori 
priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo sistema, kuri pastaruoju 
laiku vis labiau domina kultūringąjį pasaulį. 

. ■ . • . ♦ , ' •

Kaip kiekvienas naujų kelių tiesėjas, taip ir M. Montessori 
sutiko pradžioje kliūčių. Ilgai jai teko laukti progos savo naująjį 
metodą praktikoje savarankiškai pritaikyti. Šią progą jai pagaliau 
suteikė „Romos planingos statybos bendruomenė“ 1906 m. gale. 
Ši bendruomenė pastatė neturtu ir ištvirkimu Romoje išgarsėju
siame San Lorenso kvartale pavyzdingai įrengtą pigių butų ko
loniją. Kad, tėvams išėjus į darbą, likę be priežiūros vaikai ne
gadintų butų sienų, langų ir kt., o ypatingai norėdama perauklėti 
San Lorenso gyventojus, kurių tarpe pašaliniam žmogui „buvo 
baisu pasirodyti be ginklo“, minėtoji bendruomenė ėmėsi steigti 
Šio kvartalo vaikams ugdymo įstaigas, kurių pedagoginę priežiūrą 
ir pavedė M. Montessori. Taigi su šios rūšies auklėtiniais Mon
tessori teko pradėti darbą. Tačiau Montessori jo ėmėsi su dideliu 
entuziazmu. „Ateis laikas“, sakė ji, „kai tamsios ištvirkimo ir 
skurdo landynės taps istorinėmis liekanomis ir gyvųjų tarpe nėbus 
jų pėdsakų“.

Naująsias San Lorenso ugdymo įstaigas Montessori pava
dino „vaikų namais“ — Casa dei Bambini. Iš tikrųjų jos buvo 
daugiau panašios ne į mokyklą, bet į vaiko namą—šeimą. San
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Lorenso naujoji butų kolonija buvo suskirstyta rajonais, kurio 
centre apsigyveno mokytoja — tikroji naujų laikų misijonierė, kuri 
savo pavyzdžiu, pamokymais, patarimais ir- k. turėjo veikti — 
ugdyti sužvėrėjusius San Lorenso gyventojus, ypatingai motinas. 
Išėjus šioms į darbą, ji globojo—ugdė jy vaikus, čia pat, tuos 
pačiuos namuos, kur vaikai gyveno. Motinos turėjo užtai tik vie
ną pareigą atlikti: savo vaikus švariai išprausti ir aprengti. Šiems 
vaikams ugdyti mokytojos taikė tuos pačius Montessori metodus, 
kaip ir nenormaliems vaikams, bet čia jy rezultatai buvo žymiai 
didesni.

Montessori ugdymo metodai. Plačiai apie juos kal
bėti čia nėra galimybės, pagaliau ir reikalo. Skaitančioji lietuviška 
visuomenė, taigi ir „Naujosios Vaidilutės“ skaitytojos, gali pla
čiau su Montessori ugdymo metodais, o iš dalies ir su pačia 
sistema, susipažinti iš Ign. Šlapelio išversto į lietuvių kalbą Mon
tessori žymiausio rašto „Mokslinės pedagogijos metodas“. Be to 
yra šiuo klausimu įvairiuose žurnaluose tilpusių straipsniu1).

Aš čia iškelsiu tik charakteringesnius Montessori ugdymo 
sistemos momentus.

Kūdikis turi savo prigimtyje pakankamai jėgos auklėtis. 
Kiekvienas savyje turi savo išsiplėtojimo laipsniui atatinkamą, 
ganėtinai stipry akstiną pasireikšti, t. y., veikti savarankiškai, be 
suaugusių vadovavimo, koncentruotai, t. y., pagal tam tikrą tikslą 
—centrą ir sėkmingai. Šio savaimingo veikimo rezultatais besi
džiaugdamas kūdikis įgyja naujy jėgų tvardytis ir taikytis socia
liai tvarkai. Juo tat geriau pavyksta ugdymui šias skatinančias ir 
veikiančias kūdikio jėgas pažadinti ir sudaryti tinkamas sąlygas 
joms plėtotis, juo daugiau galima kūdikį palikti pačiam sau ir tuo 
pačiu jį atpalaiduoti nuo tiesioginės suaugusio ugdomosios įta
kos. „Pirmosios kūdikystės ugdymo tikslas yra padėti plėtotis psicho 
—fiziniai asmenybei, neužmetant jai bet kokios kultūros. Todėl 
patiekus kūdikiui tinkamiausią jo juslėms plėtotis didaktinį mate
rialą, toliau reikia tiktai paskatintį kūdikį juo naudotis ir tuo bū
du žadinti jo observuojantį aktyvumą. Iš kitos pusės, šio amžiaus 
laisvę tegali apriboti tik bendruomeniniai interesai. Dėl to reikia 
pašalinti iš klasės suolus ir griežtą ieguliaminą, turie kelia apatiją 
ir nejudrumą. Mažyjy ugdymas turi vykti taip pat, kaip ir suaugu
sių, švelniai ir atsargiai plėtojant individualinę iniciatyvą, šį ugdy
mo tikslą siekti, Montessori manymu, reikia tokiais uždaviniais:

a) auklėjančios aplinkumos sudarymu;
b) lavinančių priemonių parinkimų;
c) tinkamų mokytojų paruošimu.
*) A. Šlikas „Montesorytės metodas*, — „Svetimo Darbas“ 1930 m., Nf. 

5. Giuseppe Salvatori „Montesorytes sistema“, vertė A. Varnas — ibidem, Nr. 8. 
Stasys Yla „Priešmokyklinis ugdymas ir jo sistemos*. -—Židinys. 1934 m. Nr. 2 
p. 179, ir kt.
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Ypatingai daug dėmesio Montessori kreipia į tinkamų prie
monių parinkimą. Jos turi turėti daug pedagoginių ypatumų: ža
dinti kūdikio veikimo patrauką būti auto — didaktiškos, t. y., taip 
kūdikį veikti, kad suaugusiam trumpai dalyką paaiškinus, toliau 
pats kūdikis sugebėtų savarankiškai dirbti savo darbą, tikrinti, 
pastebėti savo klaidas ir pats jas taisyti, jos turi būti kūdikiui įdo
mios, patraukiančios, dėl to turi kuo geriausiai atatikt kūdikio 
amžių ir išsilavinimo laipsnį. 3—4 m. kūdikiui skiriamos priemo
nės, o taip pat ir visas ugdymas turi būti ištisai konkretus, tie
sioginiai pajuntamas ir suvokiamas. Vėliau gali būti simboliškas, 
net kiek abstraktus; nuo pavienių individualinių darbų pereinama 
prie kolektyvinių. Pagaliau šiomis priemonėmis turi būti atsiekti 
ne tik formalieji — lavinamieji, bet ir materialieji — tiekiamieji 
ugdymo uždaviniai, reiškia per jas auklėtinis turi įsigyti žinių ir 
atlikti visus darbus, kurių tam tikro mokyklos laipsnio programa 
reikalauja.

Pati Montessori yra parašiusi tokias priemones kūdikiams 
nuo 3 iki 7 metų. Jose slepiasi didžioji dalis Montessori metodų 
naujoviškumo ir pasisekimo. Susipažinti su šiomis priemonėmis 
ir jų naudojimu — vad., gauti stiprų pagrindą pačiai Montessori 
ugdymo sistemai pažinti. Kalbėdama apie tinkamų savajai siste- 
mairealizuoti mokytojų paruošimą, Montessori nuolat pabrėžia 
reikalą gerai susipažinti su priemonėmis ir sugebėti jas raciona
liai taikyti.

4. Montesoriškosios mokyklos mokytojos darbą pati Monte
ssori taip apibrėžia, kartu duodama ir „vaikų namų“ ugdymo 
programą: „Visų pirma, mokytoja pasirūpins kūdikio kūnu, jo fi
ziologiniais įpročiais, higiena, maistu. Vėliau ji jį suartins su gam
ta, duodama jam progos stebėti ir prižiūrėti augalus ir gyvulius. 
Duodama kūdikiui įvairių namų ruošos ir tvarkos darbų, ji pra
tins jį prie visuomeninio gyvenimo. Tuo pačiu bus lavinamos jo 
juslės, arba tikriau sakant, inteligencija, nes pratimai, laviną jus
lių jautrumą, yra kartu įvairių palyginimų pratimai, kuriais kūdi
kis yra skatinamas svarstyti, spręsti, žodžiu, atlikti gryniausius 
intelektinius veiksmus. Pagaliau eina skaitymo, rašymo ir skai
čiavimo pratimai. Tokia tat maža yra mažųjų ugdymo programa. 
Bet už vis daugiau reikalauja Montessori iš savo mokytojos psi
chologinės nuovokos, pedagoginių sugebėjimų, tikrai rūpestingo 
atsidėjimo darbui ir ligi atsižadėjimo einančios kūdikio meilės. Ši
tokioms mokytojoms ruošti Montessori pati laiko viešas ir privačias 
paskaitas, steigia Italijoj ir kt. kursus, o svarbiausia, duoda progos 
kandidatėms praktikuotis jos pačios prižiūrimuose „vaikų namuose“.

Montessori pasiėmė spręsti pačią opiausią ir kartu sunkiau
siai išsprendžiamą pedagoginę problemą: vaiko ir suaugusio san
tykiai. Nuo šios problemos tokio ar kitokio išsprendimo pareina 
eilės kitų pedagoginių klausimų išsprendimas. Montessori ją
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Sveikas religingumas
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Atrodo, kad kalbėti apie religingumą — dievotumą, apie jo 
reiškimosi stilių gyvenime, yra labai neaktualus dalykas. Tačiau, 
neužmirškime) kad žmogus yra ne tik visuomeninis, bet ir religinga
sis tvarinys. Daugiau ar mažiau toksai yra kiekvienas žmogus, Net 
ir tariamo visai netikinčio žmogaus gyvenime ir jo dvasioje ga
lima momentais užtikti veržimosi į viršgamtinį gyvenimą pradų. 
Galimas dalykas, kad toksai žmogus beveik niekuomet sąmoningai 
nesusiinteresuoja religijos klausimais, bet jis negali nesusidurti su 
tais žmonėmis, kurie religiją skaito savo gyvenimo vadovu ir 

išsprendė vaiko naudai. „Vaikams įstatymus yra padiktavusi 
suaugusiųjų sauvalė; reikia, kad ta sauvalė liautųsi veikusi ir 
deformavusi vaiko būdą“. Ir ta suaugusiųjų sauvalė juo yra bai
sesnė, kad kūdikis ir vaikas, būdami bejėgiai, negali jai pasiprie
šinti. Visokios rūšies vergija nyksta, bet vaiko tebetveria.

Iš tikrųjų, dabartinėje ugdymo sistemoje yra nemaža suau
gusiųjų sauvalės ir ji yra kuo greičiausiai iš čia šalintina. Bet ar 
kitas kraštutinumas: neribota vaiko laisvė ir savarankiškumas, 
vadinasi, kitos rušios sauvalė, padarys naująjį žmogų geresniu ir 
laimingesnių — tai yra didelė ateities problema. Pati Montessori 
dar gyvena, ji savo sistemą nuolat tobulina, dėl to galutinai ją 
vertinti yra per anksti.

Tačiau jau dabar yra aišku, kad Montessori yra didžiausia 
priešmokyklinės pedagogikos kūrėja, daugeliu atvejų žymiai pra
lenkusi Froebelį. Jos nuopelnus tikrai patirs tik busimosios kartos 
ir, be abejo, tinkamai juos įvertins. » .

Žymesnieji Montessori raštai:
1. Mokslinės pedagogikos metodas.
2. Mano vadovėlis. Dėsniai ir pritaikymas mano naujojo 

metodo vaikų auklėjimui.
3. Veikimo patranka ir auklėjimas.
4. Vaikų auklėjimasis, ir kiti.

(Bus daugiau). i
' i * ■ . ■ ■ • ' ’
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tvarkytoju. Ir, štai, susidurdamas su tokiais žmonėmis jisai arba 
jų sveikai, simpatingai besireiškiančio dievotumo patraukiamas, 
arba nesveiko religingumo pasireiškimų nuo religijos atgrąsina- 
mas. Štai kodėl šis klausimas yra aktualus. S v ei kas, štili n- 
gai besi reiškiąs mūšy gy venime religingumas gi
na pačią religiją, ugdo jai simpatijos.

Labai dažnai, ypač pas mus Lietuvoje inteligentija, matyda
ma dažnai tikrai nesveikų dievotumo formų, pradeda pajuokti 
pačią religiją. Ji visai nepagalvoja ir nežino, kad tikrasis religin
gumas nėra vien sustingusi ir sukausianti žmogų forma, kad jis 
nedvelkia šalčiu ir nežmoniškumu, o priešingai, dvasios laisvė/ 
simpatingas jaukumas ir žmoniškumas dvelkia iŠ jo. Tad pažvel
kime pirmiausiai, kas nėra dievotumas, kas nepriklauso prie tik
rojo religingumo esmės.

Yra žmonių, kurių visas religingumas tik išoriniais dalykais 
tepasireiškia. Iš jų kambarių sienų, staliukų, albumų religingumas 
dvelkia. Sienos perpildytos šventųjų paveikslais. Ant staliukų dau
gybės įvairių rūšių maldaknygių ir kitų religinės pratybos išorinių 
ženklų, Romos, Liurdo, Palestinos atminimais viskas apkrauta, 
įvairūs diplomai liudija apie tą didelį įvairių religinių brolijų 
skaičių, į kurias jie yra įsirašę. Jų svajonė, kuo daugiausiai išsi
rūpinti ir gauti sau įvairių šventųjų relikvijų ir t. t. Tačiau tas 
viskas lieka tuščia forma, kuri tik išoriniai gražiai blizga. Labai 
dažnai prie to viso nėra turinio, rimtų pastangų save tobulinti. 
Ir taip šventoje atmosferoje, labai dažnai gyvena nemalonūs, ne
kantrūs, nežmoniški žmonės. Taip, vien tik išoriniai dalykai ne
gali sudaryti rimto religingumo. Gali jie padaryti iš žmogaus gerą 
šventų dalykų kolekcionierių, bet nevisuomet gerą žmogų. Tuo, 
žinoma, neneigiu tos išorinės, nuosaikiai sureligintos kambario 
atmosferos. Psichologiniai imant, ji turi šiokios tokios reikšmės, 
bet ji nesudaro tikro religingumo būtiną pažymį.

