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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

—- . ■ <f

Nr. 2 C119) 1935 metų vasario mėn. XV

VYSK. M. REINYS

Krikščionybė — tautų 
kuitūrintoja

Nėra nė mažiausios abejonės, kad pasaulio istorijoje Kristaus 
pasirodymas su savo mokslu, stebuklais, pranašystėmis ir kilniu 
gyvenimu sudarė tokį perversmą, kokio pasaulio istorija nematė 
ir nematys. Žinoma, minėdamas perversmą, turiu galvoje įtaką, 
ne triukšmą.

Kristus savo pasiuntinybei tęsti įsteigė Kat. Bažnyčią, todėl 
ji yra autentiškoji krikščionybės reprezentante, kuri jau gyvuoja 
ir veikia devyniolika šimtmečių, auga ir stiprėja, vieninga mokslu 
ir organizacija, kovoja su herezijomis, pasauliniu pseudomokslu, 
šios žemės galiūnų užmačiomis ją pavergti ir panaudoti nege
riems tikslams.

Kristaus atėjimas ir mokslas skirtas žmonėms ir gyvenimui. 
Todėl tautos, kurios priėmė Kristaus mokslą, drauge prisiėmė ir 
prievolę savo visą gyvenimą, teorinį ir praktinį, šventadienį ir 
šiokiadienį, viešą ir privatų, tvarkyti, kaip Kristus reikalauja. Mat, 
Kristaus moksle nėra vietos prieštaravimams ar dvilypei dorai. 
Tautoms prievolė priimti Kristaus mokslą eina iŠ to, kad tasai 
mokslas yra tiesa ir patsai Dievas, tautų ir viso pasaulio Viešpats, 
jį apreiškė. Nors tautos skiriasi tarp savęs kalba, istorija, dvasia, 
tačiau joms visoms nėra nė mažiausios kliūties priimti Kristaus 
mokslą ir jo laikytis, nes jisai savo turiniu ir dvasia, kaip einąs 
iš Dievo, visų Tėvo, yra universalus, t. y., visiems laikams, vi
soms tautoms.

Krikščionybė įsigyvendama tautose, civilizuoja tas tautas, t. 
y., panaudodama žmogaus prigimtas jėgas veikia gamtą, gerina, 
tobulina žmonių išorinį gyvenimą, socialinį, institucinį, politinį, 
valstybinį, technikinį. Be to, krikščionybė kultūrina tautas, kelda
ma jų išvidinį dvasinį gyvenimą, protinį, estetinį, dorinį, religinį.

Ar taip iŠ tikrųjų yra? Istorija ir dabarties faktai tai liudija.
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Kai krikščionybė pasirodė istorijos arenoje, jai teko visų 
pirma susitikti, susidurti, su pagonija.

Krikščioniškasai monoteizmas su vienu Dievu, kuris yra iš
mintingiausias, galingiausias, geriausias, viso pasaulio Kūrėjas, 
gryna dvasia, nepaprastai pranešė visą pagonių politeizmą, kuris 
visiškai suprofanavo Dievo vardą, teigdamas, kad daug esą dievų, - 
ir jiems priskirdamas beveik žmogaus prigimtį su visomis silp
nybėmis ir aistromis. Juk kritiškai galvojančiam žmogui buvo 
aišku, kad politeizmas negali rasti jokio protiško pateisinimo, kad 
politeizmas nesiderina su moksliškai nustatytais faktais, kad poli
teizmas neišaiškina svarbiausiu žmonijos ir pasaulio problemų; 
o krikščioniškasai monoteizmas, priešingai, net rėikalaute reika
lavo, kad žmogaus- protas turėtu pakankamu motyvu, kodėl turi 
priimti Dievo apreiškimą, Kristaus mokslą.

Kristaus mokslas iškėlė doros kilnumą ir reikalingumą visiems, 
be jokiu išimčių: atskiriems asmenims, tautoms, valstybėms. Tuo 
tarpu pagoniškojo pasaulio palaidumas buvo beveik j principus 
pakeltas, todėl su visu būtinumu vedė į pražūtį kadaise galin
gas tautas.

Žmogaus vertė pagoniškajame pasaulyje buvo visiškai su
menkėjus. Vergas buvo ne asmuo, bet daiktas. Nerono arkliui 
buvo oficialiai nustatyta atiduoti dieviškąją garbę. Žmones vertė 
garbinti mirusiuosius imperatorius, kaip dievus. Tuo tarpu Kristaus 
mokslas skelbia, kad visi žmonės yra to pačio Dievo vaikai, tarp 
savęs broliai, kad kiekvienas žmogus turi jam Dievo duotą 
sielą ir yra pakviestas į amžinąją laimę danguje, kad už visų 
žmonių nuodėmes yra Kristus lygiai kentėjęs, kad visiems yra 
lygiai tie patys šv. sakramentai, tas pats Dievo stalas.

Drauge su žmogaus verte krikščionybė skelbė ir žmogaus 
garbingą laisvę, tuo pasakydama, kad žmonės nėra Dievo skirti 
vieni viešpatauti, kiti vergauti, kad žmonės gavę iš Dievo gražių 
dovanų, būtent, protą ir valią, turi prievolę tas Dievo dovanas 
panaudoti geram tikslui. Netrukus krikščionybė parodė labai ryš
kiu faktu, kad ji nuoširdžiai įgyvendina savo skelbiamąjį mokslą. 
Jau 221 m. buvo Kat. Bažnyčios popiežiumi išrinktas Kalikstas, 
kuris kadaise buvo vergu. Tuo Kristaus Bažnyčia parodė, kad ji 
kitaip žiūri į žmogaus vertę, negu kad pagoniškasai pasaulis.

Krikščionybė, skelbdama naujas idėjas, nepaneigė to, kas 
buvo gera sugalvota ir pagonijos. Pav., romėnai turėjo gan gerą 
administracinį valstybės susitvarkymą, ištobulintą teisės techniką. 
Krikščionys gero neneigia, mielai juo pasinaudoja savo viešojo 
gyvenimo santvarkai.

Kristaus mokslas nesitenkina vien kilnių idėjų skelbimu, jisai 
rūpinasi pažadinti žmogaus dvasią, kad ji Kristaus skelbiamais 
idealais gyventų. Kat. Bažnyčia tampa šventųjų motina, ji suža
dina švento gyvenimo didvyrių eiles iš visokio luomo, visękios 
padėties, visokio mokslo, visokiose darbo srityse. Pav., šv. Augus-
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tinas ir šv. Tomas Akvinietis— genialūs filosofai ir teologai,, 
šv. Teresė ispanietė — kilniausia mistike, šv. Albertas Didysis — 
gamtininkas, filosofas, teologas, šv. Grigalius VII — organizatorius^ 
šv. Vincentas ä Paulo — labdarys, šv. Zita — tarnaitė, šv. Kozmą 
ir Damijonas — gydytojai, šv. Andrius Avellini ■— advokatas, 
šv. Don Bosco — pedagogas ir t. t. Kaip matome, Kristaus moks
las netrukdė minėtiems asmenims panaudoti ir išplėtoti individu
alius gabumus net iki genialumo. Ne tik netrukdė, bet skatino, 
nes žemų aistrų apvaldymas didina proto blaivumą ir šviesą, at
palaiduoja Širdį nuo egoizmo ir leidžia jai pasiaukoti geriems dar
bams, o kartais net išsilieti šventų himnų kūryba. Be to, šventųjų 
gyvenime atrandame iki kulminacinio punkto išplėtotą valios pasi
ryžimą, šventą drąsą, kuri nepabūgsta stoti prieš klaidingą žmo
nių opiniją, pasaulio galiūnų grąsinimus, nepabūgsta plėšrų jų 
žvėrių, kardo, ugnies. Atskleiskime Šventųjų kankinių knygas. Ten 
randame, kad Šie krikščioniškojo gyvenimo didvyriai atsižada 
jiems siūlomų turtų, šios žemės aukštybių ir smagumų, nesibijo 
kančios ir mirties, kad tik neatsižadėjus Kristaus meilės. Tas mūsų 
žemiškoms akims atrodo gal net paslaptinga, bet pasilieka tiesa: 
ligi tokio potencialumo ir ryžtingumo gali pakelti žmogaus valia, 
kai ji dega Dievo meilės ugnimi ir Dievo malonė ją stiprina. Juk 
ne veltui sušunka šv. Povilas Apaštalas: „Visa galiu tame, kuris 
mane stiprina“, t. y., Dievuje.

Krikščionybė ugdo tautas, palaiko jų sveikatingumą, užtik
rina jų augimą.

Pirmoji tautos augimo sąlyga yra šeima su jos dora ir svei
kumu. 

r

Kristaus mokslu sudaromoji šeima yra tobuliausia ir tikslin
giausia šeimos forma.

Todėl ir suprantama, kodėl moterystę Kristus pakėlė į sakra
mento laipsnį. Moterystė visam gyvenimui, nesuardoma; sukurta 
be prievartos, bet iš laisvos valios; joje šventa ištikimybė duo
tiems žodžiams. Tuo būdu geriausiai yra garantuota tarpusavė 
vyro ir žmonos pagelba, jų tvarkingai meilei ir linkimams išeitis, 
vaikų gerovė. Jei imsime dėmesin, kad Kristaus mokslas griežtai 
reikalauja laikytis visiškos skaistybės tiems asmenims, kurie nėra 
moterystėje, tada galėsime suprasti, kokio gyvenimo ir pasiruošimo 
asmenys, Kristaus mokslu, eina į moterystę. Kaip matome, Kris
taus mokslas rūpestingiausiai saugo šeimos dorą ir sveikumą ir 
sėkmingiausiai užkerta kelią prievartai, neištikimybei, neomaltu- 
zianizmui, žudymams, biaurių ligų plitimui, gyvybinės energijos 
mažinimui, ištvirkavimui.

Antroji tautų augimo sąlyga yra darbštumas, darbo gerbi
mas, branginimas ir pamėgimas. Be darbo nėra kūrybos, pažan
gos, kultūros. Pagoniškasai pasaulis darbą niekino, ypač fiziškąjį. 
Visai kitaip žiūri į darbą krikščionybė. Sv. Povilas kategoriškai

‘V . .
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sako: kas nedirba, tenevalgo. Tai griežti žodžiai, visai nauja pa
žiūra. Krikščionims darbas patampa ne tik kultūrinės pažangos 
sąlyga, bet drauge ir Dievo reikalavimas, statomas kiekvienam 
žmogui, bei labai gera išganymo priemonė, kuri sėkmingai saugo 
žmogunuo pagundą, sudaro gausius atgailos pasireiškimus ir nu
pelno Dievo malonę, jei patsai darbas yra dirbamas iš antgamtinio 
nusiteikimo. Krikščionybės istorija parodo, kad ši nauja pažiūra į 
darbą buvo nuolatos krikščionybės gyvendinama, ir tautose prigijo.

Krikščionybė palaiko ir kelia mokslą bei meną.
Anais laikais, kai krikščionybė atsirado, romėnę teisės techni

ka gan aukštai stovėjo. Krikščioniškasai pasaulis pasinaudoja 
romėnę teisės ištobulinta technika, bet drauge stengiasi įlieti ro
mėną teisei daug naujo turinio visuose tuose dalykuose, kurie 
liečia religiją, dorovę bei pasaulėžiūrą, įkvėpti naują krikščioniš
kąją dvasią. Šitas krikščionybės pastangas bando gražiai nagrinėti 
ir atvaizduoti Milano katalikę universiteto profesoriai M. Roberti, 
Em. Bussi ir ją bendradarbis G. Vismara veikale „Cristianesimo 
e Divitto Romano“ (VIII+429 p. 1935, Milano „Vita ePensiero“, 
25 lyros).

Krikščionybė gražiai panaudoja ir senovės filosofiją: šv. Au
gustinas — Platoną, šv. Tomas Akvinįetis — Aristotelį. Po kai 
kurię svyravimą galę gale laimi Aristotelio — Tomo Akviniečio 
filosofija. Krikščionybė nesibijo pripažinti tiesos ar gėrio, jei ką 
nors iš ją randa pagonyse ar kur kitur, nes žino, kad tiesos ir 
gėrio galutinis Šaltinis yra Aukščiausiasis Dievas ir kad Jo tie
są ir gėrį gali surasti įvairūs žmonės, pasinaudödami savo pri
gimtomis galiomis, kurios yra duotos žmogui iš Dievo malonės.

Pagoniškasai pasaulis, siekdamas pažinti tiesą, išspręsti ki
lusias problemas, naudojosi vienu pažinimo šaltiniu — vien žmo
gaus prigimtomis jėgomis. Tačiau žmogus—ne pievas, tad yra 
riklus, todėl ir, skaitydamas gamtos knygą, daug kur apsirikdavo, 
begalvodamas, befilosofuodamas daug kur nukrypdavo ir net rei
kalingiausią dalykę, gyvenimo tikslo, tinkamai neišspręsdavo. 
Visai kitokioje padėtyje klausimai ir dalykai atsidūrė, kai pa
saulį nušvietė Kristaus mokslas. Be gamtos knygos atsirado 
kitas šaltinis tiesai surasti ir pažinti, — Dievo apreiškimas. Ap-~ 
reiškimo knyga išsprendė reikalingiausius ir opiausius pasaulėžiū
ros ir gyvenimožiūros klausimus. Kristaus apreiškimas nepaneigė 
nė mažiausiame laipsnyje žmogaus proto bei išminties, nepanei
gė nė kritiškiausią metodų, priešingai, nurodė, kad yra graži har
monija tarp gamtos ir Apreiškimo knygą, kad nėra prieštaravimo 
tarp žmogaus proto ir tikėjimo. Todėl katalikų gamtininką ir kitų 
mokslininką draugija Briuselyje be jokios baimės deda savo 
mokslo žurnalui „Revue des Questions Scientifidues“ (išeina Bel
gijos Louvain’e Šešis sykius metuose po 160 pusi.) motto „nulla 
unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest“ — 
niekuomet jokio tikro nesutarimo tarp tikėjimo ir proto negali būti.
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Krikščionybė ne tik paskelbė principus, kūrė, rėmė ir turtino 
mokslą, bet ir praktiškai rūpinosi, kad mokslas plistų žmonių tar
pe. Todėl ir kūrė pradžios mokyklas prie vienuolynų, prie para
pijų bažnyčių, prie vyskupijų katedrų, kūrė aukštesniąsias mo
kyklas ir, pagaliau, net universitetus. Be to, anais laikais, kai dar 
nebuvo spaudos, vienuoliai vienuolynuose perrašinėdavo senovės 
mokslo raštus ir tuo būdu išsaugojo senovės mokslo turtus.

Katalikų bažnyčios daug kur yra tikri meno židiniai archi
tektūros atžvilgiu, gi kitur jos kultivuoja meną, kaip tapybą, skulp
tūrą, muziką, ornamentiką, iškalbą. Liaudis daugiausia lavino savo 
estetinį skonį bažnyčiose.

Ne tik praeityje, tolimesnėje ar artimesnėje, krikščionybė 
kultūrino tautas, bet ir audringoje, opioje dabartyje, kurioje vyks
ta visoki sukrėtimų sukrėtimai, vertybių perkainojimai, ekstrava
gancijų antplūdžiai, asmenybių naikinimai, protingos laisvės bru
talūs paglemžimai, bolševikiško cinizmo svaičiojimai, šitokioje 

dabartyje vienatinė atrama, kuri gali išsaugoti žmonijos 
amžinuosius idealus ir garbę, yra Katalikų Bažnyčia.

Kat. Bažnyčia rūpinasi mokslo pažanga, nepasiduoda besi
kaitaliojančioms mokslo madoms, nurodo kelius, kuriais mokslo 
pažanga tikriau pasiekiama. Bažnyčia visada kovojo ir kovoja su 
skepticizmu, subjektyvizmu, reliatyvizmu, nurodydama į philoso- 
phia perennis — amžinąją filosofiją, kurioje randama pastovumo 
ir pažinimui, ir tiesai, o iš kitos pusės nurodoma, kad reikia 
laikytis principo: nova et vetera — nauja ir sena. Taip, iš tikrųjų, 
ir yra: tiesą prieiname ir ją prieiname palaipsniui.

Kat. Bažnyčios nariai, pasauliečiai ir dvasiškiai, kaip seniau, 
taip ir dabartiniais laikais imasi mokslo: visose mokslo srityse jų 
rasime, ne tik teologijos, bet ir filosofijos ar gamtos moksluose.

Kartais girdime iš nepalankiųjų krikščionybei asmenų apie 
konfliktus tarp tikėjimo ir mokslo, tačiau bešališkas ir nuodug
nus klausimo išsvarstymas parodo, kad jokio kontlikto tarp tikė
jimo ir mokslo nėra, kad tik manomasai konfliktas kartais susi
darė iš to, kad laisvos atskirų mokslininkų nuomonės buvo kai 
kurių palaikytos paskutiniu mokslo žodžiu, bet paskiau paaiškėjo, 
kad tos nuomonės buvo klaidingos. Pav., prieš kokią 70 metų 
darvinizmas buvo laikomas biologine dogma, kas jos nepripažin
davo, buvo laikomas mokslinės pažangos priešu. Tačiau dabartiniu 
laiku visai kitaip žiūrima j šį dalyką: iš darvinizmo liko tik men
ki likučiai, nuotrupos. Panašių pavyzdžių mokslo istorijoje turi
me daug. Iš to eina išvada, kad mokslo darbe irgi pasitaiko ma
dų, kurios kartais įsivyrauja, o paskiau dingsta. Todėl ir supran
tamas yra krikščionybės atsargumas, kuri vėjų negaudo, bet žiūri 
mokslo tikros pažangos.