Kiti tikru religingumu skaito didelį apsikrovimą dvasinėmis 
pratybomis. Tos pratybos tai jų gyvenimo tikslas. Jie besaikiai 
daug „poterių kalba“, bet tai yra tik kalbėjimas, bet ne tikra 
malda, kuri yra pasikalbėjimas su Dievu. Jie neįstengia tikrai 
melstis, nes per daug sau užsikraudami maldų, jie pradeda jas 
iš nuovargio be minties kartoti. Jie užsideda sau per daug reli
ginių pareigų, įsirašydami į visas religines brolijas, nepajėgdami 
tų pareigų atlikti. Jie kasdien klauso daug mišių, kasdien prie 
komunijos eina. Tai yra gerai, tik negerai, kad laikas nuo laiko 
kitų pareigų sutrukdyti ir negalėdami tų gražių ir išganingų reli
ginių pratybų atlikti jie nerimauja, nervinasi ir neįstengia sau 
pasakyti „teesie tavo valia“. Jie jokiu būdu negali suprasti, kad: 
kartais toji artimo meilės pareiga, dėl kurios jie turėjo dvasinę 
pratybų apleisti, Dievui labiau patinka, negu toji pati dvasinė 
pratyba. Ir toki žmonės labai dažnai savo skirtą tiesioginėms pa-
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reigoms laiką sunaudoja dvasinėms pratyboms. Dažnai tokio reli
gingumo pasėka — tai nerviškas pervargimas, dvasinio persisoti
nimo jausmas ir net visiškas dvasiniu pratybų apleidinėjimas. 
Gyvenimas duoda užtenkamai pavyzdžių, kad vaikai per daug 
vaikystėje apkraunami dvasinėmis pratybomis, dažnai tiek atgrą- 
sinami nuo jų, kad paaugę visiškai tas pratybas meta. Šitoksai 
per didelis apsikrovimas dvsinėmis pratybomis nepriklauso prie 
religingumo esmės, nes labai dažnai toki žmonės nėra meilūs ir 
geri savo aplinkumai. Todėl svarbu besiekiantiems sveiko religin
gumo, gerai įsidėmėti, kad reikia ne tiek rūpintis dvasinių praty
bų dauginimu, kiek jų geru atlikimu. Svarbu neužmiršti, kad 
visos dvasinės pratybos nėra tikslas sau, o vien 
tik priemonė, kuras dvasiniam gyvenimui ugdyti. 
Jei tos visos pratybos mumyse tikros Dievo meilės, ypač besi
reiškiančios artimo meile žmogui, neugdo, jos maža ko vertos. .

Tretieji tikru religingumu skaito savęs varginimą. Jie mano, 
kad tik tuomet jie bus tikrai dievoti, jei labai daug pasninkaus, 
ilgas valandas klūpos, naktimis kelsis maldoje budėti, negers vy
no ir t. t. Visa tai, jei protingai daroma, gali prisidėti prie die
votumo ugdymo. Gali nerimstantį kūną kai kam nuraminti. Ta
čiau, tai nėra tikro religingumo esmė. Nemanykime, kad tas, kurs 
yra sublogęs, kieno veidai pageltę, iš kurio įdubusios krūtinės 
girdisi nejaukus kosulys, kad tas tik yra kandidatas į šventuosius. 
Priešingai, labai dažnai toks fizinis pervargimas veda prie nerviš
ko išsisėmimo, taigi prie nekantrumų, prie vaizduotės j jaudinimo,. 
prie atsparumo pagundoms sumažėjimo. Labai dažnai nesveikas 
kūnas veda prie dvasinės nesveikatos. Neveltui tad Kat Bažny
čia draudžia kūnišką savęs varginimą ir tam, kurs to nori, reika
lauja prašyti ypatingo nuodėmklausio leidimo.

Yra žmonių, kurie vaizduojasi sau, kad tikrai dievotas žmo
gus turi būti labai ramus, kad jo gyvenime negali būti jokių 
audrų ir pagundų. Bekilsiančios jų sieloje ir kūne audros, pagun
dos, dvasios atšalimas ir išsiblaškymas juos per daug neramina. 
Jiems atrodo, kad tai vis įrodymai, kad pas juos nėra tikro die
votumo. Jie nori pilnos ramybės, kurios, deja, negali šis gyveni
mas pastoviai duoti. J i e u ž m i r š t a, kad pagundos, audros 
t uri būti, nes kiekviena s žmogus nėra juk vi en 
tik tobula dvasia, bet ir kūnas. Negali tad nebūti 
pavargimo, atšalimo, d va š i o s su s i k r i m t i m o i r i šs i- 
b 1 a š k y m o momentų. Tai vis mūsų kūniškos prigimties 
vargas. Visa tai mums net yra naudinga. Tas visas vargas verčia 
budėti, nusižeminti, ieškoti Dievo pagalbos ir primena, kad mes 
dar toli nuo Šventumo,— dėl to turime jo siekti. Juk viskas, kas 
gražu, gimsta kovoje ir skausme. Neprotinga tad dėl to viso 
nervintis, neprotinga norėti jau čia žemėje visokius vargus nusi
kratyti. Ramybė nepriklauso prie sveiko dievotumo esmės.
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Prie sveiko dievotumo esmės nepriklauso taip pat ir nuola
tinio džiaugsmo ir dvasinio pasitenkinimo ir kutenimo jautimas. 
Yra žmoniy, kurie sau kitaip- ir neįsivaizduoja dievotumą, kaip 
tik dvasinės puotos pavidale. Jie nori susijaudinimo, ašarų, sal
daus dvasinio pasitenkinimo. Jie visą religingumą nori tik jausmu 
paremti ir jausmu jį įvertinti. Jeigu jie5 komunijoje nejautė malo
numo, jiems atrodo ji be naudos. Jei jie melsdamies nejaučia 
pasitenkinimo, jie skaito tokią maldą be vertės. Pamokslininkas, 
kurs kalbėdamas jy jausmų nekutena, o tik į protą kalba, atrodo 
jiems nenaudingas. Jų išlepinti ir apardyti nervai vis reikalauja 
naujo padilginimo, naujų dvasinių malonumų pavidale. Jie vieno 
kunigo laikomų mišių gali klausyti, kito ne. Jų dievotumas re
miasi kunigu, teisingiau sakant, simpatija kunigui. Jei kuris iki 
šiol pamėgtas kunigas pradeda būti jiems nesimpatingas, prade
dama net nuo religijos visiškai tolti. Taip yra neretai ir pas inte
ligentus. Ir jie religijoje daug jausmu vadovaujasi. Ar neteko 
mums girdėti tokių asmeny, kurie įsakytą šventadieniais mišių 
klausymą apleidžia, nes tuo laiku esą per daug žmoniy bažnyčioje, 
tas taip neįspūdinga; jie verčiau einą į bažnyčią vakarais, kuomet 
taip tylu ir ramu tenai, kuomet nėra žmoniy ir jie galį pajausti 
susijaudinimą, žiūrėdami į prieblandoje degantį altoriaus žiburėlį. 
Tačiau klaidingai supranta religingumą tas, kurs jį tik jausmu re
mia. Iš tokio dievotumo supratimo ypač gimsta įvairių klaidų 
religijoje. Negalima reikalauti iš Dievo; iš to Dievo, kurs pats 
gyvenime kryžių nešė ir jautėsi apleistas ant kryžiaus net savo 
Dangaus Tėvo, negalima iš Jo nuolat reikalauti mus lepinančios 
dvasinės prabangos. Todėl, kas ieško die v o tume malo
numų ir jausmo, tas ieško ne Dievo, bet savęs, tas 
praktikuoja savymeilės religiją, taigi moderniškos 
pagonybės formą.

Pas mus dažnai taip pat manoma, kad norint tikrą dievotumą 
praktikuoti, reikia vis labiau tolti, bėgti nuo žmoniy, izoliuotis 
nuo likusio pasaulio. Toki žmonės galvoja, kad visas pasaulis 
yra prakeiktas, kad nėra jame gero žmogaus. Tačiau, bėgimas iš 
pasaulio ne visuomet yra tvirtumo ženklas. Apaštalavimas, geros 
įtakos į kitus darymas galimas, tik tuomet, kuomet į tą pasaulį 
įeinama. Būtų tad bloga, jei visi gerieji žmonės iš pasaulio išbėg- 
ty, į griežtai uždarus vienuolynus užsidarytų, tai reikštų krikščio
nybės galo * pradžią! Reikia žmones Kristui laimėti. Reikia ne 
bėgti, bet pulti. Lai tad,visi, kurie nori sveiko dievotumo siekti, 
kurie pilnom pasibaisėjimo ausim sutinka kiekvieną garsą, atei
nantį iš šalia jų esančio, jiems svetimo pasaulio, lai jie visi 
neužmiršta, kad jie kasdien „teateinie tavo karalystė“ kalba, lai 
jie įsidėmi, kad toji karalystė pati neateis, jei jie jos savo darbu 
nepriartins!

I
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Yra žmonių, kurie savo dievotumą pareiškia per dideliu 
rimtumu, šaltumu ir stačiai liūdesiu. Jų veide nematai nusišypso
jimo, Kiekviena linksma muzika ir juokas jiems sukelia pasibai
sėjimą. Šiaurės ašigalio šaltis dvelkia iŠ jų! Tačiau, kas to ne
jaučia, kad liūdesys ir tasai nejaukus jų dvasios šaltis negali 
priklausyti prie sveiko religingumo esmės?! Ypač krikščionybėje. 
Kaip tai sutaikinti, kad evangelijos, taigi linksmos naujienos 
(lietuviškai verčiant) mokinys, gali būti nuliūdęs ir nuliūdimą 
skelbti?! Kaip atpirktos žmonijos narys gali būti nusiminęs?! Tik
rai, liūdesys ne tik negali priklausyti prie dievotumo esmės, bet 
jis ir užmuša vidaus veiklumo energiją, atsparumą blogam, ir tuo 
pačiu žudo dievotumą. Bloga krikščionybei reklama, toksai, taria
mai dievotas, nuliūdęs žmogus. Kiekvienas pamatęs tokius žmo
nes, kiekvienas, kurs pats yra linksmas ir į linksmumą ir džiaugs
mą, kaip gėlė į saulę linksta, gali pasakyti: dėkui, man tokio 
dievotumo nereikia! Tokie, pilni perdėtos rimties žmonės visur 
tik blogą mato, viską be gailesčio smerkia, nė vieno suprasti 
neįstengia ir net nebando, visur ir visiems, kur tik jie pasirodo, 
sveiką džiaugsmą užnuodyja, — tai nežmoniški žmonės! Perdėta 
tad rimtis, viskuo besipiktinanti, kiekvieną sveiko džiaugsmo šyps
nį lūpose besireiškiantį sustabdanti, nepriklauso prie dievotumo 
esmės. Mažiau drebėjimo, o daugiau meilės ir džiaugsmo dva
sios Dievuje!

Visi tie minėtieji dalykai nepriklauso prie dievotumo esmės, 
jie nėra būtini sveiko dievotumo pažymiai. Jie dažnai yra tik 
nevykęs ir vienpusiškas bandymas sekti kaikuriuos šventuosius, 
kurių, tačiau, nevisi darbai gali būti sekami. Nes kas tiko kuriam 
šventajam, tas gali visai netikti mūšy laikams ir mūsų laikų žmo
nėms. Dažnai mes tik galime stebėtis šventaisiais, branginti jy 
dvasioje viešpatavusį Dievo meilės karštį ir tokios meilės norėti, 
o ne visus tos meilės ir uolumo apsireiškimus pamėgdžioti.

Kas tad priklauso prie sveiko religingumo esmės, kaip jis 
turi pasireikšti? Dievotumas tai iš Dievą mylinčios 
nuotaikos kils tą s valios aktas, kurs ryžta si Dievo 
va 1 i ą g y v e n i m e v y k i n t i. Jau pats žodis „devotio", kilęs iš 
žodžio „devovere“, kurs reiškia, aukotis. Tai aukojimas savęs, 
savo geidulių, blogy palinkimų, kąd tą Dievo valią įvykinti. Tai 
neieškojimas savęs, bet tarnavimas Dievui. Nors tikras dievotumas 
glūdi valioje, pasiryzusioje Dievui tarnauti, tačiau ir jausmas, 
jei jis natūraliai atsiranda, yra pagyrimo vertas. Sveikai religin- ’ 
gas žmogus myli viską, kas iš Dievo paeina, myli žmogų, nori 
jį suprasti visais jo gyvenimo atvejais ir jam padėti. Artimo mei
lė, širdingumas jam, žmoniškumas, tai esmingiausi sveiko dievo- 
iumo bruožai. Ir todėl s veiką dievotu m ą y i s 1 a b i a u u g- 
d y d a m a s savy je ž m o g u s t a m p a v i s labiau ž m o n i š- 
k e s n i s, s u g y v e n a m e s n i s, s i m p a t i n g es n i s vi s a i a p-
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Kainas užmušė Abelį. Šiandien tai ne naujiena. Senovėje' 

žmonės tik žudė žmones, o XX-ame humaniškumo amžiuje jų 
lavonus vartoja gauti įvairiems chemijos ekstraktams, ir žmonių 
liekanas išleidžia pro kanalizaciją. Barbarai žudydavo ligotus 
vaikus ir senelius, o dabar paleista aerocheminė bomba į gyven
tojų miestą, ar blogiau atliks žudymo funkcijas?!

Istorija kartojasi. Karas yra galimas. Nūdienė skelbiama 
taikos idėja praktiškos reikšmės neturėjo ir neturės. Tarptautinės 
sutartys, Kellogo paktai, tautų sąjungos ir k. yra „dideliems 
vaikams“ kilnūs norai, ö realistams — graži pasaka.

Nelaimei ir šių dienų žmonių humaniškumą tvarko fizinė 
jėga, kaip teisingumo ir taikos ramstis. Kur dingę milžiniški karo 
sandėliai ir ta gamyba, kuri varo pasaulį į bankrotą? Nukris 
uždanga ir į sceną išeis bū s i m a s i s v i s u o t in i s p a s a uli
nis karas, nežinąs jokių išrinktųjų.

Technikos atžvilgiu — moderniškasis rytojaus karas turės 
būti a e r oc bemi ni s. Tai reiškia, kad busimojo karo technika 
bus kitokia, negu buvusiojo d. karo. Šiandie visi su baime žiūri 
į aviacijos ir karo chemijos mokslo pažangą.

Visuotiniame kare dalyvauja visa tauta. Ne tik vyrai, bet ir 
moterys. Visi, kurie kvėpuoja ginamos teritorijos oru! Valstybės 
aktyviosios karo jėgos bus tik tautos jėgų avangardas.

Moterys karo metu. Ištikus karui moterys privalės 
aktyviai dalyvauti tiek fronte, tiek ir užfrontėj.

link urnai. Auklėkime savyje tą sveiką religingumą, kurs 
kūdikiškai mylėdamas Dangaus Tėvą yra pilnas žmoniškumo 
kiekvienam gyvenime sutiktam žmogui ir kurs simpatingai ir na
tūraliai išoriniai reikšdamasis, nedaugelio, bet karštai atliekamų 
dvasinių pratybų kurstomas, per kovą tvirtėdamas, džiaugsmingai 
eidamas per žmones sužadintų juose simpatiją religijai!
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Moters pareigas kariuomenėj, karo lauke galima charakteri
zuoti lygiai kaip kareivio — tikrąja to žodžio prasme. Drausmė, 
ištvermė, geras orientavimasis kariškuose dalykuose bus laimėjimo 
laidas. ■ " ” . ,

Veikiančio) karo zonoj moterys neišvengiamai privalės atliki
nėti šias atsakingas pareigas^—sanitarių (pirmoji pagelba, ligonių 
slaugymas, transportas sužeistųjų), tiekimo, mitybos, individualinės 
— savo asmens—ir kolektyvinės ligonių priešcheminės apsaugos ir k.

Kai tėvynė bus pavojuje, užfrontėj moters pareigos nė kiek 
nebus menkesnės už gailestingosios sesers pareigas karo lauke.

— Jos daugiau kariavo, negu mes! — sušuko vienas karo 
invalidas, dalyvavęs Nepriklausomybės kovose.

Moterims bus pavesta betarpiškai globoti šeimas, vaikus, 
senelius, evakuotus iš fronto ligonius, sužeistuosius, prieglaudas, 
karo našlaičius. Moters rankose bus ir moralinis kariuomenės 
pajėgumas.

Akivaizdoj moderninės cheminio karo taktikos užfrontėj, 
ramiems krašto gyventojams gręs ne mažesnis pavojus, kaip ka
riams, esantiesiems karo veiksmų teatre. Jau pirmomis karo die
nomis manoma sunaikinti svarbūs valstybės centrai ir susisiekimo 
mazgai arba imobilizuoti sprogstamąsias, uždegančias, nuodyjančias 
ir užkrečiamąsias _bombas.

Jei tauta nebus pasirengusi tinkamai sutikti priešo puolimų 
netikėtumus, jei krašto gyventojai dar taikos metu nebus parengti 
moderniniai aerocheminei karo tarnybai — valstybė, ištikus karui, 
gali netekti nepriklausomybės ir — virsti klaikiais griu
vėsiais. .

Dėl to mūsų pareiga yra įspėti, kuriais ginklais bus kariau
jama ir kurios taktikos laikomasi.

Taikos metas yra geriausias laikas tinkamai pasiruošti būvi
majam karui. Neveiklumas yra nusikaltimas!

Moteris taikos metu. Senai dingo viduramžiai, kai 
moteris buvo lepi pilies valdovė. Dabar moteris turi eiti greta 
vyro, tik kita linkme. Jei Šiandie vyrų ekspansyvumo siūlas veda 
prie karo realizavimo, tai moters intuityvumo grandis turi vesti 
pasaulį prie taikos. Jų judėjimo reikšmė taikai yra didelė. Bet 
ar apie tai galvojama?

Taikos idėjai skelbti ir realizuoti į pagalba ateina Katalikų 
akcija. Katalikų akcija kiekvienam katalikui yra gyvenimo pareiga.

Katalikės moterys turi ypatingai susirūpinti krikščionybės 
įgyvendinimu. N e m a t o m a s vidaus priešas, griaująs 
religiją, dorovę,'artimo meilę, yra nemažiau pavö- 
j i n gas t a u ta i už prieš o patranka s, a vi a c i j ą ar nuo
dinga s du jas!

Nežiūrint karo technikos tanto, pasisekimą kare labiausiai 
laiduoja dvasios jėgų pranašumas. Tauta, kurios moralinės jėgos
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nepašlijusios, dorovė nesusmukusi, supranta aukštą savo atsakingo 
pašaukimo pareigą: ginti brangiausią tautos turtą — nepr i k 1 a u- 
somybę. Bet, šalia visa tai moterys privalo ypatingai šiandien 
kreipti savo veikimą šioms sritims:

1) kultūrinį patrijotinį darbą, 2) f i z in įauk Įė
ji m ą s i, 3) k a r i š k ą p a s i r u o Š i m ą.

Kultūrinis moterų dar b a s. Moterys, dirbdamos kul
tūrinį darbą lygiagrečia su vyrais, duos atramos tašką pasaulio 
pusiausvyrai palaikyti. Moters dalyvavimas kultūrinėj kūryboj yra 
būtina sąlyga pateisinti savo egzistavimą. Jis šiandien pasireiškia 
motery judėjimu dvejopai: per organizacijas ir spaudą. Yra pasa
kyta: Spauda — Šių dienų geriausia tvirtovę, kariuomenė, ginklai. 
Kieno rankoj spauda, to rankoj ir galybė!“ Be abejo, kiekvienas 
tai įvertins be komentarų. Šiandien organizacinis darbas turi turėti 
du tikslu:

1) įgyvendinti žmonėse pacifizmą, artimo meilę, visuotinę 
taiką ir 2) kariškai prirengti moterį fiziškam apsigynimui.

Pirmųjų tikslų moteris sieks aktingai dalyvaudama Katalikų 
akcijos moterų draugijose; antrųjų — praktiškai kurdama naujas 
veikimo gaires, ryšyj su realiu apsaugos ir gyvybės klausimu, pa
saulinio fronto išvakarėj. Tą liniją neblogai atstovauja moterys 
šaulės.

Fizinis motery a u kl ė j i mas i s. Didysis karas mus 
moko, kad ateityje karo technika reikalaus iš karo dalyvių didelio 
jėgų įtempimo. Šiuo atžvilgiu moterys, būdamos silpnesnės už 
vyrus, teneužmiršta ypatingai šio svarbaus faktoriaus. Vos pasi
baigus D, Karui, visos kariavusios valstybės uoliai ėmėsi auklėti 
priaugančiąją kartą — ne tik vyrus, bet ir m o t e r i s.

Į fizinio moterų auklėjimo programą įeina higiena, gimnas
tika, sportas ir k. dalykai, kurie stiprina moters sveikatą, tobulina 
kūno formų darnumą, lavina jėgą, atsparumą, vikrumą, drausmę, 
būdą, iniciatyvą, plečia tėvynės meilę.

Moterims, karinio parengimo atžvilgiu, reikalinga tokia 
mankšta, kuri išmoko teisingai eiti, bėgti, nešti, lipti, plaukti, 
pulti, gintis. Šioms savybėms įgyti moterys privalo aktingai daly
vauti lengvojoj atletikoj ir sporto žaidimuose.

Fiziškai auklėjamos moterys bus sveikos, gražios išvaizdos, 
atsparios, drąsios, tvirtos valios, drausmingos ir solidarios.

Tai jau milžiniškas įvadas į — Karišką moterų paruo
šimą.

Nori taikos — renkis karui! Rodos niekas nenori kariauti, 
bet visi nori būti pasiruošę busimajam karui. Kariškai parengta 
moteris ne tik mokės saugoti savo gyvybę, šeimą ir turtą, bet ir 
tautos laisvę!

Kariškas moterų paruošimas turi tikslą parengti moteris ka
rui. Jis gali būti padalytas į dvi dali:
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'■ 1) bendrąjį ir 2) specialu paruošimą.

Bendrasis moterį) paruošimas apima karišką auklėjimą, kuris 
ugdo moteryje drausmės, punktualumo, veiklumo, iniciatyvos ir 
puolimo dvasią; paruošia kūną karo vargus iškęsti; moko valdyti 
kautynių priemones; supažindina su svarbiausiomis įgulos ir vidaus 
tarnybos taisyklėmis.

Specialusis moterų paruošimas paruošia moteris sanitarijos 
tarnybai, priešcheminei apsaugai, aviacijos tarnybai ir apsaugai, 
maskavimo tarnybai — išmoko tinklus megzti, įsakymams per
duoti, ryšiuose ir žvalgyboje tarnauti.

Lietuvos moterys dar nėra tam darbui susiorganizavusios. 
Ypač turėtų susirūpinti priešchemine apsauga. Moterų inteligenčių 
pareiga yra įsteigti m o t e r ų p r i e š c h e m i n ė s a p s a u g o s 
lygą, kurios tikslas būtų aprūpinti moteris — motinas priešche
minėmis apsaugos priemonėmis ir supažindinti visas moteris su: 
nuodingosioms . karo medžiagoms, meteriologija, priešcheminės 
apsaugos organizacija kautynėse ir užfrontėj, pirmąja pagelba, 
priešcheminės apsaugos priemonės suaugusiems ir vaikams ir 
gyvuliams.

Netenka abejoti, kad į mestą moterims šūkį „Bū dėkit!“ 
turi skambėti atsakymas — „Esą m e p a s i r u n s u s i o si “

„Esame pasiruošusios!“
i

4 
(
i.

i
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*NAMŲ ŽIDINYS
K’ienė

Motiniškumas

Gamta apdovanojo moteris motiniškumu, svarbia galia, kuri 
pasižymi gilia meile ir švelnumu kitiems. „Ji myli ir yra švelni“, 
sako Vydūnas, „dėl to ji yra tikroji motinėlė“. Mojiniškoji meilė 
siekia kurti, bet ne naikinti, ji gydo, globoja, kelia, ji pasiryžusi 
aukoms, savęs išsižadėjimui, ji duoda ir neprašo sau. Tikras mo
tiniškumas yra daugiau nei motinos meilė savajam vaikui. Jis 
apima tolimesnius žmones. Jis pasiryžęs išgydyti viso pasaulio 
žaizdas.

Ar turime skirtis? • 1
’ ■ ■ • ' " . ’ f 1

■ ■ - • ‘ ■

Susidomėjimas atskira Studenčių At-kių Sąjunga yra didelis, 
klausimas pasidarė visai aktualus.- Ir nepaisant visų nepalankių 
tam reikalui sąlygų ir nuomonių— Redakcija keliuose „N. V.“ nr. 
talpino vieną, kitą charakteringesnę nuomonę, palikdama „stalčiuj“ 
daugiau ar mažiau ^už“ ir „prieš“ pasikartojančius motyvus. Iš 
diskusijų, kurioms nebuvo galima daug skirti vietos—prie jokios 
išvados neprieita. Įdomu masinė studenčių ir suinteresuotų pa
žiūra į šį dalyką — tai padėtų teikti reikšmės teigiamam ar nei
giamam pačio klausimo išsprendimui. Dėl to Redakcija prašo vi
sas studentes ir suinteresuotas tuo—atsakyti trumpai į šiuos kelius 
klausimus:

1. Ar reikalinga Studentėms at-kėms atskira Sąjunga?
2. Jeigu taip ar ne — koki svarbiausi motyvai?
3. Kada pageidaujama skirtis?
4. Kas nauja privalėtų būti įnešta į techniškąjį Studenčių 

At-kių Sąjungos susitvarkymą bei veikimą? Gal visa turi eiti sena 
tradicija?

Atsakymus siųsti „N. Vaidilutės“ Redakcijai, Kaunas, Lais
vės ai. 3, iki š. m. rugsėjo m. 30 d.
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Toks motiniškumas nėra kultūros laimėjimas, nei išdava ko
kio nors motery judėjimo. Tai yra Dievo duota kibirkštėlė mo
teriai. Ji yra įgimta, bet pasiduoda kultūrai. Neugdoma ji arba 
pasilieka savo pradedamoje stadijoje, arba nyksta užslopinta kitų 
sielos galių. Kiekvienos moters ir motinos vienas didžiausių už
davinių turėtų būti . — ugdymas ir palaikymas motiniškumo. Mo
tina neturinti motiniškumo jausmo ir nesuprantanti savo motiniš
kus uždavinius nebus tikroji motina, nes auklėjimas reikalauja 
daug takto, daug pasišventimo, daug meilės, žodžiu, daug moti
niškumo. Tik visa tai turi būti’ paremta inteligencija. Auklėjanti 
motina turi išlaikyti motiniško orumo liniją ir daryti įtakos vaikui 
ne tik tada, kada jis mažas, bet ir tada, kada auga, auklėjasi ir 
išeina į gyvenimą. Tam ji turi mokėti kalbėti vaikui kalba, kurios 
vaikas yra reikalingas, kuri jam prieinamiausią. Turi mokėti nu
sileisti ligi kūdikio, kada jis mažas, ir kartu su juo eiti jo lavi
nimosi ir ugdimosi kelią. Toks kelias nelengvas, jis reikalauja 
daug atsidavimo. Jis reikalauja taip pat įsigilinimo į auklėjimo 
klausimus, jų tikslą, reikalauja gyvenimo pažinimo ir specialiųjų 
žinių, reikalingų vaikui.

Ar mūšy motinos pakankamai susirūpinusios tuo visu? Ar 
mūšy visuomenė tikrai supranta motinos auklėtojos tikrąją 
reikšmę? Atrodo, kad viskas- eina labai pripuolamu keliu. Mūšy 
mergaičių mokyklose, jei keliamas mergaičių auklėjimas motiniš
kajam pašaukimui, tai tenkinamasi tuo, kad mergaitė turi išmokti 
siūti vaiky drabužėlius ir žinoti, kokį maistą kada vaikui duoti. 
Ir tas, žinoma, reikalinga, bet to labai maža. Atrodo, jog moti
noms auklėjime skinama labai menka rolė — rūpintis vaiko svei
katingumu ir palaikymu gyvybės. Siela visiškai užmirštama. Pa
galvojus apie tokį supratimą vaikų auklėjimo, man prisimena 
vaizdas vienoj auklėjimo įsta goję. Vaikai patalpinti švariame kam
baryje, higieniškas maistas ir priežiūra; bet vaikučiai trijų ar tre
čių metų visiškai nemoka kalbėti, jų veidai be išraiškos, apatiški, 
taip ir jauti, kad jų kūnas, bet ne siela auklėjama: Baimė ima 
pagalvojus apie tų vaikučių ateitį. Taip, gal ir neplačiau mato 
visuomenė ir motinos darbą.