Kat. Bažnyčia žiūri gyvenimo pilnatvės, todėl brangina ne tik ‘ 
mokslą ir meną, bet kreipia daug dėmesio į žmogaus asmenybės 
palaikymą, lavinimą, plėtotę. Mokslas, Kat. Bažnyčios supratimu,
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negali prieštarauti normalinei žmogaus gyvenimo eigai, priešingai, 
jai padeda, ją palaiko, pagrindžia. Todėl Kat. Bažnyčia ir nurodo, 
kad reikia visą žmogaus asmenybę išlavinti, su kūnu ir dva
sia, kad tasai lavinimas turi būti harmoningas, vadinasi, kūnas: 
turi paklusti dvasiai, žemesnieji linkimai turi paklusti valiai, ku
riai kelią nurodo žmogaus proto šviesa ir Dievo apreiškimas. 
Šios rūšies tvarka, kurios reikalauja Kat. Bažnyčia, tiesa, nepa
tinka tiems, kurie vėjus gaudo, bet gyvenimo problemos rimtis 
reikalauja, kad būty žiūrima į gyvenimą su visu atsidėjimu.

Žmogaus asmenybės harmoningas plėtojimas, kaip jį nuro
do Kat. Bažnyčia, geriausiai realizuoja gyvenimo prasmę ir tiks
lingumą, apsaugoji nuo išvidinio prieštaravimo ar savęs sunai
kinimo. Tuo būdu Kat. Bažnyčia išlaiko žmogaus asmenį toje 
aukštumoje, į kurią jį pastatė patsai Dievas, sukurdamas žmo
gaus sielą, tikrą išminties ir galybės pažibą. Priešingai, nuo 
Kristaus mokslo nutolęs pasaulis skelbia asmeniui tokias taisyk
les, kurias įgyvendinęs žmogus pradeda sau prieštarauti, ima nai
kinti savo gražią gyvybę, baigia galutiniu nusivylimu, dažnai net 
savižudyste. Čia ir yra nuoseklus bei beprasmis savęs sunaikini
mas. Iš tokiu pasėkų galima spręsti apie sakytųjų taisyklių bei 
principu menkumą.

Dievas, sukurdamas žmogy, davė jam psichinę laisvę. Tai 
nuostabiai graži Dievo dovana. Žmogaus psichinė laisvė — iš 
Dievo. Dievas, apdovanodamas žmogy kūnu ir siela, yra davęs 
žmogui labai daug jėgy, kurias panaudojus galima nepaprastai 
daug padaryti. Drauge Dievas nurodė žmogui ir kilniausią gy
venimo tikslą. Jeigu yra duotos tokios jėgos, ir nurodytas kil
nus tikslas, tai turėjo būti ir laisvė realizuoti jėgas, siekiant tiks
lo. Tuo būdu žmogus yra Dievo leistas, kaip savarankiška būtybė, 
kuri turi sau tikslą, ir kuri negali būti laikoma priemone kuriam 
nors žrnoniy tikslui. Savaime suprantama, kad sakytoji žmogaus 
laisvė yra ribota pačios Dievo įvestos tvarkos, kity asmeny, kaip 
tolygių būtybiy, teisiy. Šitas ribotumas netrukdo žmogui būti 
jėgy ir iniciatyvos rezervuaru. Žmogus turi juo net būti, nes, kitaip 
elgdamasis, žmogus užkastų į žemę Dievo jam duotus talentus, 
tuo būdu prasilenkty su savo gyvenimo tikslu ir Dievo tvarka.

Ten, kur nutolta nuo Kristaus mokslo, nėr pagarbos žmogaus 
laisvei: despotizmas, brutali jėga ten visa lemia; menkutės krea- 
tūros ten dedasi autoritetais; mokslui, gyvenimo patyrimui, doro
vinei asmenybei ten nėra vietos. Bolševiky Rusija pirštu priki
šamai tai įrodo. Tą patį rodo visos kruvinosios revoliucijos, kurių 
metu padugniy jėgos iškildavo ir viešpataudavo kurį laiką. Visai 
kitaip į žmogaus laisvę žiūri Kat Bažnyčia. Ji yra ištikimiausia 
tikros žmogaus laisvės rėmėja ir gynėja. Ta laisvė, kaip jau 
sakyta, yra ribota ir įstatyta į Dievo įvestąją tvarką, kuri, yra 
nurodyta žmogaus prigimties, gamtos tvarkos ir Dievo apreiškimo, 
bet tas nė kiek netrukdo nei žmogaus asmenybei išplėtoti, nei 
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J. DRUNOAITĖ

Prie tako
Supasi tykiai varpos auksinės.
Tykiai palydi jas peteliškė.
Po našta linksta ploni stiebeliai 
Auksu aptiškę.
— Ką tik nuėjo, ką tik praėjo. 
Nubrauktos rasos dar sidabrinės 
Ašarom žemėn ištriškę.

tauty ar valstybių gerovei siekti, nes protinga laisvė — tai ne 
palaidumas.

Misi j y darbas — tai labai sunkus kultūros darbas, reika
laująs didžiausio savęs atsižadėjimo ir pasiaukojimo. Kat. Bažny
čia su dideliu rūpestingumu ir meile imasi misijy darbo. Daug 
Bažnyčios sūny ir dukterų aukoja savo jaunatvę, jėgas ir entu
ziazmą krikščioniškos kultūros darbui misijose. Aukoja kartais 
net iki gyvybės atidavimo. Norint prieiti prie religinės sielos, tenka 
pradėti nuo civilizacijos darby, paskiau dirbti kultūros darbus.

Jei atkreiptume akį į Kat. Bažnyčios santykius su kultūra 
Lietuvoje, tai pamatytume tą patį vaizdą, kaip ir krikščionybės 
praeityje, būtent, ankštą sąryšį. Valančius, Baranauskas, Jaunius, 
Maironis, Tumas, Brazys, Sasnauskas, Dambrauskas (mokslas ir 
publicistika), Skvireckas (viso Šv. Rašto išvertimas), Dovydaitis, 
vysk. Būčys, St. Šalkauskis, kun. Krupavičius, K. Pakštas, J. Eretas 
ir 1.1. — tai asitienybės, kuriy kultūrinis įnašas vieny milžiniškas, 
kitų didelis.

Kat. organizacijos, kaip Kat. Motery Draugija, Ateitininky, 
Pavasarininkų, labai reikšmingos savo skaičiais ir jėga, yra sukur
tos prieškariniais laikais, kai reikėjo grumtis už lietuvišką ir ka
talikišką kultūrą su rūsy valdžia.

Atgimstančios Lietuvos mokykline kultūra visy pirma susi
rūpino ir ją dirbo Vilnijoje „Rytas“, Kaunijoje „Saulė“, Suvalki
joje „Žiburys“, vadinasi, buvo tinklas visai Lietuvai.

Prieškariniais laikais ekonominis sąjūdis vartotojų bendroviy 
pavidalu buvo daugiausia kataliky jėgomis remiamas. /

Tolygiai ir kitose srityse.
Kat. Bažnyčios doktrina ir istorija įpareigoja katalikiškąją 

inteligentiją tęsti garbingas kultūrines tradicijas.
* 1
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K. GR1GAITYTĖ

* * *
Mus svaigina laukai, 
Horizontai melsvi, — 
Salti neša žirgai! 
Per miškus tekini.
Ir gailiuosiu šiandien, 
Kad nemėgau rudens, 
Oranžiniuos beržuos 
Tiek siela išgyvens 
Trapios laimės vogčiom...

B

Tik mažytės dukrelės 
Begaliniai man gaila... 
Pasistiepus, paspaus 
Tavo durą skambuti. — 
Nieks neišgirs, neatsakys...
I auklę nukreips 
Savo žvilgsnį bailu 
Ir ilgai spėlios,

‘ Kur galėtum tu būti?
O ant stalo
Bus vynuogių, bus šokolado 
Ir dvi tuščios taurelės. — 
Ji liūdnutė išeis, 
Namie tėvo neradus, i ' _

*
Gi motina jos, 
Buvus Tavo žmona, 
Šiandieną dainuos 
Margaritą,
Iš mūs mėgiamo Fausto. 
„Teatran skubu*,
Jei dukrelė paklaustą, — 
Apsisiautus manteau 
Atsakys už abu.
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FR. R. M. ŠAULYS-BIJONAS

Vergė ir valdovė
Pagoniškojo pasaulio istorija yra vyro moteriai padarytų 

niekšybių istorija. Visos klaidingos religijos, visos klaidingos 
filosofijos, ar tai būtų senoviškosios ar moderniškosios, būdamos 
žmogaus jėgų ir kūno išaukštintojos, neįkvepia nieko kito, kaip 
tik žmogaus jėgų ir geidulių patenkinimo garbinimą. Todėl mo
teris, silpnas ir kartu patraukiąs sutvėrimas, liko jų klaidingų filo
sofinių protavimų taikiniu. Tada buvo sutryptas jos kilnumas, 
nepripažinta josios teisė, suterštas jos sielos ir kūno grožis, iš
niekinta garbė, ir visas jos gyvenimas buvo austas skausmais ir 
kančiomis. Katalikybė, priešingai, smerkdama beribį žmogaus 
jėgų išaukštinimą ir ištvirkimą, stengiasi grąžinti moteriai teises, 
kilnumą, sielos grožio spindėjimą ir skaisčiosios meilės džiaugs
mus.