Nepasirūpinama išugdyti tikrąją motiną — auklėtoją, kuri 
būtų etiška, tvirto būdo, giliai suprantanti savo motiniškumą ir 
turinti pakankamai žinių, nesirūpinama išugdyti moterį tokią, kad 
ją gerbtų visi ir ji turėtų pakankamai pasitikėjimo savimi ir savo 
motiniškuoju pašaukimu.

Iš kitos pusės ar mes rasime daug motinų mūsų inteligentų 
tarpe, kurios pačios daug rūpintųsi savo motiniškuoju darbu. Kiek 
šiais laikais skundų iš vaikų, kad motina jų nesupranta, kad vai
ky gyvenimas jai neįdomus, kad jai negalima pasisakyti, su ja 
pasidžiaugti. Kiek tokių vaikų, kurie sutinka iš gyvenimo priimti 
dalią daug sunkesnę, kad tik išsilaisvinti iš slegiančios šeimos
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globos. Kiek tokių, kuriems tėvų autoritetas nieko nereiškia ir jie 
eina savo dažnai klaidingais keliais ir dėl to paskui neša labai 
sunkias pasėkas. Bet dažnai ir pačios motinos nusiskundžia, kad 
dukros joms neatviros, kad sūnus jas negerbia, etc.

Ir taip nesusipranta motina ir vaikai, dažniausia dėl to, kad 
nebūta iš motinos pusės pakankamo pasiruošimo, kad neugdomas 
pasiaukavimas, švelnumas, protas ir valia busimųjų motinų ir dar 
dėl to, kad motinos per maža supranta tikrąjį auklėjimą ir savo 
motiniškąjį pašaukimą. Per mažai skaito, stebi gyvenimą, pažįsta 
savo vaikus; per daug egoizmo, gyvenimo išoriniu pasauliu, tech
niškais rūpesčiais. Tada užmirštama pagyventi ir sielos gyvenimu. 
Tikrasis motiniškumas privalo būti moteryj ir juo reikia dalintis 
ne tik su savo vaikais, bet ir su visa aplinkuma. Tikras motiniš
kumas yra kartu ir visuomeniškumas. Jis ne tik priešingas moters 
mokslui, bet priešingai — jį skatina, nes kuo d augiau m o
te ris b u s p rot u i r valia ir jausmais i ši avi n ta, t u o 
j i b u s m o t i n i š kės nė, jei tik ji neužmirš kartu ugdyti tąjį 
motiniškumą. Jis nėra priešingas ir moters profesijai. Visose pro
fesijose dirbant, motiniškumas kels džiaugsmą, ramins ir gydys 
fizines bei moralines kančias.

J. P.
Rūbų higieniškumas ir mada

Rūbai, ypatingai moterų rūbai yra labai įvairūs, labai nepa
stovūs, pareiną nuo daugelio veiksnių: mados, šalies papročių, luo
mo reikalavimų, dorovingumo laipsnio, išauklėjimo, individua
laus skonio ir k. Apie rūbus galima kalbėti įvairiais atžvilgiais: 
etikos, estetikos, higienos, istorijos, ir daugeliu kitų atžvilgių, ir, 
tur būt, sunkiausias uždavinys — aptarti rūbus higienos atžvilgiu. 
Mados —judrios, nepastovios; higiena gi—pastovi, sunki. Norint 
viena ar kita linkme pakreipti madas, reikėtų nujausti laiko rei
kalavimus, įspėti mados keitimosi tendencijas ir jau iš ankšto 
numatyti jų tinkamumą ar kenksmingumą. Higienos gi daromi po 
ilgesnių studijų sprendimai apie madas dažnai būna pavėluoti. 
Reikalauti, kad higiena nustatytų rūbų madas yra bergždžias da
lykas, tačiau jos pareiga išauklėti moteriškos visuomenės sveiką, 
higienišką skonį ir rūbų uždavinių supratimą, supažindinti su kū- 
n’o sveikatos reikalavimais bei tuo kenksmingumu, kurį moterų 
sveikatai padaro neracionalios ir nesveikos mados.

Higienos atžvilgiu, rūbų uždaviniai yra apsaugoti mūsų kū
ną nuo kenksmingų atmosferos pasikeitimų, sumažinti kūno šilu
mos aikvojimą, nekliudyti vandens garams ir dujoms (prakaitui} 
išgaruoti nuo kūno paviršiaus, apsaugoti nuo tiesaus saulės spin-
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dūlių veikimo ir išorinių sužalojimų, ir savo forma nepakenkti 
normaliam kūno funkcijonavimui.

Senovėje žmonės empyriniu būdu stebėdami įvairias medžia
gas sprendė apie jų tinkamumą ir išmoko pasigaminti reikalingų 
rūbų. Dabar įvairių medžiagų ir gaminimo būdų savybės yra 
tiksliai moksliškai išnagrinėtos ir mėginama pasigaminti medžia
gos ne natūraliu, bet dirbtinu būdu (pav., dirbtinas šilkas iš ce- 
liuliozos).

Rūbams vartojamos medžiagos augalinės ir gyvulinės kil
mės, nuo ko pareina ir įvairios jų savybės. Augalinės medžiagos: 
tn e d v i 1 n ė (kartūnas, muslinas, mančesteris, markizetas ir kit.—) 
i š t a m t i k r o a u g a 1 o (gossypium) sėklinių plaukelių. Ji ma
žai higroskopiška (hiproskopiškumas — medžiagos savybė pri
traukti iš oro vandens garus), greit peršlampa, palyginti, lengvai 
praleidžia šilumą.

Drobė daroma iš linų (linum usitatissimum). Drobės sa
vybės panašios į medvilnės savybes — šlampa dar greičiau nei 
medvilnė. Nuo skalbimo savybės nesikeičia.

K a n a p ė s rūbams nevartojamos, taip pat džutas, daromas 
iš 'indi jos augalo— Corchorus capsularis.

G y v u 1 i n ės k i Įmes medžiagos: vilna. Daugiausia varto
jama avių vilna; tai labai higroskopiška medžiaga, sunkokai su
šlampa ir porose visados dar lieka oro, menkai praleidžia šilumą.

Š i 1 k a s, gaunamas iŠ vikšro bombix mori lėliukių, lengvai 
sušlampa. Savo higroskopinėmis ir šilumos leidimo savybėmis 
stovi vidury tarp medvilnės ir vilnos.

Kailiai turi daug oro (iki 98%), menkai praleidžia šilu
mą, sunkiai šlampa. Blogai praleidžia šilumą.

Oda (batai ir kit.) turi daug porų, todėl gerai ventiliuojasi, 
menkai praleidžia šilumą ir peršlampa.

Medžiagos savybės, didele dalimi, pareina nuo išdirbimo 
būdo. Svarbu medžiagos storumas ir purumas, arba oro kiekis 
medžiagoje. Oras yra blogas laidininkas, todėl mažiau purios 
medžiagos yra didesnės laidininkės, negu purios, o taip pat ma
žiau elastingos. Oro kiekis lygiose medžiagose — apie 50%, 
triko —75-80%, flanelėj — 90% ir kailyj — 98% (Flügge).

Rūbai saugo kūną nuo atmosferos pasikeitimų ir mažina 
10%—40% kūno šilumos aikvojimą (Flügge.). Kūno šiluma eik
vojama šilumos išspinduliavimu ir laidumu. Rūbų paviršiaus tem
peratūra yra daug žemesnė (apie 21 °C.) už kūno paviršiaus tem
peratūrą, todėl pačių rūbų išspinduliavimas esti mažesnis. Dau
giausia šilumos rūbai aikvoja laidumu, kuris, kaip anksčiau mi
nėta, pareina nuo pagrindinių medžiagos savybių ir išdirbimo 
būdų. Oro kiekis ir rūbų sluoksnių gausumas sumažina medžia
gos laidumą. Drėgnumas atvirkščiai, — beveik du kartu padidina 
šilumos praleidimą ir dar atima kūno šilumą drėgmės išgarinimui.
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Į tai labai reikia kreipti dėmesį, pasirenkant medžiagą. Taip, pav., 
vilna net visiškai sušlapusi, dar turi porose oro, dėl ko medžiaga 
standžiau laikosi ir neprilimpa prie odos; taip pat iš vilnonės 
medžiagos garavimas eina lėčiau ir yra mažesnis pavojus per
šalti; todėl, pav., maudymosi kostiumams labiau tinka vilna.

Per odą eina nuolatinis medžiagų pasikeitimas: oda išskiria 
prakaitą—vandens garus ir medžiagų apykaitos liekanas, o. pasiima 
sau iš oro deguonies. Ši funkcija labai svarbi žmogaus sveikatai 
ir rūbai turi ne silpninti, bet pagerinti ją. Oras tarp kūno ir rū
bų turi apie 30-40% drėgmės, o esant ten temperatūrai apie 
31°C. susidaro nedidelis vandens garų prisotinimo laipsnis ir ne
kliudo odai išskirti ir išgarinti prakaitą. Tokiai būklei palaikyti 
reikalinga, kad butų pakankamas oro pasikeitimas, kuris pareina 
nuo medžiagų savybių. Purios medžiagos, turinčios daug oro 
porų, praleidžia orą daug greičiau, pav., medvilnės triko 76 kartus 
greičiau praleidžia orą, nei standi, lygi medvilnė. Keičiant stan
džių ir purių medžiagų sluoksnius, oro praleidimas gali būti be
veik ir visai sustabdytas. Oro pasikeitimui svarbu ir išorinio oro 
temperatūra: juo didesnis kūno ir oro temperatūrų skirtumas, 
juo greičiau ventiliuojasi rūbų oras, todėl storesnį žiemos rūbai 
nekliudo tinkamai oro ventiliacijai. Jei dėl per mažo temperatū
ros skirtumo ar nepraleidžiančių orą rūbų, oras prie kūno blogai 
ventiliuojamas, jo drėgnumas gali pasiekti iki 60% ir angliarūkš- 
ties koncentracija padidėti (virš 0,08%). Tokiose sąlygose prakai
tavimas yra sunkus ir žmogus blogai jaučiasi. Taip pat ne visos 
medžiagos vienodai praleidžia prakaito dalis ir dujas — purios 
vilnonės gerai praleidžia, todėl ant kūno paviršiaus nespėja susi
daryti prakaito lašai, o net ir peršlapusi vilna nestabdo prakai
tavimo, kas negalima pasakyti apie lygias, bovelnines, linines. 
Vilna taip pat geriau praleidžia sudėtines prakaito dalis ir kva
pias dujas. Išeinant iŠ šių savybių galima padaryti išvada, kad 
purios vilnonės medžiagos labiau tinka tiems, kurie labiau pra
kaituoja, taip pat ilgose kelionėse, prie didesnių išorinės tempe
ratūros pasikeitimų, ir p. Lygios tuo atveju, kai aplinkos tem
peratūra lygesnė ir oda mažiau prakaituoja: kambary, lovos skal
biniams ir k.

Saulės spinduliai kenksmingi žmogaus organizmui. Prie jų 
kūnas pripranta tik labai iš lengva. Kaitriose dienose, neapsisau
gojus, nuo jų gali ištikti staigi mirtis — saulės trenkimas. Rūbai 
dalį spindulių išskaido, dalį sugeria ir dalį praleidžia. Šviesios, 
baltos medžiagos daugiausia išsklaido saulės spindulius, juodos 
gi — mažai išsklaido ir daug sugeria. Todėl vasarą juodais rū
bais daugiau kenčiama nuo kaitros, negu baltais ar šviesiais rū
bais. Dėl to moterų šviesių rūbų mados vasara vertos pagyrimo.

Tarp dažų, vartojamų medžiagoms dažyti, pasitaiko ir kenks
mingų, galinčių iššąukti bendrą nusinuodyjimą ar odos uždegimą
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(ekzemą). Pav., kenksmingi mineraliniai dažai turintieji aršieno, 
arba kai kurie anilininiai dažai.

Rūbai saugo kūną ir nuo sužalojimų, susiduriant su aplinka. 
Pav., batai saugo kojas nuo susižeidimy, storesnį ilgom ranko
vėm rūbai taip pat saugo odą nuo įvairiu sužalojimų.

Dėvint rūbus — nusitrina išsikišę plaukeliai, skaidulos su
sivelia, mažėja porų skaičius ir didumas, tarp skaidulų prisirenka 
purvo, prakaito, dulkių, o kartu ir bakterijų. Dalį nešvarumu ga
lima pašalinti valant rūbus, o dalį tik skalbiant. Nešvariuose 
skalbiniuose esti apie 5°/o purvo, marškiniai ir kelnės po 10 ne
šiojimo dienų turi net apie 10% purvo IŠ šių davinių jau savai
me aiškėja rūbų valymo, skalbimo ir dažno baltinių keitimo rei
kalas. Rūbai sergančių užkrečiamom ligom ir visų, kuriems teko 
turėti su jais reikalų, turi būti išdezinfekuoti, nes bacilos nešva
riuose rūbuose gali ilgai išlikti gyvos ir pavojingos sveikiesiems. 
Choleros bakterijos tokiose sąlygose net dauginasi.

Rūbų pasiuvimas turi atatikti jų uždavinius: rūbai turi būti 
pakankamai laisvi, kad nekliudytų judesiams; nespausti ir neveržti 
atskirų kūno dalių, kas trukdo ir žaloja jų funkciją. Turi būti 
pakankamai lengvi ir jų svoris neprivalo kristi į vieną kurią kū
no dalį. Rūbai turi būti ne per daug šilti, kad pripratintų odą 
prie atmosferos pasikeitimų ir užgrūdintų, tačiau, jie turi pakan
kamai saugoti ir nuo atmosferos pasikeitimų, ir nuo sužalojimų.

Rūbų kirpimas turi paskirstyti jų svorį tarp pečių klubų; 
ypač tas svarbu organizmui augant, kad . per didelis rūbų svoris 
nepakenktų augimui. Medžiagos spalvos, storumas, rūbo ilgumas, 
rankovių trumpumas, dekolte ir t. t. turi būti taikoma dėvėjimo 
sezonui: vasarą geriau tinka šviesios, lengvos medžiagos, trumpos 
rūbo rankovės, tuo tarpu žiemos sezonui geriau pasirinkti stores
nes, tamsesnes medžiagas ir pasisiūti sandaresnį rūbą.

Skalbiniai taip pat parenkami pagal reikalį: žiemą nešioja
ma jų daugiau ir iš puresnės medžiagos (triko), negu vasarą. 
Uždara skalbinių sistema privaloma kaip žiemą taip ir vasarą. 
Skalbiniai turi būti pakankamai liuosi, kad neveržtų atskirų kūno 

, dalių. Taip — Stanikai turi tikslą padėti krūčių audiniams išlaikyti 
savo formą, tuo tarpu per didelis jų veržimas -- kas dažnai pa
sitaiko, ypač brendimo amžiuje,— kliudo normaliam audinių vysti- 
muisi, funkcijonavimui ir, atvirkščiai, išsivysto nudribusios, ka
bančios krūtys, nes audiniai išsivysto minkšti, o oda nustoja sa
vo elastiškumo ir negali išlaikyti jų formos. Panašiai ir korsetai, 
vartojami figūrai pataisyti. Per didelis juosmens ir pilvo veržimas 
kenkia vidaus organų vystimuisi ir veikimui, o pilvo sienelės, 
netekusios darbo, nustoja savo elastiškumo, raumens atrofuojasi 
ir be diržiuko pilvo sienelės nebegali išlaikyti savo formos. Ge
riau būtų figūros pataisimui, vieton korsetų, pavartoti gimnastiką 
ir pilvo sienelių masažą. Diržiukai, ne per daug platūs ir laisvi,
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yra sveika prilaikyti kojinėms ir perkelti dalį rūbų svorio ant 
klubų. Platesni diržiukai vartojami nėštumo metu, padėti pilvo 
sienelėms apsidirbti su neįprastu darbu.

Kojos reikalauja geros priežiūros ir tinkamo aprengimo, kad 
galėtų atlikti iš jų reikalaujamą darbą. Nuo kojy nušalimo daž
nai susergama gripu, angina, plaučių uždegimu ir kitom ligom. 
Kojos reikalauja pakankamai šilumos ir sausumo. Moterų įprotis 
dėvėti visus metus šilkinėm kojinėm visiškai netinka mūsų kli
mate. Žiemą botai apsaugo apatinę kojų dalį, bet viršutinė lieka 
per šaltai aprengta. Taip pat rudenį, pavasarį ir šaltesnėms vasa
ros dienoms būtinai reikia dėvėti vilnones kojines. Jos taip pat 
labiau tinka lietingoms, drėgnoms dienoms, nes vilna geriau ap
saugo kojas nuo drėgmės, negu šilkas. Kai kur mieste ir beveik 
visur kaime paprotis parišti kojines raiščiu aplink blauzdą ar virš 
kelio yra kenksmingas, nes trukdo kojų kraujo apytaką: kojos 
nuolat esti šaltos, dažnai prakaituoja, išsivysto venų išsiplėtimas, 
kojos darosi sunkios, nerangios. Todėl kojinės turi būti rišamos 
prie diržiuko iš priekio ir iš šonų. Vasara trumpos kojinės visai 
atsako higienos reikalavimams. -

Šių dienų moterų kojos ypatingai daug nukenčia nuo ne
tinkamo apavo. Kojos palaiko viso kūno svorį, suteikia galimybę 
judėti ir padaro eiseną elastingą. Avalinė gi turi saugoti jas ir 
padėti atlikti kojoms jų uždavinį, bet jokiu būdu ne kenkti. Kad 
kojos galėtų savo uždavinį atlikti, —■ jos tur būti sveikos, nor
maliai išsivysčiusios. Normaliu padu laikomos antikinių statulų 
pėdos, kurių pirštai eina spinduliais; europiečių kojos skaitomos 
normalios ir tuo atveju, jei didysis pirštas kiek palenktas į ant
rojo piršto pusę. Plačiausia pėdos vieta yra ties linija, jungiančia 
didžiojo piršto pradžią ir mažojo viršūnę. Taigi pėda nėra sime
triška. O priekyboje vartojamų batų padai yra simetriški, ilgiausia 
vieta palikta viduriniam (trečiajam) pirštui, o tuo tarpu, ilgiausias 
yra pirmasis. Pado kreivumas lygiai mažėja į abi puses, kas 
duoda pakankamai vietos ketvirtam ir penktam pirštams, bet vi
siškai nepakankamai didžiajam pirštui, kuris sulenkiamas virš 
antro piršto. Einant pėda ilgėja kryptimi linijos, jungiančios kul
nies vidurį su antro piršto viduriu, arba net su didžiojo piršto 
viduriu. Sudarant pado formą, reikalinga naudotis šia linija, o 
taip pat palikti pakankamai vietos fiziologiniam pėdos pailgėjimui 
ir paplatėjimui. Netaisyklingai iškirptas padas (simetrinis) defor
muoja kojų pirštus, ypač didįjį, iššaukdamas skausmingas nuos
paudas, chroniškus pirštų sąnarių uždegimus ir netaisyklingą kaulo 
augimą. Per trumpi ir aukšti batai deformuoja visus pirštus, trukdo 
kraujo apytaką; kojos pasidaro šaltos, prakaituotos — lengvai 
nušąla. '

Batų kulniai (nedidesni 3 cm.) reikalingi pakelti užpakalinę 
pėdos dalį, kas mažina kojos prisilietimą prie šaltos žemės, ap-
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saugoja nuo nušalimo, padidina pėdos fiziologišką išlinkimą, pri
duoda eisenai didesnį elastiškumą. Aukšti kulniai sudarko eiseną 
ir deformuoja koją: jos nustumia į priekį kūno sunkumo centrą, 
reikalauja nenormalaus per didelio falangų sulenkimo, atima ei- - 
senai elastiškumą, daro ją kampuotą ir išvysto plokščią pėdą.

Šių dienų galvos aprengimo mada taip pat negali būti lai
koma visai tinkama. Šviesios ir lengvos vasaros skrybėlaitės pilnai 
higieniškos. Kepuraitės gi žiemos metui skiriamos dažniausiai yra 
per lengvos, o netikusi mada pasverti jas ant vienos ausies, pa
liekant neuždengtą pusę galvos, lengvai gali iššaukti nušalimą. 
Tačiau jų neužtenka. Dažni galvos atšalimai gali kenksmingai 
atsiliepti svarbiems galvos organams. Dažnai moterys rizikuoja 
savo sveikata ir kenčia, norėdamos išlaikyti liekną liniją net žie
mos metu. Per lengvas rengimasis žiemos metu ir nuolatinis atša
limas, dažnai sunkiai atsiliepia vyresniame amžiuje, iššaukdamas 
reumatizmą ir kitas chronines ligas. Rūbai ankštai surišti su odos 

.funkcijomis, todėl dar porą žodžių apie odos uždavinius ir jos 
priežiūrą. Oda pašalina iš organizmo medžiagų apykaitos liekanas, 
reguliuoja šilumos gaminimąsi ir kvėpuoja. Sveikatai šios odos 
funkcijos yra labai svarbios ir būtinos, o todėl šis organas turi 
būti tinkamai saugojamas ir prižiūrimas. Švara, kasdienis prausi
masis, dušai, dažnos vonios, dažnas skalbinių keitimas, švarūs 
rūbai yra geriausi tinkamo odos darbo saugotojai. Veido odos 
funkcijos tos pačios, tik veido oda yra jautresnė, reikalauja dides
nės priežiūros ir jai yra kenksmingesnės įvairios „pagrąžinimo“ 
priemonės. Pudra, net geriausios rūšies, visados yra kenksminga

* odai, nes užkemša odos poras ir liaukutes, trukdo jų darbą. Il
gesnį laiką pavartojus pudrą, oda darosi nelygi, negraži, nustoja 
savo skaistumo ir elastiškumo — per anksti pasensta ir tokios 
odos savininkė verčiama nuolat slėpti pasenusią odą po pudros 
sluoksniu. Panašiai yra ir su dažais, tik šie yra dar kenksmin- 
gesni švelniai veido ir ypatingai lupų odai. Antakių uždavinys — 
saugoti akis nuo dulkių ir prakaito, o išpesdamos didelę jų dalį 
ir dar uŽtepdamos dažais moterys atima akims apsaugą, kurioms 
dar daugiau kenkia užteršimas blakstienų dažais ir pridedamom 
blakstienom. Akys netekusios natūralios apsaugos parausta, ašaroja.

Natūralumas ir paprastumas, vyraująs šių dienų architektū
roje, mene, literatūroj — turi įsigalėti ir moterų madose. Rūbai 
turi padėti išsivystyti natūraliom kūno formoms ir padėti jų funk
cijai, bet neiškreipti jų. Neleiskime netikusiems rūbams varžyti 
judesius ir sudarkyti eiseną ir negadinkime savo veido odos da
žais ir pudra! Žmogaus kūnas yra tobulas tvarinys. Visos dirbti
nės gražinimo priemonės tik sudarko natūralų grožį.
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Iliustruota madų kronika

Kada vėsiau.

V

Į iškilas, ekskursijas ir 
gegužynes!
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Kostiumai į gatvę
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Paprasta kasdieniška modernišku medžiagų suknelė.

Y

Vasarinis kostiumas Į gatvę Šilkinių arba moderniškų vilnonių audinių.
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Sezoninis kostiumas.
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Puošni šilko suknia
pritaikinta sezoninė skrybėlė
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0. No rašyt ė
Devintas Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos 

Kongresas

Nuo š. m. kovo 26 d. iki balandžio 7 d. trukęs devintas Tarptautinis 
Katalikių Motery Unijos kongresas ypatingai kreipė daug dėmesio į vaikų ir 
jaunimo auklėjimą. Jį galima būty pavadinti stačiai auklėjimo kongresu. Pirmoji 
savaitė — įžanga į kongresą: paruošiamųjų darbų ir maldos savaitė. Antroji — 
iškilmingieji posėdžiai, priėmimai, nutarimai, rinkimai. Lietuvos katalikių mergai
čių—motery organizacijas kongrese atstovavo O. Norušytė.

Kongresą pradėjo Unijos pirmininkė malda ir gražiu atvykusių pasveiki
nimu. Apie Centralinio Biuro darbus pranešė Unijos sekretorė ir iždininkė M. 
Romme, kuriai Unijos pirmininkė Steenberghe— Engeringh prisegė garbės kry
žių, jos 10 metų darbui Unijoj pagerbti.

Po to buvo balsuojami centralinio biuro pasiūlymai. Priimtas pasiūlymas 
dėl Tarptautinės Mergaičių Globos Sąjungos ankšto bendradarbiavimo su Unija, 
ypač su mergaičių jaunimo sekcija.

Toliau buvo svarstomas Anglių Katalikių Moterų Lygos pasiūlymas, liečiąs 
medicinos mokslo progresą nervingų, atsilikusių ir anormalių vaikų gydymo ir 
auginimo srity, ir skatinąs katalikiškąsias visuomenes ne tik interesuotis šiais 
klausimais teoretiniu žvilgsniu, bet prisidėti ir praktiniu anormalių vaikų globos 
realizavimu. Atstovės pranešė, kas jų šalyse tuo reikalu daroma. Šveicarija 
turi katalikišką gydomąjį pedagoginį institutą. Belgija turi taip pat kat. moterų 
vedamą įstaigą, kur dirba gydytojai ir psichologai. Amerikoj vienuolės turi 
mokyklas ne visai normaliems vaikams. Austrijoj yra pagelbinės mokyklos ne
normaliems vaikams. Po įvairių pranešimų nutarta parengti tuo klausimu an
ketą. Čia pat pabrėžiama, kad būtų didžiausias nusikaltimas «taikyti šio klausi
mo sprendimui metodus.

Šiame ir visuose kituose kongreso posėdžiuose dalyvavo sąjungos gera
darys Mgr. le Dr. J. H. E. J. Hoogveld (Olandija).

Kovo 27 d. 10 vai. pradeda Tarpt. Unijos narės —įvairių kraštų moterų 
organizacijų atstovės—savo pranešimus. Ypatingas dėmesys kreipiama į tai, kas 
nauja per ketverius metus nuo paskutinio kongreso padaryta. Kiekvienam pra
nešimui paskirta 5 minutės laiko.

Austrijoj — naujas ir charakteringas reiškinys jaunųjų motinų klubai, 
kur jaunos motinos susirinkę pasikalba apie savo reikalus, skaito pritaikintą 
joms literatūrą. Jos rengiamos ir skatinamos auklėti savo šeimas krikščioniškai. 
Tikimasi, kad klūbai, krikščionindami šeimas, atliks didelį darbą.

Prancūzų atstovė pažymi glaudų bendradarbiavimą tarp įvairių prancūzų 
katalikių moterų organizacijų. Prancūzės disciplinuotos ir paklusnios episkopatui.

Italija. Organizacinis darbas suskirstytas parapijomis. Moterų Lyga vado
vauja ir vaikų organizacijai, kuri yra tiesioginėj Lygos globoj. Naujas reiškinys 
— Kunigų motinų sekcija.
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Tarpt. Sąjungos pirmininkė primena, kad Italų motery Lyga yra katalikų 
akcijos pavyzdys visiems kraštams,

Paryžius Socialinė mokykla parengia mergaites — moteris praktiškoms 
profesijoms ir socialiniam darbui. Ji parengia katalikų akcijai darbininkių kad
rus, kurie sugeba tinkamai dirbti ir vadovauti.

Kanados atstovė pamini daugybę uždavinių, kuriuos katalikės moterys 
pasiryžusios atlikti. Svarbiausia: vargšų lankymas, globojimas ir darbininku 
bibliotekų organizavimas ir vedimas.

Sųjungos pirmininkė sveikina Kanados atstovę, pirmų kartų atvykusių į 
kongresų ir dėkoja už pasiryžimų, atlikti tokių tolimų kelionę.

Paryžiaus katalikių studenčių atstovė praneša, kad katalikiės studentės 
turi savo bendrabutį ir paviljonų su sodu.

čekoslovakės rengia kasmet motinoms kursus, kur motinos parengiamos 
religiniam vaikų auklėjimui, vaikų pirmajai Komunijai.

Amerikos Jungtinių Valstybių atstovė kalba apie Amerikos Kat. Moterų 
Federacijų. Tarp įvairių Amerikos tautų moterų organizacijų, kurios sudaro šių 
Federacijų, ji primena ir gerai susitvarkiusias lietuves, 

v- ■ . . . • ■ • ■ ■ * . ■

Švedijoj steigiami katalikių moterų rateliai. Ypatingai rūpinamasi praplėsti 
krašte katalikiškų knygų skaitymų. Tuo tikslu steigiamos bibliotekos, kuriose 
laikomos įvairiomis kalbomis knygos (prancūzų, anglų, vokiečių, italų ir t. t.) 
Be to gerai veikia Caritas sų junga.