Bet atskleiskime istorijos lapus ir pažiūrėkime, ką ji sakys 
apie moters vergiją.

Nė viena senovės tauta neturėjo tiek garsių vyrų, kaip 
Graikija, Homero, Periklio, Sokrato, Platono, Aristotelio, Fidijos 
ir Apelės tėvynė. Bet pažiūrėkime, kokia buvo moters padėtis 
toje kultūringiausioje tautoje. Ką mus moko apie moterį senovės 
graikų išmintis? Pitagoras sako: „Pasaulis yra dviejų principų, 
gero ir blogo, padarinys. Gerasis principas sutvėrė tvarką, šviesą 
ir vyrą; blogasis gi principas sutvėrė betvarkę, tamsą ir moterį“. 
Platonas aptarė moterį, kaip gražų blogumą. Ir kiti graikų filo
sofai nebuvo nė kiek duosnesni ir atlaidesni moters definicijoj, 
bet visi vienu balsu šaukė, kad moteris yra koks tai slegiąs, ne
laimingas reikalingumas šeimoje, yra tai Dievo rykštė, nešvarus su
tvėrimas, visų blogumų pradžia, ir net pats blogumas viliojančios 
formos pavidale. Tame graikų filosofija visai beveik nesiskyrė 
nuo egiptiečių, kiniečių, indų ir persų filosofijos, visos jos žiau
riai puolė moterį, ją peikė ir niekino. Graikų religija ir įstatymai 
ne tik kad nesipriešino tokiam moters pažeminimui, bet — vien 
tik Korinto Veneros šventykloj buvo laikoma daugiau tūkstančio 
mergaičių, skirtų ištvirkavimui. Sokratas, Platonas ir Zenonas, 
kaip sako Plutarchas, savo privatiniu gyvenimu davė dar bloges
nį pavyzdį. Tokiu būdu moteris vienu metu buvo pažeminta ir 
suspausta pagony religijos ir filosofijos, autoriteto ir įstatymų,
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gyveno baisioje sielos ir kūno vergijoje. Kada tik vyras norėjo, 
galėjo išvyti savo žmoną iš namų, be duonos, be pastogės, 
pagrobti jos vaikus ir ar turguje juos parduoti, arba čia pat, prie 
jos akių, juos užmušti. Dažnai žmona buvo atiduodama į vergų 
tarpą, kad, atidavusi savo vyrui viską, ką tik ji turėjo, dabar se
natvėje užbaigtų savo liūdnas dienas, kaip vergė.

Po Graikijos istorija mums rodo Romą, civilizacijos, litera
tūros, dailės ir meno sostinę. Kas nepažįsta tos garsiosios Scipi- 
jonų, Cezarių, Cicerono ir Vergilijaus tėvynės? — Visi. Visi žino 
apie jos karžygių nuveiktus garbingus darbus, apie jos garsiuo
sius karus visame tų laikų pasaulyje. Kol laikėsi Romoje primi- 
tyvine religija, kol dar žmonių papročiai buvo pakankamai geri, 
kol moterų galvą puošė garbės vainikas, tol Roma buvo „caput 
mundi“. B et s u pergalėjimais Afrikoje, Azijoje ir Graikijoje, iš 
lėto įsiskverbė į Romą ir pagoniški užkariautųjų kraštų papročiai. 
Jų pagoniškos doktrinos ir filosofijos pasireiškė visoje savo bujo- 
jimo stadijoje toje išlepintoje ir garbės perpildytoje tautoje. Ir nuo 
to laiko moteris tapo vyro aistrų ir egoizmo vergė; nuo to laiko 
jos garbės ir doros vainikas nuvyto, ir tada prasidėjo Romos 
žlugimas. Ir pas romėnus Žmoną galima buvo išvyti iš namų. 
Ir Markus Julijus, „Prievolių“ knygos autorius, davė tokį pavyzdį. 
Kartais, pirm išvarant žmoną iŠ namų, ji buvo duodama vergų 
sauvalei ir aistroms patenkinti. Ir tokį pavyzdį parodė Katonas 
Teisingasis, iš Utikos. Kartais žmona buvo išvejama, o jos vietoje 
laikomos kelios sugulovės. Imperatorius Augustas, kurs buvo va
dinamas viešosios dorovės atnaujintoju, viešai davė tokį pavyzdį. 
Jeigu vyras įtardavo savo žmoną neištikimybe, jis atiduodavo ją 
plakti nuogą vergams ir tampydavo surištą po miesto gatves arba 
visai užmušdavo. Tokiu būdu vargšė moteris gyveno prie savo 
vyro jau ne kaip žmona, bet kaip vergė, bijodama irdrebėda* 
ma dėl savo ateities, nes kiekvieną dieną galėjo pakliūti į vyro 
nemalonę. Jei motina pagimdydavo vaiką, jis buvo padedamas 
prie tėvo kojų, ir jeį tas paimdavo savo vaiką į rankas, jis bu
vo laikomas ir auginamas, jeigu tėvas nukreipdavo kitur savo 
žvilgsnį, vaikai būdavo tuoj nužudomi arba nešami turgun ir 
parduodami vergais. Koks skausmas motinos širdžiai! Romėnų 
filosofija visus tuos žiaurumus išteisindavo. Seneka, didysis loty
nų moralistas, sako: „Nieko nėra išmintingesnio, kaip atsikratyti 
nuo nereikalingų daiktų“. Kvintinljonas begėdiškai išsireiškia: 
„Nužudyti savo vaikus dažnai yra garbingas darbas“. Tokie žiau
rumai ir niekšybės buvo laikomi teisėtais ir garbingais darbais 
kaip Graikijoj, taip ir Romoje, o Empedoklas ir Platonas tai1 aiš
kiai nustatė savo filosofijoje. Likurgas, Salonas ir Decemvyrai tai 
pritaikė savo įstatymuose, o kilmingieji ir liaudis taip gyveno.

Dar baisesnė moters padėtis buvo mažiau civilizuotuose 
kraštuose. Pas babiloniečius, finikiečius, trakus, mongolus, spar- 
tiėčius ir armėnus — kaip vyrams buvo privaloma karo tarnyba, 
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taip moterims buvo privaloma paleistuvystė. Ty tautų prietarin
gumas suteikė toms begėdiškoms orgijoms dar viešą iškilmingą 
ceremoniją. Azijos tautose pasenusi moteris paprastai buvo nu
žudoma, kaip netikęs darbui gyvulys; mirus vyrui, nors žmona 
butų pačioje savo jaunystėje, ji buvo dedama kartu su vyru ant 
laužo ir .deginama, arba kartu su juo gyva palaidojama. Arabai 
pasmaugdavo visas naujagimes mergaites, kai motery skaičius 
buvo pakankamas. Spartiečiai iš moters darydavo savo šaudymams 
taikinį, kad gerai išsilavintų medžioklėje. Galai ir vokiečiai pri
versdavo moterį dirbti gyvuliy vietoje lauky darbus: jomis arė, 
akėjo ir vežiojo sunkiausius krovinius, o po vyro mirties, jos 
turėdavo pačios nusižudyti ant savo vyro kapo.

Nereikia manyti, kad tai tik pasakos, legendos apie tų 
senyjy tautų moteris. Ne. Dar ir dabar, kur Kristaus mokslo 
šviesa neįstengė nušviesti žmoniy protą ir papročius, yra beveik 
toks pat moterų. likimas, kaip ir senovėje. Pietų Amerikos, Aus
tralijos, Turkijos, Persijos, Indijos, Kinijos, Japonijos, Korėjos, 
Eigipto ir Afrikos pagony ir stabmeldžių tautos elgiasi visai pa
našiai, kaip jos elgėsi su moterimi dar prieš Kristaus gimimą. 
Ten moteris yra daiktas, kurį galima pirkti ir parduoti, naudoti ir 
išnaudoti, įsigyti ir sauvališkai. sunaikinti; ten moteris yra gyvu
lys, mašina, pasmerkta nuolatiniam sunkiam darbui ir kančioms. 
Kitur ji yra vergė, ujama, plakama; išvejama iš namų, nužudoma. 
Bet visur ji yra vyro sauvalės ir egoizmo vergė.

Ar nenuostabu, kad krikščionybė, plisdama visame pasau
lyje, stengiasi visur sutaikinti vyrą su moterimi, visus savo rūpes
čius ir darbus pašvęsdama moters pakėlimui, to užguito, ar pa
niekinto Dievo sutvėrimo išpirkimui iš vyro vergijos?

Prieš kelias dienas man teko susitikti ir pasikalbėti su vie
nu domininkonu misijonierium, grįžusiu, po keturiolikos darbo 
metų Afrikos Belgų Kongo juodųjų tarpe, į Briuselį. Ten jis man 
papasakojo tiesiog, neįtikėtinų dalykų apie negrės moters padėtį 
Afrikoje. Afrikos moteris nėra žmogus, bet gyvulys, ir vyras ką 
tik nori gali su ja daryti. Kadangi dar ten yra poligaminė mote
rystė, tai vyras nebrangina savo žmonos, o ją išnaudoja kiek tik 
gali; priverčia ją visokius sunkiausius darbus dirbti, o jis pats 
per dienų dienas guli palapinėje, rūko, geria ir vakare grįžusias 
nuo darbo savo žmonas beždžionių kailio diržais išplaka, kad 
naktį geriau miegotų. Jeigu negras įtarė savo žmoną neištiki
mybe, tai nupjauna jai lūpas, nukerta pirštus, supjausto vidurius 
ir taip palieka vieną kur nors pamišky mirti nuo žaizdų ir 
kraujo nutekėjimo. Mat, sako, tegul jos meilužis ateina ją pagy
dyti, o jei sugauna jos meilužį, tai ir su juo visai taip pat pasi
elgia, kaip ir su savo žmona, sakydamas, kad kitą kartą jis jau 
nebegalės prie jo kitos žmonos lįsti. Žinoma, belgų kariuomenė 
ir policija stengiasi apsaugoti moteris nuo tokių vyro barbariškumų,, 
bet kur ten jas visuose miškuose pasislėpusias išsaugosi. v
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Dievas siunčia pirma Mariją, kuri „Quasi aurora consur- 
gens“ (Cant, VI, 9) eina pasitikti Kristų Atpirkėją — „Sol jus- 
titiae“ (Malach., IV, 2). Švenč. Pan. Marijoje atsispindi moters 
kilnumas ir didingumas visame savo grožyje, ir Viešpats siunčia 
Ją prieš Kristų, tuo išreikšdamas, kad žmonijos atpirkimas turi 
prasidėti—nuo moters atnaujinimo, jos pakėlimo iš vergijos» 
Pažiūrėkime dabar istorijos ir faktų šviesoje į moterį katalikę ir į 
moterį protestantę ir įsitikinsime, jog tik katalikybė pakėlė moterį 
į jai tinkamą ir privalomą šeimos aukštumą ir grąžino jai pride
ramą vietą visuomenėje. .

Moteris gali būti mergaitė (virgo), žmona ir motina. Kas 
yra pas protestantus mergaitė? — Protestantizmas sunkiai gali 
suprasti tąjį vardą. Veltui Evangelija ir didysis Tautų Apaštalas 
taip giria nekaltybę, nes protestantizmo atskala, kilusi iš aistromis 
suterštos širdies ir penima ištvirkimu bei korupcija, negali pakilti 
ligi jos supratimo. Kūnas ir kraujas negali kontempliuoti tos 
skaisčios Edeno lelijos, negali suvaržyti savo aistrų. Kaip tik 
Vokietijoje ir Anglijoje įsigalėjo protestantizmas, nekaltybė ten 
žlugo kartu su katalikybe, rūtų vainikėlis nuvyto ant mergaičių 
aukso kasų, pranyko nuo mergaičių veidų tas nekaltas angeliš
kas šypsnys. Tada nukrito į purvus kunigo nekaltybės stula, o į 
jos vietą atėjo moteris ir padalino protestantų pastoriaus širdį. 
Mergaitė, protestantų akimis žiūrint, yra nereikalinga moteris. Mo
teris, kuri dar nėra susieškojusi sau vyro, yra betikslo, be au
toriteto, be garbės.

Iš kitos pusės, žiūrėkime, kaip pas katalikus yra gerbiama 
mergaitė. Ar ji bus savo tėvų namuose, linksmindama namiš
kius nekaltu šypsniu, ar bus užsidariusi nuo pasaulio kliauzūros 
vienuolyne, kur savo maldomis ir rankų darbu aukojasi už žmo
nių nuodėmes ir jiems padeda savo darbais, ar bus ligoninėse, 
prieglaudose, karo lauke gailestingąja sesute, visur ji daro tik 
gera, padeda žmonėms vargą vargti; ji nuliūdusius ir kenčiančius 
palinksmins ir paguos, apriš kruviną kario krūtinę, auklės kaip 
tikra motina jai žmonių pavestus vaikučius. Visur ji kaip ange
las sargas praeis ir neš vien tik ramybę, džiaugsmą ir pasišven
timą. Gratia super gratia mulier sancta et pudorata. (Eccles. 
XXVI, 19).

Liuteris ir Voltaire, protestantizmas ir racionalizmas, ištiesė 
savo žiaurias rankas, kad išplėštų mergaitės nekaltybę; daugelis 
filosofų, poetų, įstatimdavių išjuokia tąjį brangiausią mergaitės 
turtą —nekaltybę. Ispanų ir portugalų katalikų persekiojimo metu 
daugelis moterų vienuolynų buvo išnaikinta, o jos pačios kardu 
nukirstos ir išgėdintos. Bet kokias moteris jie pradėjo garbint, 
kokias moteris jie pastatė ant altorių ir jas garbino, o paskui su 
jomis orgijas kėlė? Nereikia man nė ištarti to jų vardo — visi 
tai žino,

* ’
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Moteris gali būti, kaip žmona. O ar atskalūnai užlaikė mo
ters kilnumą ir jos garbę? Panaikinimas moterystės sakramento, 
įvedimas civilinių moterysčių ir metrikacijų, išsiskyrimo leidimas 
įstatė moterį protestantę į baisią padėtį. Moterystė jiems tapo 
paprastu civiliniu vyro ir moters kontraktu, kurį, vienai pusei pa
norus, galima nutraukti. Tuomet šeimyniniame gyvenime negali 
būti vienybės ir taikos, nes vyras saugojasi žmonos, o žmona 
vyro, kad tas jos neatstatytų ir jos vieton nepaimtų kitos.

Bet koks skirtumas katalikų moterystės! Čia yra dvi širdys, 
kurios gyvena viena ir amžina meile, yra du asmenys, kurie dėl 
savo bendrų ir lygių teisių ir prievolių, minčių ir siekimų taip susi
jungia, kad vieno gyvenimas tampa antrojo gyvenimu. Jam non 
sunt duo, sėd una caro (Mat. XIX, 6). Quod ergo Deus con- 
junxit, homo non separet (Ibid.) Dėl to vyras ir žmona ap
leidžia savo tėvus ir įsikuria sau naują šeimos židinį, ir žmona 
bus savo vyro neišskiriama draugė, jo suraminimas ir jam lygi 
padėjėja. Adjutorium simile sibi (Gen. II, 18). Moterystės šven
tumas konsekruoja vedusiųjų meilę, ir ji tampa kilni ir šventa.

Pagalios pažiūrėkime į moterį, kaip motiną.
Pas protestantus motina turi daug mažiau reikšmės ir toji 

reikšmė daugiau apribota, negu pas mus katalikus. Suaugę vai
kai gali visai ir neklausyti motinos ir nekreipti dėmesio j jos 
moralius ir materialinius patarimus. Tačiau jai lieka namuose gar
bės vieta ir civiliniuose santykiuose ji figūruoja, kaip savo vaikų 
motina, Bet jei vyras ją pameta, tai ir jos santykiai su savo vai
kais yra legaliai nutraukti — lyg tai butų ne jos vaikai. Koks 
skausmas motinos širdžiai!