Norvegijoj prie katalikų bažnyčių steigiama katalikų mokyklos. Lyga 
teturi 240 narių.

Tarpt, sųjungos pirmininkė pažymi norvegių drųsų, kovojant už katalikų 
principus. Jos nesidrovi protestuoti per laikraščius, kelti memorandumus ir 
bandyti kitus kelius kovodamos už katalikybę auklėjimo, spaudos, kino, radio 
ir kitose srityse.

Belgijos darbininkės veikia puikiai. Turi ir jaunųjų darbininkių organiza
cijų. 1932 m. įvyko darbininkių kongresas. Stengiasi turėti skyrius moterų rei
kalams įvairiuose laikraščiuose.

Su didele simpatija ir įdomumu kongresistės klauso Meksikos atstovės 
pranešimo, kuri pamini didelį kunigų trūkumų, katalikų turtų nusavinimų ir 
kitas sunkenybes. Moterys stengiasi pavaduoti kunigus, kur jos gali. Parengia
moskatechetės, kurios moko vaikus ir auklėja religingų jaunųjų kartų.

Kongresistės prašomos melstis, kad Meksikos moterims sektųsi apaš
talavimas.

/

Prancūzų kat. moterų profesinių darbirjinkių sindikatas turi uždavinį — at
statyti socialinį krikščionių gyvenimų; jis svarbus Katalikų Akcijos pagelbininkas.

Ispanų Kat. Moterų Lygos svarbiausias uždavinys — parengti katalikes 
mokytojas.

Korsika ypatingai rūpinasi mergaitėmis, kurios išeina iš namų sezono 
darbams,

Ispanijai entuziastingai plojama už rinkimų laimėjimų. Katalikų rinkimų 
laimėjimas buvo katalikių moterų įtempto darbo vaisius. Jos atsiekė, kad nė 
viena kat. moteris, kuri tik galėjo pajudėti, nepasiliko nebalsavusi ir nė viena 
neatidavė savo balso už katalikų priešus.

Vengrų atstovė kalbėjo apie vengrų moterų federacijų. Svarbiausias 
rūpestis: mergaičių jaunimo gilus religinis auklėjimas. Rengiami religiniai kon
gresai, bažnytinės muzikos koncertai su aiškinimais ir 1.1.

t
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Po Danijos pranešimo, kur kat. moterys taip pat tarp protestantų mo
derniškai apaštalauja, iššaukta Lietuvos moterų kat. atstovė,

Unijos pirmininkė padėkojo Lietuvos atstovei už gerų, turiningų prane
šimų, sveikino Lietuvų, kaip 40-jį Sąjungos narį, pažymėjo didėlį, gražų moterų 
veikimų ir didelį organizuotų moterų skaičių. Ypatingai ji džiaugėsi taip gražiu 
katalikų jaunimo veikimu. Ji kvietė jaunas lietuves seseris paduoti ranką kitų 
kraštų katalikiškam jaunimui ir palaikyti su juo seseriškus santykius.

Po Utrechto ir Olandijos pranešimų kalba Filipinų atstovė. Čia ypatin
gai rūpinamasi doriniai puolusių mergaičių likimu.

Sųjungos pirmininkė vėl prisimena Lietuvų ir kviečia drauge dirbti įvai
riose srityse.

Lenkijos atstovė papasakojo apie lenkių katalikių moterų organizacijos 
santvarkų. Ji suskirstyta parapijomis. Kat. moterys rūpinasi, kad tėvų komitetai 
prie mokyklų tikrai atliktų savo uždavinį.

Romos svarbiausias uždavinys — globoti patekusias į miestų mergaites.

Belgijos mergaičių globa suranda mergaitėms darbo, atveda jas į šeimas, 
jas organizuoja, stengiasi auklėti religiniai ir doriniai.

Portugalės pasižymi drąsa, parengdamos katechetes, mokydamos vaikus 
katekizmo net komunistiškuose kaimuose.

Anglės daugiausia dirba Caritas darbų. Caritas veikia atskirai Londone 
ir atskirai provincijose.

Šveicarėms rūpi atstatyti krikščioniškų šeimų. Taip pat domisi moterų 
namų ūkio darbais.

Po pranešimų lietuvė atstovė gauna M. Baers, Belgijos Krikščionių Mote
rų socialinio darbo generalinės sekretorės kvietimų dalyvauti V komisijos (Mo
teris darbininkė ir jos vaikų auklėjimas) — posėdy. P. de Bolien kviečia mūsų 
atstovę dalyvauti II komisijos (Šeimos auklėjimas) posėdy. IV komisijos (Inte
lektualinis darbas) pirmininkė įdomaujasi liet. kat. studentėmis ir akademikėmis, 
ir kviečia dalyvauti jos vedamoj komisijoj. Jaunimo sekcijos pirmininkė kviečia 
į jaunųjų posėdžius.

Deja, lietuvė atstovė tebuvo viena! Kitos šalys pasiuntė į kongresų po 
kelias atstoves, kurios pasikeisdamos galėjo dalyvauti įvairiose komisijose ir 
naudotis jų patiekta medžiaga.

Ypatingai Lietuvos moterims simpatizavo ir jų darbu įdomavosi belgės ir 
prancūzės. Lietuvė atstovė turėjo nemaža pasakoti apie šv. Zitos draugijų (ypa
tingai belgėms įdomu), studentes ateitininkes, sendrauges ateitininkes, pavasa- 
rininkes, visas katalikes moteris jungiančių instancijų — Vyriausių Katalikių 
Moterų Sekretoriatų ir t. t. Lietuvės moterys susilaukė simpatijos ir iš lenkių.

Jaunųjų Sekcijos pirmininkei Lietuvos delegatė pažadėjo patarpininkauti, 
kad mūsų pavasarininkės ir moksleivės ateitininkės įstotų nariais į Tarp
tautinę jaunųjų sekciją.

Kovo mėn. 28 d. buvo komisijų darbo diena.
Priešpiet lygiagrečiai posėdžiavo:
II komisija — šeimos auklėjimas;
V » — darbininkų vaikai (po piet abi komisijos renkasi bendram

pasitarimui); —
III komisija — Mokymas, auklėjimas, mokyklos problemos.
Tų pačią dienų po pietų posėdžiavo: ■
V , — intelektualinis darbas;
IX — moralinis auklėjimas.
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Lietuvos atstovė dalyvavo 11, V, ir IV komisiją posėdžiuose ir darė pra
nešimus. V komisijos posėdy padaryti pranešimai, kas daroma įvairiuose kraš
tuose dėl darbininkių „seit help“ (įvairiose srityse Savo pačių jėgomis sau padėti).

Komisijos pirmininkė M. Baers pageidavo, kad kiekviename krašte būtų 
įsteigti generaliniai darbininkių biurai, kurie turėtų tris skyrius: 1. informacijų 
(patarimų), 2. studijų (studijuoti darbininkų ir laiko reikalavimus) ir 3. akcijos. 
Biure turėtų dirbti garbingi, sumanūs ir aktingi asmens. Komisijos pirmininkė 
norėtų dirbti glaudžiame kontakte su tokių biurų direktorėmis.

Po to padaryti pranešimai iš įvairių kraštų.
Belgės ieško paprasčiausių ir suprantamiausių metodų, kaip išmokyti 

motinas auginti, maitinti ir auklėti savo vaikus. Teikiami įvairūs patarimai, stu
dijuojamas darbininkių gyvenimas, kad patarimai atatiktų tikrovę.

Meksikoj sudarytos motinų grupės, kurios gali daug išmokti parapijų 
namuose, kur vadovauja saleziečiai.

** ■■ ■ .. •>■ - ■

Šveicarijoj medikės rūpinasi motinomis ir vaikais. Pastebima sunki mo
ralinė būklė ir pavojus šeimai.

Toliau komisijos pirmininkė formuluoja tris klausimus, liečiančius darbi
ninkų šeimas:

c* ■ • .

1. Teisė ir pareiga auklėti savo vaikus; .
2. Ar motina darbininkė jaučia tą teisę ir pareigą; ar ji parengta tam; 

kas parengia?
3. Ar ji gali vaiką auklėti (ar sąlygos leidžia)?

Austrija. Miestietės motinos netekusios šios pareigos jausmo. Kaime esą 
kitaip. Tikimasi atgaivinti miestą per jaunų motinų klūbus, kuriuose gydytojos 
pataria motinoms, kaip auginti vaikus. Jos pamokomos, kaip auklėti vaikų cha
rakterį.

Italijoj kreipiama daugiau dėmesio į fizinę vaiko prigimtį, mažai kalba
ma apie dvasią, charakterį, Motina mokoma išauginti savo vaiką fiziškai stiprų. 
Gal kaime tuo atžvilgiu esą geriau, daugiau auklėjama.

Belgijoj buvo padaryta ankieta: ar motina randa laimės auklėdama savo 
Vaikus, ar mėgsta praleisti laiką su savo vaiku ir 1.1. Bendra atsakymų cha
rakteristika: motinos laimingos, kai vaikai maži; laimingos, kai vaikai priima 
pirmąją Komuniją. Yra noro auklėti savo vaikus, bet dažnai trukdo nežinojimai 
ir nesugebėjimas.

Lenkija. Varšuvos mokyklose buvo padaryta ankieta: kas turi daugiau 
įtakos vaikui—tėvas ar motina. Atsakymas: motina yra visuomet vaiko globėja. 
Tėvas nesuprantą vaiko reikalų, neduoda pinigų knygoms ir 1.1.

' « « * • . ■

Lietuva. Mūsų miesto darbininkų šeimos yra dažniausia dar pirmoji at
vykusi į miestą iš kaimo ar miestelių karta. Motina nežino kokiu būdu teigia
mai paveikti į savo vaiką. Dažnai motina neturi nė laiko auklėti vaikus, nes 
ji išeina dirbti. Vaikai paliekami gatvėje arba namie dažnai visai dienai. Kata
likiški vaikų darželiai stengiasi laikyti darbininkų vaikus daržely visą dieną. 
Tačiau motinos jaučia pareigą ir atsakomybę, kad jos turi išauklėti gerą žtnogų.

Šveicarų motinos tikrai jaučia reikalą auklėti savo vaikus ir yra nelai
mingos dėl žinių ir sugebėjimo stokos.

Bendra visų kraštų charakteristika — motinos turi gerų norų,, bet dar 
pastebimas didelis nežinojimas.

Komisija pasiryžusi studijuoti moterų ir vyrų darbo atlyginimą, taip pat 
tekėjusių ir netekėjusių moterų darbą. Tam t kslui svarbu rasti tinkamus metodus.

Nutarta siekti, kad darbininkų šeimos motina praleistų, visą dieną na
mie, auklėdama savo vaikus.
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Posėdį aplanko Tauty Sąjungos atstovė. Ji prikiša katalikėms didelį 
kuklumą ir pataria daugiau prisitaikyti laiko reikalavimams, nevengti skelbimų, 
protestų, veikti į viešąją opiniją. -

Po piet, posėdžiaujant drauge II: ir V komisijai, iškelti kino ir spaudos 
klausimai.

Pabrėžiama ypatinga svarba veikti įvairiais būdais į viešąją opiniją, į 
filmų produkuotojus, turėti specialistus filmų vertinimui spaudoje ir 1.1. Lygiai 
Svarbu steigti bibliotekas katalikiškoms šeimoms. Knygų turi būti įvairių sričių. 
Kad sužinojus, kokios knygos ypatingai mėgiamos ir skaitomos, Komisija buvo 
išsiuntinėjusi ankietą, į kurią atsakė apie 200.000 jaunų moterų ir apie 300.000 
mergaičių. Jaunimo dauguma mėgsta knygas, kur aprašomas kitos aplinkos 
gyvenimas ir nemėgsta didėlio realizmo.

IV komisijoj buvo tariamasi, ar nereikėtų steigti sekciją prie Tarptautinės 
Kat. Moterų Sąjungos, kuri jungtų baigusias aukštąjį mokslą katalikes moteris. 
Katalikių sekcija būtų frontas prieš bolševizmą ir antireligingumą.

IŠ pranešimų paaiškėjo, kad Italija turi baigusių universitetą katalikų 
organizaciją. Vyrai ir moterys dirba drauge, bet kai kuriems klausimams išsi
aiškinti renkasi atskirai. Ši organizacija aiškinasi kartais religinius klausimus, 
enciklikas; dažnai kalbama apie praktiškus gyvenimo reikalus, pav., profesijos 
moralę.

Belgijoj yra diplomuotų katalikių moterų grupė, kuri palaiko ryšius su 
neutralių moterų grupe.

Nutarta paruošti šiuo klausimu anketą.
Kovo 28 d. atidaryta kongreso paroda. Kiekviena komisija turėjo savo 

skyrių. Pav., I — religinio jaunuomenės auklėjimo — komisija rodė įvairius 
vadovėlius, paveikslus, mokinių lipdybą, karpymą ir kitas religijos mokymo ir 
auklėjimo priemones. Be to, čia buvo ir Šios srities įvairiomis kalbomis knygų— 
vadovėlių sąrašas. Panašias parodas turėjo ir kitos komisijos. Kai kuriuos turi 
parengusios įvairias diagramas, parodančias komisijų atliktų darbų davinius.

Paskutinės trys Didžiosios savaitės dienos buvo paskirtos maldai ir 
Šventųjų Metų Jubilėjui.

Ketvirtadienį kongreso dalyvės susirinko Šv. Marijos bazilikoj ir išklausė 
šv. Mišių Unijos intencija. Po to įspūdingos Jubilėjaus iškilmės. Pryšaky Unijos 
pirmininkė nešė kryžių. Maldoms vadovavo Mgr. Dr. Hoogveld. Daugelio kraštų 
organizacijų, ypatingai jaunųjų sekcijų atstovės turėjo atsivežę savo vėliavas. 
Čia plevėsavo vokiečių, ten prancūzų, ten vėl lenkų vėliavos. Ispanės buvo 
pasipuošusios tautiškais drabužiais.

Visas tautas čia jungė garsus Pater Noster, Avė Maria, drauge giedamas 
Credo. Jaunų italių būrys giedojo „Christus vincit“, —apie 500 katalikių moterų 
joms pritarė. Viena didinga malda vienintelėj žemės instancijoj jungė visas 
tautas, visas rases. Toji instancija — Katalikų Bažnyčia. ji viena tegali išnaikinti 
tautų—rasių neapykantą ir apsaugoti nuo geltonosios ar juodosios rasės pavojų, 
nes, prie Jos kojų suguls „avinėlis ir liūtas“.