Pažiūrėkime dabar į motiną katalikę. Ji sudaro tėvo autori
teto dalį, turi nenuginčijamas teises į savo vaikus, savo protin
gais motiniškais patarimais ir pavyzdžiu tvarko šeimos gyvenimą 
ir jį padaro malonų. Pas mus motina yra šeimos centras, josios 
širdis ir pulsas, ji jungia savo motiniška meilę tėvą prie vaikų ir 
vaikus prie tėvo, pati likdama centre, lyg šeimos židinio angelas 
sargas. Ir ar motina bus jauna ar sena, ar sveika ar ligota 
vien jos vaikai ją myli ir gerbia
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baltą kasą puošia kas tai šventa, kas tai nepaprasta. Senutė savo 
žvilgsniu valdo ir tvarko šeimą; prie jos keliu susirenka jos anū
kai ir ji, juos meiliai glostydama, poterius moko, pasakas seka, 
patarimus duoda. Vaikai prie jos bėga pasiskųsti, nusiraminti, 
apsiginti, apkabina jos giliomis gyvenimo vagomis išvagotą vei
dą ir jį karštai bučiuoja? O kada motina baigia savo gyvenimo 
kelionę, prie lovos susirenka visi jos vaikai ir anūkai, ir su ašaro
mis akyse laukia jos mažiausio rankos ar veido gesto ir šypsnio, 
laukia jos palaiminimo ir padeda kuo tik kas gali. O vaikučių 
maldos už senutę kyla lyg. smilkalas prie Aukščiausiojo sosto, 
ir Dievas maloniai išklauso jas ir priima senutės motinos sielą.
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Taigi matėme moterį nekatalikę senovinėse ir dabartinėse 
tautose, moterį civilizuotuose ir barbarų kraštuose, ir visur ir vi
sada matėme ją daugiau ar mažiau pažemintą, beteisę ir apviltą. 
Taip pat matėme moterį katalikę, ir įsitikinome, kad, ar tai ji butų 
mergaitė, ar žmona, ar motina, visur ir visada yra gerbiama, 
mylima ir klausoma, visur ir visada ji yra prideramoje aukš
tumoje ir pagarboje. Tai tik katalikybės nuopelnas ir darbas. Ir 
visai klaidingai sapnuoja mūšy socialistai ir laisvamaniai saky
dami, kad katalikybė pažemino moterį. Visai atvirkščiai! Dvidešimt 
amžių istorija ir papročiai liudija, kad tik katalikybė, o ne kas 
kitas, pastatė moterį jai prideramoje vietoje, išpirko ją iš vyro ver
gijos, grąžino jai prarastas teises. O mes jau matėme, kaip tie 
patys socialistai ir laisvamaniai ir visokie pirmeiviai bando išaukš
tinti moterį. Jie nori ją visai atpalaiduoti nuo vyro globos ir ryšių, 
nori ją padaryti „laisvą“ pilnoje to žodžio prasmėje, t. y., suteikti 
jai visokeriopą moralinę ir materialinę laisvę: laisvąją meilę, lais
vą gimdymą, laisvą santykiavimą su visais vyrais, vienu žodžiu, 
laisvės chaosą. Ir tada pamatytume, kas būtų iš moters. Jos pa
dėjimas būtų dar baisesnis, kaip necivilizuotų barbarų kraštuose. 
Tautos degeneruotų, jaunimas visiškai ištvirktų ir niekas neprisi
laikytų jokių moralinių nuostatų. Dėl to kai kurios tautos ir bijo 
dabar pasirodžiusios moters emancipacijos, nes su perdėta moters 
emancipacija įsibraus į visuomenę nepageidaujamų gyvenimo 
ir veikimo formų, o su jomis ir visuomenės skauduliai, kurių jau 
ir dabar tiek daug visur pastebima. Moters emancipacija, kur ji 
yra per daug suvaržyta ir pažeminta, yra reikalinga ir girtina, bet 
ne tokia emancipacija, kurią mums siūlo laisvamaniai — moralinė 
emancipacija, emancipacija nuo šeimos židinio ir tiesioginių mo
ters ir motinos pareigų. Kai kur jau net per daug motina yra 
nutolusi nuo šeimos, nuo savo vaikų ir tiesioginių pareigų. Todėl 
vis dažniau ir dažniau užsienio spaudoje pasirodo straipsniai su 
antraštėmis: „Grąžinkime moterį į šeimos židinį Moteris yra 
sutverta ir iš savo prigimties linkusi priklausyti vyrui ir būti jo 
globojama/ kiekvienos moters prigimtas idealas yra vyras ir vai
kai, dėl to nereikėtų bėgti pačioms nuo savęs, ieškoti prasmės 
šunkeliuose. — Geriau — atsigręžti įtiek amžių krikščionybės pra
mintus tikruosius kelius, ir neizoliuojant moters nuo gyvenimo 
vertybių, kaip žmogų, — grąžinti ją šeimos židiniui.
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NELĖ MAZALAITĖ

Likimas pučia fleita
(Fragmentas iš „Ežero dugnas“.)

— Aš manau, kad pavargau, — Nijolė prispaudžia stipriau 
prie savęs knygą — jai rodos, jeigu paleisi — širdis nukris ir 
susidaužys į akmenis, taip plaka ji pailsus.

— Galim pailsėti, — gailestingai siūlo juodakis studentas 
ir taip prajuokina ją. Stojas jie pusėj kalno, ir ji atsisuka į 
miestą. Kalne ir žemai, soduose, žydi vyšnios, ir visas miestas 
kaip didelė, aplupinėtais šonais, molinė vaza, nerūpestingos ran- : 
kos primerkta baltą šakų. Įkainiui kylantis Viktoras, tame regė
jime pakabo, kaip dulkė žiede ir švystelėjo vaizdu iš nepažįstamos 
knygos. — Ji piktai užsimerkė — kodėl šiandien ją viskas 
šviesiai džiugina ir širdis įtartinai gera? Ir vėl žiūri į ateinantį.

— „Galėčiau susilygti, kad nėra tokio kelio, kuriuo eitum 
be palydovo“. — Kada jis taip pasakė? — Daug karty. Ir vakar 
praeidamas. — Ji atsisuka į savo šios dienos palydovą, ir jos 
akims, atsitraukusioms nuo sodą baltumo, nuo artėjančio aukšto 
vyro — šis jaunas berniokas atrodė menkas, menkas iki pasigai
lėjimo ar juoko.

— Tu turėtum grįžti — vėl gausi iš mamos šaltus pietus 
ir pamokslą.

— Ne.
Ji ištiesia ranką ir lengvai stumia jį už pečių. Paėjęs jis 

atsisuka — Nijolė stovi vietoje. Studentas šypso ir moja jai 
ranka — jis šypso, kad ji stovi ir žiūri. — Ji nemato tos šypse
nos, ji žiūri kažkur virš juodakio berniuko galvos, ji stovi ir 
laukia ateinančio. Viktoras eina labai išlėto ir žiūri į žemę.

— Tamsta turėtum greičiau žengti — juk matai — laukiu, — 
nekantrumas apsemia jos balsą.

— Nežinojau. — Ir dabar, kaip daugelį kartų — jo šypsena 
blanki, lyg košias pro didelį skausmą.

Ji žiūri, kaip visai pražūva jos pirštai Viktoro rankoj, atsi
mena kokios stiprios ir geros jos, kai nešiojo ją kalnuose, tos 
ramios, išblyškusios, didelės rankos — ji šypso. Viktoras seka 
jos žvilgsnį ir šypseną ir staigiai atveria pirštus— jos ranka 
paleista nukrinta. Pavargusi, nublyškusi, kaip atžydėjus vyšnių 
žiedų kekė.
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— Tamsta darais keistas ir negeras, — primerkia ji akis, 
pykstančiai.

— Esu tiktai aidas, — tonas jo toks vis nerimtas, kaip 
visuomet jie kalbas, bet yra jame kažkas ir kito — ko ji nepa
stebi. — Ir vėl kitokiu balsu. — Tamsta jau visai sveika. Nerū
pestingai trūktelėja pečius ir purto suveltus plaukus.

— Vienas geras daktaras padovanojo džiovą — kitas kvai
lys ją atsiėmė. Žinai, jie taip lengvai mėto savo ištarmes, lyg 
mirtis būty j y vieni nteliy neginčijama nuosavybė.

— Bet gal toji netikra ištarmė išmokino branginti gyveni
mą, — jo balse lyg viltis ar laukimas.

— Gyvenimas? — ji visar paniuro. — Ar tai tokia didelė 
dovana? — Ir staigiai, lyg užmiršus ką sakė, paslaptingai, ištyko:— 
Ištikryjy, išmokino vieną dalyką — kuomet turėjau tiek daug 
laisvo laiko, dariau sąžinės perkratinėjimą, pasižadėjau, kad bū
siu tamstai visada gera. Jis stabtelėjo ir labai greitai pasakė:

— Tamstos geros intencijos nuostabiai vėlinąs.
Ji nesiklauso.
— Bet, tamsta, per abi savaites nė kartą neatlankei, tai... 

Nelaukdamas jis sako —
— Neturėjau laiko.
— Taip? — iš lovos mačiau — tamsta daug kartų praėjai 

pro langus. — Atmetus galvą ji pamatė, kaip Viktoras piktai 
suspaudė lūpas — lyg būty užgautas. Ji skardžiai susijuokė — 
ne, ji neilgai tesės pažadą — būsiu gera.

— O Šiandien, — palauk, ne, šiandien teatras, ryt — tie 
mieli vaikai — poryt, taip, poryt, tamsta užeisi paimti mane 
pasivaikščioti užmiesty. — Juoksiuos, kaip tamsta toks didelis 
rinksi žibutes.

— Ne, aš neturiu laiko, — jis žiūri į žemę.

Saulė taip pat atsisėdo ant palangės ir skaito iš tos pačios 
knygos. Pakvaišusios užuolaidos kabinėjas ant kaklo, nuo kiek
vieno vėjo gesto, ir mirta už galvos žaliai kvepia.

Taip, nuostabias istorijas pasakoji tu, Kellermann, puikią pa
saką apie poetą, stebuklingą legendą apie Tester ir Ly. Ir galvoj — 
dūšioj, nežiūrėdamos j knygą, slanko kitos mintys.

— Turi atsitikti nelaimė — ko aš taip džiaugiuos? — per 
visą kambarį klausia kažko. Jai svetimas tas šypsantis neramu
mas, gajumas ir noras gyventi; atrodo tai, kaip brangus papuoša
las, kurį pasiskolinai ir gailies, kad tuoj reikės grąžinti.

lester ir Ly turi mažą namelį gojuj, lester ir Ly mylis, kaip 
spinduliai ir žiedai, lester ir Ly — pats vardas j y — žibėjimas 
ir skambesys.

Staigiai pakelia galvą nuo knygos — Viktoras eina netoli.
— Kodėl jis neturi laiko ir vaikšto šia gatvė, — kažkas 

tyčiojas, ir ji balsiai kartoja.
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— Tamsta ir dabar neturi laiko?
Jis prieina ir sveikinas, nepakeldamas akių.
— Jaučiuos iškilmingai, jaučiuos soste — o tamsta vieną 

kartą stovi žemiau, — juokias Nijolė nuo palangės. Mato — 
vėjas nešioja jos juoką, kaip išdykusius vyšnių žiedus; mato — 
vėjas drasko Viktoro rimtus plaukus ir junta— užuolaidos vy
niojas aplink jos kojas, ir jaučia svaigulingą norą vėl juoktis ir 
dainuoti. Ji užsineria rankas ant galvos ir ima neklausta kalbėti; 
ji pasakoja šokančiais, nerimtais Žodžiais, kaip šiemet išvydo 
pavasarį —

— ... jis pasibeldė ir iš karto įvirto pro duris, dainuodamas 
visom kalbom ir visai girtas. Jis dargi atsinešė su savim kažko
kį gėrimą, į kurį tik pažvelgęs žmogus pasidarai pats apkvaišęs.

Viktoras tylėdamas glosto atdarą linguojantį langą — jame 
atsimuša dangus ir kaip sūpuoklėse,, ar debesy laive — supasi 
Nijolės šešėlis. — Paskui pamažu, lyg abejodamas, jis ištiesia 
kairiąją ranką į knygą, pravertą ant jos keli y.

— ... ir širdis pasidarė dainuojanti valkata, kaip Fransua 
Vilon — žinai... — dabar ji pamatė, kaip vienas spindulys susi
laužė apvaliame žiede, rankoj, gulinčioj ant knygos. Gal būt, tai 
yra koks atšvaitas ar šešėlis iš kažkur? — ji apsižvalgė ieškodama.

— Ar šita reklama ką nors reiškia? — tyčiojas jos balsas,— 
ir ji uždeda pirštus ant to žiedo.

Viktoras atkelia galvą ir stačiai žiūri — ir Šypso, blankiai, 
lyg šypsena košias pro kietą neužmatomą skausmą.

— Ne visi reklamuoja netiesą. Už poros .savaičių nešiosiu jį 
ant dešinės, — jo balsas senyvas, erzinantis — linksmas, o akys 
nepažįstamos.

— Keista, — šnabžda ji ir neatitraukia piršty.
— Argi keista? — Jeigu Žmogus nenori užmušti ar pats 

nusižudyti — jis bėga, vistiek, į Ameriką arba...
— Bėga? Nuo ko bėga? — ir pati užsiklauso savo balso — 

jis yra neaiškus, kaip paklydusio šauksmas, iš toli.
— Tamsta nesupranti? — jis žiūri — ir ji nesupranta, kodėl 

dabar jis žiūri atkakliai ir aštriai, kada pirma retai matydavo jo akis.
— Sakykit, kas patikės, kad tamsta nesupranti! Ar kad 

buvau labai kantrus? — Jo balsas draskančiai aštrus. Jis ištraukė 
ranką iš po jos pirštų, suspaudė juos ir pasirodė, jog girdi — jo 
žvilgsnis suskambėjo, lyg kažkas sulūžo.

Viskas — kaip vaizdas iš nežinomos, liūdnos knygos. Nuėjo. 
Ar jis nuėjo? — Gerai—o ji, rodos, skaitė knygą — lester ir Ly. 
lester ir Ly — kaip buvo su jumis? — Ką padarė poetas su ta 
pasaka, ką padarei tu, Kellermann, su poetu — ką darai gyvenime 
su žmonėmis!

O čia buvo nelaimė. Ji atėjo ir padėjo ant knygos ranką — 
kaip likimas. Ir ant rankos buvo žiedas.

i
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Kaip vienodi lašai iš didelės aukštumos — ir ji — lyg nusi
kaltėlis ištiestais delnais — pasiust galima iš to erzinimo ir skau
dėjimo. — Koks kvailas kaimynas turi fleitą? — Arba tai nėra 
žmogus, pats nelabasis yra įlindęs į tą švilpesį. Ji mato nasrus— 
nieko kito, tik didelius nasrus, iššieptus ir basijuokiančius ir 
nasruose fleita. — Užtrenkė langą ir užstūmė tamsią užuolaidą. 
Kaip pilka* sutema pasidarė kambarys. Stovi ji viduraslyje — 
Ką turi ji daryti Šiame sutemime, ką turi daryti visoj žemėj? — 
Ir kiek dar tęsis visa ta istorija, kiek ji galės pakęsti, jeigu dvi 
dienos yra tokios ilgos.

Gulasi ant sofos—ir ant tos pačios pagalvės ištempia savo 
daugiagalią piktumas. Žinoma, kas kita yra tai, jeigu ne piktumas 
— arba gal skaudėjimas, kažkokia nuoskauda. Jaučias apvogta.

— ...„Kaip, nėjau mergaitė negaus, ko ji nori?“ — piktinas 
senelė, jeigu tėvai priešinas naujai užgaidai ir, žinoma, Nijolė 
gavo, ko užsigeidė. Visuomet, visuomet. Ji nežinojo, kad yra 
negaunamu dalyku. — „Tiktai neprašyk nukelti žvaigždę“ — erzi
na senelė. — O, geroji— dabar tu galėtum ir tai atsiusti — 
jeigu iš tikrųjų danguj yra žvaigždės — bet tu to nežinai, kad 
čia žemėj, pasirodė, yra milijonai negaunamu dalykų. — Dabar 
tai jau ji žino — kad viską atima, viską atima kažkas — ir tėvą 
ir tėviškę ir dienas, be tų paprastu — menku rūpesčiu, viską ati
ma, o gauti ką nori — sunku.

— Ar tu nori to pabėgusio žmogaus?— toji prakeikta 
fleita įeina vėl. Tikrai — kokia čia jos skaudėjimo istprija — 
argi ji iš tikro nori to žmogaus? — ją nustebina tas klausimas. 
Ne — tik, kam jis pabėgo? nuo ko pabėgo ir ką reiškia jo 
užgauliojimas? Jis buvęs perdaug kantrus? — Ji daro sąžinės 
sąskaitą apie tą aukštą vyrą, kuris pirmutinis suteikė jai kažką, 
panašu į sopulį. Viską apgalvoja nuo pirmo pamatymo. Ne, 
pasirodo, ji jau neatsimena, kaip ir kada — bet jis buvo protin
gas ir pastebimas, jo negalėjai pažinti iš pirmo pasikalbėjimo. 
Jis visuomet palaukdavo išvydęs einant, šypso ji — jo pasveiki
nimas pilnas pagarbos ir jis labai geras. Jie dažnai barasi špo
sais — juk ji visuomet ir iš visko juokias, ji netiki niekam ir 
niekuomet tiesos nesako. Jis kaskart daros liūdnesnis ir netoks 
geras. Ar tai reiškia jo kantrybę? — Ir kai aną pasivaikščiojimą 
jis pabučiavo ją netikėtai — jis neatrodė, jis vienintelis neatrodė 
galįs prisiartinti prie pabučiavimo — ir jis tai padarė kažkaip 
perdaug rimtai. —Ar tai reiškė jo kantrumą? — Ir kad ji juokės 
po to, kaip visuomet, kad barės ir kalbėjo niekus, kad visada 
turėjo prieteliu jaunų ir nereikalingų, kad žaidė — ar tai reiškė 
jo kantrumą? — Ji pajuio, kad šypso. Tikrai, ji nėra, kaip visi 
žmonės. Gal būt, jos elgesys keistas ir negeras — bet kari reiktų 
pasitaisyti? Ne. — Kas yra gera ir bloga— kas galima ir ne? — 
Ji viską leidžia sau ir nieko nenori. Bet neseniai, per ligą, ji 
galvojo apie savo didelį prieteliu — jis atrodė jai kitokesnis už
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visus, ir ji žadėjo sau būti jam tikra. Ji truputį jautės kalta už 
norą erzinti jį, truputį nerimo, kad tas, kuriam mažiausia sakė 
netiesą, mažiausia tiki ja. Ir kai ji ateina su tokia dovana — jis 
pabėgo. — Ji vėl pajunta tą netikėtą dviejų dienų įkyrų svetį — 
skaudėjimą ir piktumą, ir tas liejos su kitokiu jausmu — viskas 
atrodė kaip savo ir kaip svetima, taip, greičiau kaip svetima, tik 
išgyventa jos vaizduote ir protu. Tarytum vaizdas iŠ nežinomos, 
bet jau artėjančios, gimstančios knygos. — Ji pasirėmė alkūnė
mis ir akys godžios, ieškančios, blaškės po sutemusį kambarį, 

■_ vaizdai vis stipresni ir nauji, su atspindžiu, kaip aureolės ant 
šventųjų paveikslų, artinos ir slinko į ją. Ji atsikėlė nerami ir 
virpanti, apimta svetimo gyvenimo, ieškanti ir varginama. —

Atstūmė užuolaidą. Gatvė jau buvo tamsi — vakaras at
šliaužė. Ir fleita tebebuvo. Dabar ji rodės, kaip liūdesys. Liū
desys — išblyškęs jaunuolis stovėjo nematomam gatvės kampe 
ir negyvais pirštais slankiojo fleitos skeletu — o lūpos jo buvo 
tamsios, kaip sutemusi žemė. 