Iš Šv. Marijos bazilikos procesija vyko į šv. Jono Latraniečio baziliką. 
Giesmės, garsus rožančiaus kalbėjimas stabdė praeivius.

Didyjį Penktadienį kongreso dalyvės šv. Mišių klausė Šv..Kryžiaus bazi
likoj ir buvo laiminamos Kristauš Kryžiaus relikvijomis. Tą pačią dieną po 
pietų, nepaisant darganos, kongreso dalyvės rinkosi su vėliavomis Kolisėjume. 
Buvo einamas Kryžiaus kelias. Pamokslai buvo Sakomi gausiausiai kongrese 
atstovaujamų tautų kalbomis: prancūzų, italų, vokiečių ir lenkų. Po bendro 
garsaus Credo ant šios krikščionių kraujo prisisunkusios žemės spontaniškai 
išsiveržė Šauksmas: Tegyvuoja Kristus Karalius! Šauksmai nuaidėjo, o Meksikos 
atstovė rankas iškėlusi aukštyn dar kartą Susijaudinusi suriko: Tegyvuoja Kristus 
Karalius. Šiurpas perėjo per susirinkusius— tai buvo kenčiančios širdies šauks
mas! Visa minia pritarė garsiai dar kartą: Tegyvuoja Kristus Karalius!
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Didįjį Šeštadienį kongreso dalyvės, sėdėdamos tribūnose, išklausė šv. Mišių 
Šv. Petro bazilikoj ir priėmė šv. Komuniją. Po pietų buvo baigiamas jubilėjinis 
bazilikų lankymas. Dar kartą nulenkiamos galvos, trumpai susikaupiama.

Per Velykas, Šv. Don Bosco dieną, Kongreso dalyvėms buvo Šv. Petro 
bazilikoj rezervuotos vietos. Iškilmės tęsėsi nuo 8 vai. iki 14 vai.

Didžiojo Ketvirtadienio ir Penktadienio popiečiais kongreso dalyvės klausė 
turiningų J. E. Monseignuro Pizzardo, Nicos arkivyskupo ir Italijos Katalikų 
Akcijos direktoriaus paskaitų apie Kat. Akciją. Arkivyskupas pažymi, kad Kata
likų Akcija yra šv. Tėvo draugija. Jos pažymiai apima 1) visas gyvenimo 
sritis (pav., sportą, ekskursijas, draugijas, mokyklas ir t. t ); 2) visus žmonių 
luomus. Kat. Akcija vadinama hierarchiniu apaštalavimu (pasyvus dalyvavimas 
Kat. Akcijoj—sielų sąjunga; ir aktingas dalyvavimas—sielų ieškotojai).

Kat. Akcijos siekimas, kad visa parapija būtų gerai organizuota kunigo 
žinioje, o visos parapijos vyskupo žinioje.

Pirmas ir aukščiausias kiekvieno kataliko uždavinys yra apaštalavimas. 
Reikia skirti du momentu:

a) savęs tobulinimą,
b) kitų sielų ieškojimą.
Apaštalavimas turi būti gerai organizuotas. Tam reikalinga jausti gyve

nimo ir laiko reikalavimus.
Kat. Akcija sutvarkyta hierarchiškai yra episkopato žinioj. Episkopatas 

vadovauja veikimui. Principas: nihil sine episcopo.
Kat. Akcija yra sąjunga kovoti dėl Bažnyčios teisių. Šv. Tėvas ją įkūrė, 

norėdamas įnešti Kristų į šeimą ir visuomenę, sukrikščioninti visuomenės sąžinę.
Kat. Akcija organizuojama pagal laiko ir įvairių kraštų reikalavimus. 

Norima sujungti žmones į vieną taikingą šeimyną. Šių laikų Kat. Akcijai labai 
svarbus: 1) intelektualinis išsilavinimas 2) kasdieninis savęs tobulinimas, 3) Cari
tas dvasia ir 4) vienybė.

Atsakydamas į klausimus Jo Ekscelepcija pažymėjo, kad:
1. Atskirų Kat. organizacijų uždaviniai sudaro bendrą Kat. Akcijos užda

vinių ratą.
2. Popiežiaus noras, kad moterų— mergaičių ir vyrų organizacijos būtų 

atskiros, nes to reikalauja jų sielos. Žiūrint Kat. Akcijos akimis darbas negali
mas bendrose abiejų lyčių organizacijose, nes auklėjimas, charakterio formavimas, 
darbo metodai ir t.t. yra skirtingi abiejų, lyčių jaunimui. Jeigu kuriuose kraštuose 
yra bendros organizacijos, jas reikia kęsti, nes sunku viską atsiekti trumpu lai
ku, bet po truputį-visur turi būti žengiama prie abiejų lyčių jaunimo atskyrimo.

3. Katalikų akcija neliečia politikos, bet su ja susiduria. Svarbu, kaip su
prantama „politika“. Jei politika paliečia tiesioginiu ar netiesioginiu būdu Kat. 
Akcijos vyriausią tikslą — ji reaguoja.

Didyjį Penktadienį kongresas sulaukė viešnios iš Vakarų Indijos—Benga
lijos. Pranešėja papasakojo apie moters būklę Indijoje: Anglų kultūros dėka, moters 
būklė pagerėjus. Priminė seną paprotį, kada našlė turėdavo žūti su mirusiu vyru. 
Bengalijoj yra 3’/2 milijono katalikų (351 mil. gyventojų). Katalikai kovoja da
bar prieš vaikų (12—14 metų) vedybas ir rūpinasi katalikišku vaikų auklėjimu. 
Pranešėja kalba apie katalikų ir bolševikų pažadų skirtumus. Bolševikai žada 
žemės rojų, Katalikai primena, kad žemės gyvenimas negalimas be skausmų ir 
vargų, tik žmogus turi išmokti skausmus ir vargus nugalėti. Kat. Bažnyčia rodo 
kitą gyvenimo tikslą.

Didelės įtakos ne katalikams turi katalikų Caritas darbai. Medikės, slau
gytojos, mokytojos laba: daug padeda gydytojams.

Bengalijos Kat. moterys susirenka kasmet savo konferencijose. Šiame 
krašte yra ir kat. motinų sąjunga.

Entuziastingu delnų plojimu kongresistės pareiškė savo sveikinimus ir 
pritarimą tolimo krašto viešniai.
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Antroji kongreso savaitė prasidėjo balandžio 2d.— Šv. MiŠiomis,šv. Pris
ėdės katakombose. Graikiška koplytėlė buvo pilna giesmių. Šv. Komunija dar 
glaudžiau sujungė kongreso dalyves. Iškilmingame kongreso atidarymo posėdy 
dalyvavo Unijos globėjas Kardinolas Dolci, arkivyskupas Piccardo ir daugelis 
Bažnyčios atstovų. Posėdį atidarė kardinolas Dolci ir pareiškė, kad. katalikės- 
moterys sudaro naują laikotarpį katalikų apaštalavime. Ją darbas apima įvairias- 
sritis: šeimos atstatymą, vaikų auklėjimą, moteriškojo jaunimo auklėjimą, mokyk
las ir t. t. Kardinolas pamini visas kongreso komisijas, tarp kurių ypatingai svar
bi V komisija, studijuojanti darbininku šeimų gyvenimo sąlygas. Didelės socia
linės vertės turi katalikų rūpinimasis ekonominiais darbininkų reikalais. Kardino
las primena didelę suaugusių atsakomybę dėl jaunųjų. Tačiau norint pasiekti- 
tikslą, kuris atatiktų Bažnyčiai ir laiko reikalavimams, katalikės moterys turi būti, 
vieningos. Kristus sako: Aš ir Mano Tėvas esame Vienas. Moterys turi pasiryžti 
nugalėti savo individualinį egoizmą. Pagaliau kardinolas linki, kad moterų dar
bai paruoštų geresnius laikus. Unijos pirmininkė Steenberghe — Engeringh pa
reiškė, kad IX kongresas yra didelė kat. moterų manifestacija. Moteris, gavusi iš 
Kūrėjo taikos dvasią, turi ją dar lavinti, tobulinti. Šeima, mokykla ir kitos darbo 
sritys yra gera proga moteriai pasiaukoti. Visur ji turi siekti taikos, meilės, krikščio
niško Caritas. Moterys turi būti geros tautietės, bet ne eksklusivistės, nes krikščio
niškoji meilė to neleidžia. Aprūpinta materialiniais turtais moteris privalo 
taikytis teisybės ir krikščioniško Caritas. Motinos pareiga rūpintis ne tik sa
vo vaikais, bet ir svetimais.

Moterų sąjungos turi praktiškai auklėti ir dalyvauti visuose dvasiniuose 
ir materialiniuose turtuose. Moters inteligencija skiriama teisybei, o širdis — 
meilei. Moters pareiga — praplėsti Kristaus viešpatavimą žemėje.

Skaitoma Unijos steigėjos ir pirmosios pirmininkės markizės Patrizi svei
kinimo telegrama. Ji pati dėl ligos negalėjo dalyvauti kongrese.

Jaunųjų sekcijos pirmininkė dėkoja Unijos pirmininkei už sudarytas 
gražias äpystovas susirinkti jaunųjų sekcijoj drauge su moterų Unijos kongresu, 
kur jaunųjų sekcija priimta, kaip visos tarpt, kat. moterų Unijos dalis. Jaunųjų 
organizavimo darbas yra atsakymas į popiežiaus kvietimą dirbti Katalikų Akci
jai. Dabar studijuojami trys klausimai, kurie turi didžiausios reikšmės mūsų am
žiui ir mūsų jaunimui: spauda, kinas ir radio. Jaunųjų veikimas turi apjuosti 
visą žemės kamuolį. Svarbu veikti asmeniniai ir per organizaciją. Reikia parengti 
revoliuciją visuomenės nuotaikoj ir charaktery.

Pirmininkė pabrėžė, kad jaunųjų sekcija yra Tarpt. Kat. Moterų Unijos- 
dalis, nes mus jungia tas pats noras pasiaukoti, mes giedam drauge Credo Ro
mėnų žemėje, tie patys idealai riša mūsų sielas.

Toliau Unijos pirmininkė kvietė įvairių tautų atstoves pasirodyti. Buvo 
atstovaujamos 27 yalstybėSi Už didelį atstovių skaičių Lenkija susilaukė delnų, 
plojimo.

Mgr. le Dr. J. Hoogveld kalbėjo apie pedagogikos aksiologija. Pri
minė Don Bosco auklėjimą. Pedagogikos aksiologija duoda auklėjimo taisykles. 
Auklėjimas turi būti pilnutinis. Jis turi apimti: 1) vyriausiąjį gyvenimo tikslą; 
2) žmogų, kaipo individą; 3) asmenybės formavimą. Socialiniu atžvilgiu, žmogus 
turi gerbti savo artimą. Katalikiškas auklėjimas eina prieš visokius kraštutinumus: 
prieš grynąjį individualizmą, prieš kolektyvizmą, o ypatingai prieš asmens su- 
valstybinimą. Tėvynės meilė yra krikščionio pareiga.

Auklėti turi teisę: 1) šeima, 2) bažnyčia, 3) valstybė. Pirmenybė auklė
jime tenka Šeimai.

Kalbėtojas priminė, kad religija apima kūną, nes, jis priemonė tarnauti 
Dievui, jis atsikels iŠ numirusių. Bet religija neleidžia kūnui valdyti dvasią. Re
ligija apima ir skatina visą fizinę kultūrą. Neužmirštas ir seksualinis auklėjimas. 
Reikalinga papročių skaistybė, dvasia turi viešpatauti. Blogų įpročių negalima 
pagerinti be Bažnyčios auklėjimo. Auklėjimui pavartotinos visos materialinės ir 
techniškos priemonės. Taip pat panaudotini ir racionalus žmogaus palinkimai. Auk-
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Įėjimo pareiga — parengti žmogų Dievo tarnybai. Krikščioniškos pedagogikos 
uždavinys — pilnutinis auklėjimas.

Kalbėtojas linkėjo realizuoti kongreso idėjas: non trasi, ma tati. (ne žo
džiais, bet darbais!) '

Nicos arkivyskupas pranešė, kad Popiežius, įdomaujasi kongreso eiga, 
jaunimo auklėjimo klausimų sprendimu. Posėdis baigtas kardinolo Dolci su
teiktu palaiminimu;

Balandžio 3 d. buvo skirta Jaunųjų sekcijai. Iškelti klausimai, kaip atsi
spirti prieš antimoralinę ir antireliginę jaunimo aplinkos įtaką. Konstatuota, kad 
didžiausios įtakos jaunimui turi: i) spauda, 2) kinas ir 3) radio. įvairiuose kraš
tuose nemaža dirbama spaudos reikalu. Kai kur tam tikri biurai, nurodą skai
tytinas knygas, kitur jie sujungti su bibliotekomis. Belgijoj spaudos studijų ra
teliai. Amerikoj yra skaitymo klubai. Vienoj jaunimo klubuose aptariamos nau
jos knygos, laikraščiai ir. duodami skaityti.

Prancūzės parengė Šio turinio anketą:
„Jei autorius pasiūlytų parašyti jums knygą, ko norėtumėte: avantiūrų, 

sentimentalų, kriminalistinį, iš šeimos gyvenimo kelionių aprašymą, istorines apy
sakas, gražų gyvenimą — Arba?* ...

Spaudos platinimui panaudojamos vaizdžios afišos, siunčiami užsakymo 
atvirukai ir kitos propagandos priemonės.

Ispanijoj steigiamos skrajojančios bibliotekos trijų rūšių knygų:
1. religinės — katalikų doktrinų; 2.pamokinančio turinio (pav., apie virtu

vę, daržą ir kita); 3. poilsio —romanai, novelės. Bibliotekos yra taip pat 3 rū
šių (skirstamos pagal knygų skaičių). Šios bibliotekos turi didelio pasisekimo.

Barcelonoj socialiniuose kursuose duodama mergaitėms pasirinkti vieną 
iš „trijų knygų ir paskui padaryti tos knygos santrauką su savo pastabomis.

Lenkai turi bibliotekas, kur renkamos visos knygos: geros ir blogos 
Blogos vėliau viešai sudeginamos. Be to? čia rengiamos katalikų spaudos dienos.

Vokietijos jaunimui leidžiamas katalikiškas savaitinis žurnalas „Der jun
ge Freund“ (Jaunas draugas). Jis moderniškai redaguojamas, todėl pasisekimas 
nepaprastas.

Spaudos klausimu katalikių mergaičių jaunimas padarė šiuos pasiža
dėjimus.

Auklėti jaunimo kritišką jausmą, kad jis sugebėtų atskirti tiesą nuo klai
dos visose teorijose, kurias patiekia spauda.

2. Veikti per organizacijas į knygų leidėjus, kad jie leistų knygas, ata- 
tinkančias katalikų doktrinai ir moralei, užtikrinant jiems, kad katalikai skaitlin
gai pirks tokias knygas.

3. Stovėti jaunimo spaudos sargyboje, prižiūrėti, kad ji turėtų technišką
vertę, kad stovėtų aukštumoj, kad visomis priemonėmis ji galėtų patraukti skai
tytojus.į tiesą. -

» Kino klausimu pasižadėta:
1. Auklėti mūsų sąjungininkų, ju šeimų ir visos visuomenės opiniją.
2. Studijuoti šį klausimą sc dalinėse savaitėse kursuose ir panaudoti spau

dą skleisti mūsų nusistatymams ir motyvams.
3. Skirti ypatingą svarbą tautinėms katalikų kino organizacijoms, jas pa

žinti ir užmegzti su jomis bendradarbiavimo ryšius, jų darbo pažangai.
. ' ' ’ A ‘ ■

Radio klausimu katalikių mergaičių jaunimas pasižadėjo:
1. Sustiprinti katalikų įtaką per radio.
2. Sekti, jei galima, dalyvauti radio programoje, teikiant vertingų dalykų 

jaunimui ir moterims.
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3. Auklėti jaunimo ir jy Šelmy kritišką radio programos dalyky klausi
mui pasirinkimą.

Balandžio 4 d. priešpietis buvo skirtas I komisijai — religiniu jaunuo
menės auklėjimas.

Pradžioj pranešama, kas tuo reikalu daroma. Šveicarijoj rengiami mo
tinoms religijos kursai. Brazilija rengia kursus, aiškina liturgiją, rengia religinės 
muzikos koncertus su aiškinimais. Misijonierius iš Madros pranešė, kad religi
niam auklėjimui panaudojama kiekviena proga.

Mokytojos, lankydamos ligonius, pamoko vaikus katekizmo, Daug gero- 
daro moterų sąjunga, kuri rūpinasi motinomis (ypatingai mergaitėmis), ligoniais, 
vargšais ir vaikais. Sekdamos Don Bosco pavyzdys — viską daryti , su meile. 
Beveik kiekvienoj katalikiškoj mokykloj ten yra Don Bosco paveikslas. Aus
trijoj mokyklos būklė religiniu atžvilgiu pagerėjo. Daug mokyklų vaiky dabar 
tik krikštyjami. Socialinė moterų mokykla parengia katachetes. Vaikams rengia
mos liturginės pamaldos, bendra komunija. Leidžiamas dijacezinls žurnalas. 
Vengrijos kiekvienoj mokykloj yra religijos pamokos. Dėl vaizdingumo kai ku
rie Senojo ir Naujojo Testamento skyriai vaikams vaidinami.

Į Komisijos pirmininkės klausimą: kokios priemonės vartotinos dės
tymui religijos paveikslai, kino demonstracija ar kitos?—atsakyta: —Šveicarija 
turi tam reikalui įdomių paveikslų. Bolševikai dirba šioj srity rodydami anti
religines komedijas, kino paveikslus; jie stengiasi pakirsti.tėvų ir religijos au
toritetą jaunimo kursuose. Belgijoj vedama didelė propoganda už Kryžių — 
visuose kambariuose ir salionuose turi būti kryžius.

Komisijos pirmininkė nurodė įvairius mažamečių katechizacijos metodus, 
kurie iki šiol buvo vartojami:

1. Religi ni ai paveikslai — paveikslėliai. Jie sustiprina žodžio
reikšmę, padaro jį netokiuteoretiškų, padidina auklėjimo įtaką, nes daugiau 
suartina su realybe. -

2. Projekcijos patinka vaikams, nes parodo asmenis natūralaus dy
džio; jos sužadina dėmesį ir gerai fiksuoja faktus vaiko atminty.

3. K i n o a r b a judantys paveikslai atrodo gyvais, ypač patrau
kia vaikus. Jie rečiau panaudojami, nes brangiai kainuoja ir sunku duoti išse- 
miančius paaiškinimus, dėl greito paveikslu pasikeitimo.

4. G a her y metodas ir b ei g ų, i r it ai y mišios duoda galimumo 
patiems vaikams judinti paveikslus.

5. K e m p t i nn e inte n s i n ga s k a t ekiz m as, pagal kurį vaiką mo
kina patys faktai. Pavyzdžiui, mokinant vaiką žegnotis, padedama jam surasti 
šio simbolinio ženklo paslėptą reikšmę.

6. Liturgija yra turtingas religinis auklėjimas pojūčių pagalba, kuris 
naudojasi naujais metodais.

7. Kunigo Quinet mažųjų katekizmas yra aktingumo auklėji
mas vaiko veiksmais. Jis naudojasi ir paveikslais, bet daugiausia kasdienio gy
venimo objektais,

8. Mothe r Boltono metodas — mažųjų dvasinio gyvenimo moky
mas. Metodas instruktyvas ir parodo idėjų asociacijos pajėgą.

9. Giesmės. Jos turi būti peržiūrėtos ir pakeistos, nes kiekvienas nesu
prastas žodis vaikui yra tuščias žodis, kuris ji vargina. Visos auklėjimo priemo
nės turi vaiko sielą sujudinti, pakelti, kitaip jis gali pradėti juoktis ten, kur tu
rėtų būti rimtas. '

10. Katekizmo klausimai ir atsakymai neduos gerų davinių, jei bus^ 
mokoma be paaiškinimų, paruošimo, kontrolės ir t. t.

11. Fröbelio metodas primena išmoktus, bet pamirštus dalykus 
naujose formose.

. . ■ • • •

. į" j
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12. M. Poppe eucharistinis metodas. Geriausia ir trumpiausia prie
monė—-kontaktas su Dievu, pirmiausia, per Evangeliją, ir vėliau, per Komuniją.

Po religinio mažamečių auklėjimo metodų apžvalgos, kongresas priėmė 
pirmos komisijos nutarimus:

Atsižvelgiant į tai, kad naujo auklėjimo metodai praktikoj vis labiau api
bendrinami ir kad įvairiais žvilgsniais šie metodai yra labai artimi motinos 
auklėjimui, reikalinga:

1) kad katalikai suprastų būtinų reikalų pažinti šiuos metodus, juos sekti, 
juos studijuoti, kad atskyrus, kas yra gera ir kas gali būti pavojinga;

2) kad katalikai ieškotų praktiškų priemonių panaudoti naujus metodus 
mažųjų katekizacijai, pritaikant juos įvairiems gyventojų sluoksniams, įvairiems 
amžiams, temperamentams, tuo būdu papildant ir atstojant šeimyninio auklėji
mo trūkumus.

Po to kongreso dalyvės aplankė komisijos parodų.
Popietiniam skirtam ketvirtai komisijai — Universiteto moteris — 

posėdy formuluojamas klausimas: kurį universitetą pasirenka katalikai stu
dentai ten, kur yra katalikiškas ir neutralus universitetas ir — kodėl?

Prancūzijos atstovė konstatuoja faktų, kad katalikų jaunimas verčiamas 
- pasirinkti neutralų universitetų, nes valdžia nenori pripažinti kat. Universitetų 
diplomų. Amerikos atstovė prisipažįsta, kad katalikų universitetai brangesni, 
todėl daugumas negali lankyti.

Lietuvos pranešimas. Kauno universitete turime katalikiškų Teologijos — 
Filosofijos fakultetų. Fakultete yra katedrų, kurios yra paralelės su neutralaus 
humanitarinių mokslų fakulteto katedromis. Iki jaunimas baigęs minėtų katali
kiškų fakultetų turėdavo lygių teisių gauti valstybėje vietų (dažniausia mokyto
jo), kaip ir humanitarinių mokslų fakultetų baigęs, tai katalikiškas jaunimas 
greičiau pasirinkdavo katalikiškų fakultetų. Nuo to laiko, kai baigusiems šį kat. 
fakultetų sunkiai duodamos vietos, jaunimas priverstas lankyti kitų fakultetų, 
nežiūrint to, kad Teologijos-Filosofijos fakultetas turi, palyginant, didelį skaičių 
klausytojų.

Meksikos atstovė skundžiasi, neturį katalikų universiteto ir negreit jo 
susilauks. Jėzuitų kolegija slaptai rengia mokytojus.

Italijoj nedaroma jokių skirtumų dėl valdiškų ir katalikiškų diplomų. 
Katalikų universitetas yra labai populiarus tarp žmonių. Tų galima pasiekti per 
propogandų ir auklėjant žmones. Austrijos liberališka dvasia. Dabar tikimasi 
pagerėjimo. Ispanija siūlo steigti biurus, parūpinti baigusioms katalikų univer-5 
sitetus mergaitėms vietas. Italai stengiasi supažindinti visus katalikus studentus 
(lankančius ir neutralinius universitetus) su katalikų doktrina, ypatingai su klau
simais, liečiančiais jų profesijų.

Toliau sekė šveicarų įdomi paskaita apie 1934 metų bolševikų ofensyvą, 
ypatingai — subtilių intelektualinę marksizmo ofensyvų.

Po pranešimų kongresas priėmė šiuos nutarimus:
1. Idealas jaunoms katalikėms, kad studentės suprastų joms uždedamų 

pareigų svarbų ir neutralių universitetų pavojų.
2. Esant aprėžtam katalikų universitetų skaičiui, kiekviena elgiasi pagal 

esamas sųlygas, susipažindama su Bažnyčios dvasia. Tačiau reikalinga imtis 
visų priemonių, kad apsisaugojus nuo klaidų. Turinčios studijuoti neutraliuose 
universitetuose studentės turėtų priklausyti atatinkamoms katalikų organizacijoms.

3. Katalikų universitetų studentės privalo išlaikyti tikėjimo nuoširdumų, 
nelaikyti savęs privilegijuotomis, bet suprasti joms Svetimas situacijas. Katalikų 
universitetuose turi būti dėstomi biologiniai mokslai ir paruošiami auklėtiniai 
pažinti modernų pasaulį.
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4. Pagaliau, katalikės studentės, praplės damos savo regratį, tenepamiršta 
savo seserų stabmeldžių Misijų kraštuose, pasiinteresuodamos universitetų misi
onierių darbais. -

5. Jaunos studentės išsiauklėjimas privalo apimti ne tik profesinį pasiruo
šimų, bet ir bendrąjį išsilavinimų.

Pageidaujama, kad šalia techniškų paskaitų — kursų:
a) ji ugdytų savo vidujinį gyvenimų pagal katalikų doktrinų ir Bažny

čios dvasių;
b) dalyvautų labdarybės ir misionierių darbuose;
c) neapleistų moters šeimyninio pasiruošimo.
Balandžio 5 d. skirtam antros komisijos —- šeimos auklėjimo tei

sės ir pareigos— posėdy, įvairūs kraštai pranešė, kas daroma šeimos 
atstatymui, šeimos sukrikščioninimui.

Amerikoj kreipiama daug dėmesio į kinų. Yra sekcija, kuri studijuoja šį 
klausimų. Moterims - motinoms duodama atsakyti į klausimų: kodėl eini į kinų? 
Katalikės pasiryžusios organizuoti moterų —motinų („ motina “suprantama 
plačiau, ne tik ta, kuri savo vaikus augina) armijų; Jos pasiryžusios panaudoti 
kino jaunimo moraliniam ir religiniam auklėjimui. Be to, tuo klausimu leidžia
ma motinoms ir jaunimui pigios knygelės,

Komisijos pirmininkė sutraukia išvadas:
1. Svarbu organizuoti tėvų opinijų.
2. Organizuoti visus katalikus, kurie reaguotų į kalbamus reiš

kinius.
Prancūzijoj pastebima tendencija moralizuoti filmą. Didelį pasisekimų 

turi motiniškosios filmos, Danijoj geros filmos turi pastovaus pasisekimo. 
Lenkijoj didesnio pasisekimo turi Prancūzų ir Amerikos filmos, negu Berlyno. 
Unijos pirmininkė ponia Steenberghe-Engering pastebi, kad ir Vatikanas su
sirūpinęs geromis filmomis. Tik komerciniai sunkumai trukdo šį darbų.

Komisijos pirmininkė pripažįsta komercinius sunkumus, bet pareiškia, kad 
katalikai dar ne visai gerai pažįsta savo pajėgų, ypatingai organizuotų. Svarbus 
ir tinkamų artistų parengimas auklėjančioms filmoms.

Spauda turi taip pat didelės reikšmės šių dienų šeimai.
Prancūzijoj katalikų knygynai organizuoja savo pirkėjus. Klientai tinka

mai informuojami apie naujas knygas. Lenkija turi bibliotekas šeimoms, kur 
knygos duodamos skaityti dovanai. Knygų čia yra įvairiausių sričių. Bibliotekų 
vedėjos puikiai išmano savo darbų ir sugeba gerai painformuoti skaitytojus.

Prancūzijoj buvo panaudotas teatras kovai su išsiskyrimais. Miesto teat
ras buvo panaudotas konferencijoms. Buvo kalbama įvairiomis temomis: apie 
šeimos narių ištikimybę, židinio pastovumų ir 1.1. Tas turėjo didėlio pasiseki
mo. Bilietai jau buvo išparduoti pora dienų prieš konferencijas.

Konstatuota, kad per radio, komerciniu atžvilgiu, lengviau veikti, negu 
per kino. Kalbėtojai gali būti įvairių sričių žinovai. Gali būti kalbama apie mo- , 
tinos širdį, psichologijų, vaiko fizinę prigimtį ir t t. Nepaprastai veikia girdimi 
per radio vaikų balsai, jų dainavimas.

Lenkai turi specijalių komisijų, kuri rūpinasi, kad į šeimų, motinų ir 
vaikų būtų kalbama per radio 2 kartu per savaitę. 

* t • • ...

Prancūzijoj ir Vokietijoj organizuotos mergaitės rengiamos į moteris, 
kurios būtų aktyvios, ekspansyvios ir optimistės. Skiepyjama motinos pareigų 
svarba ir atsakomybė.

Komisijos pirmininkė sutraukia mintis — daug yra metodų, kurių pagalba 
formuojama moteris.

(B. d.)
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Leidėja ir atsakoma Redaktorė R. Petrušauskienė Redaguoja Iz. Blaudžiūnaitė
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