. t . '■
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Kai pastūmė juodą sąsiuvinį ir užskleidė jį — pajuto, kaip 
virpa pirštai, delnai yra Šalti ir drėgni — ir širdis liepsnoja — 
toks nuovargis, kad sudėtumei akis ir ramiai numirtum — nes 
esi atlikęs viską. Tos naktys, trumpiausios ir amžinos. Kūrimo 
ir gyvenimo naktys"—kartais neramios ir lietingos, po kurių 
rytmetį baisiai nukrėstos obelys ir baltų mažų žiedelių pilna vi
sur, kartais tykios ir labai slaptos. Visokios naktys — o ji rašo 
apie Mėlyną Ugnį. Ten vyras įdomiausias visoj žemėj ir nerami 
moteris. Tai yra žaislas, baisus žaislas kažko nematomo, gražūs 
žodžiai ir liūdnas gyvenimas. Jie galvoja vienas apie kitą — ir 

! vienas kitą kankina, jie ieško ir pabėga. Ir Mėlyna Ugnis sude
gina gyvenimą be ženklo, be pelenų. — Tai buvo tikras gyve- 

į nimas — žino Nijolė — ji, kaip burtininkas, prisiminė užmirštus 
žodžius, ir, kaip pranašas, įspėjo nepasakytuosius. Ji drebėjo iš 
šalčio, kada nerami moteris sningant stovėjo prie lango ir -žiūre- 

j jo į paniurusį vyriškio veidą, ir negalėjo kvėpuoti — kai jis ėjo 
paskui moterį žingsnis į žingsnį, o ji kalbėjo viliojančius žodžius 
kitam, kalbėjo balsiai, kad girdėtų tas, kuris ėjo paskui jį. Ir 
degė lūpos, galva sukosi, kai kalnuose vyriškis vieną kartą pa- 

• bučiavo moterį. — Ir Mėlyna Ugnis sudegino ir ją, ją, kuri pa- 
j rašė, užbaigė šią istoriją — ir išblyškusi, pavargusi nuleido galvą 

į juodą sąsiuvinį. — Kaip galėtų nenuvargti žmogus, kuris, per 
keletą naktų išgyveno daugelį svetimų gyvenimų, buvo nelai- 

j mingas, nusidėjo ir — mirė.

Knygos, žurnalai, recenzijos, talentas, plagiazmai, paveikslai, 
) simfonijos, truputis uždekoruotos politikos ir dūmai, ir juoda 
j kava. — Nijolė paglostė kaktą, lyg nuramindama savo įsiškau-
i dančią galvą. Na, bent pykti ji neturi ant ko ir nė už ką — argi
į c •
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ji buvo užmiršus, kad čia tik tą ir galės girdėti ' — kai pajuto 
norą pamatyti bohemos žmones. — Ne, ne nutarimas, pasiryži
mas, darbai — tik žodžiai, žodžiai, žodžiai ir dūmai, nevykusi 
kava, ir snukiai — pavargę, kvaili, išdidūs. Ir didelis nuobodis. 
Jis, kaip didžiūnas — ne, kaip turtingas spekuliantas -- išsinuo
mavo visus namus, kelius, gatves ir kavines, ir visus veidus, ir 
visas dūšias. Kam pasakysi ačiū už tai, kad gyveni ir, pagaliau, 
kas pasakys — ar gyveni.

Ji prikando žiovulį, klausydamos savo bendro kavos gėrėjo. 
Jaunas dramaturgas, kaip žemės drebėjimas, gramzdina teatrus, 
režisierius ir autorius, ji žino — kad sukalti sceną tik savo rei
kalams. Ji žino, be mažiausio galvojimo, įspėja ką jis pasakys.

Lessingas, Majerholdas, Stanislavskis, Ibsenas ir kiti — ji 
gailis tų tampomų vardų; kitam kampe vartalioja Heinės ir Bod
lero kaulus, kitame neduoda užmigti Čiurlioniui. Beveik baimė 
klausytis. Ir liūdna.

Štai — dar vienas seniai matytas — jo linksmumas daro jį 
gyvesnį už kitas rūkančias ir plepančias lėles, ji linkterėja į jo 
skambų, besijuokiantį paklausimą — galima prie jūsų?

Ponas Alksna žino apie viską paviršutiniškai ir linksmai, 
jis gražus ir panašus į čigoną. Ji taipat balsiai juokias — atsk
leidę nervai įsitempia, kaip spyruoklė, ir ji mėto žodžius, lengvus 
ir nerūpestingus. O dūšia sėdi kažkur nematomoj kertėj ir tyčio
jas, kad nepripažįsta savais nė vieno žodžio, kurie košias pro 
lūpas. Ji prisimena Hofmanno pasaką apie burtininką ir lėlę, lėlę, 
kurią visi laikė gyva moterimi — toki yra jos žodžiai visuomet, 
beveik visuomet. — Būtų liūdna, jeigu nebūtų .nuobodu, kaip 
sako protinga patarlė, — šypso sau.

— Eisiu, — staiga stojas — visos naujienos išklausytos, 
apžvelgiau visas nuteptas lūpas — užteks.

Ponas Alksna taip pat eina. Jis tyli, lyg kažką svarsto, ir pas
kui siūlo užeiti pakeliui pas jį — turįs paveikslą, seną drobę 
nežinomo autoriaus.

— Gerai, negalvodama žada, žino, kad turi baisiai daug 
laiko. Drobė tikrai pasirodė įdomus dalykas — atvaizdas (švento 
Pūstelninko su piielu, nešiojančiu duoną, vaiku. Gal būt, kaimo 
menininko darbas — atradęs jį tėviškėj ant klėtės, užmestą, — 
pasakoja ponas Alksna ir klausia, ar ji neišgersianti vyno.

— Irgi senas, rastas ant klėtės? — juokias ji. — Kur žmona?
— Žmona? — rodos jis tik dabar atsimena turįs žmoną.— 

Vieši pas seserį, negrįš šiandien.
Ji žiūri į jį atidžiai šeimininkaujantį — stiklai, atrodo, tuoj 

gaus galą jo rankose ir lėkštė su obuoliais nubėgs vydami vienas 
kitą, tik butelis pripratęs prie vyriškų rankų. Ne, ji juokias ne iš 
to — viduj, nematomai, ji juokias iš būsimos istorijos. Na, žino
ma, ji užsigautų, jeigu būtų kita moteris, jeigu netingėtų, jeigu 
ji neturėtų akių, kurios į viską žiūri tiriančiai, ir dūšios, mėgs- 
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tančios eksperimentus, kaip senas mokslininkas. Koks žodis la
biau užgaulesnis, kaip tas užtikrinimas, kad žmona Šiandien ne
grįš. Ir vynas. Žinoma, jis tikriausia pamėgins pabučiavimą — juk 
ji visuomet su juo kalba linksmai, ji nesiragino užeiti ir neatsi
sako išgerti — šio žmogaus vyriškai logikai, tai pakankama. — 
Ji galvoja apie tipą ir nuotykį naujam rašiniui ir nežiūrėdama 
seka vyriškį. — Ir tyliai, beveik piktai šypso. Taip, tai būty liūd
na, jeigu nebūty juokinga, tariant patarle — kad kitiems atrodo, 
jog ji ir gyvena, kaip visi, o ji tik seka, amžinai seka ir niekas 
neįtaria ją sekliu.

Jie sudaužia taures ir stiklo balsas tyresnis už žmonių. Jis 
skubiai pasakoją neaiškų politišką nuotykį ir nebežiūri į ją. — 
Tylus juokas viduj — jo mintys jai aiškesnės už šį perregimą 
gėrimą, bet ji juokias ir kalba lengvai ir žaismingai. Dabar jis 
paima savo kelionių albumą ir, kad geriau paaiškinti, sėdasi ar
čiau. Ji klausos aiškinimo, lyg įdomiausio pasauly dalyko, klau
sinėja apie detales, giria škicus, neaiškius veidų ir vaizdų profi
lius — bet jos mintys rūsčios ir tolimos, o dūšia kaip satyras 
juokias. Junta vyriškio kvėpavimą tankėjantį ir žodžius dusles
nius — bet nenutraukia vaidinimo laiku — jis numeta albumą, 
griebia ją ir neša ant sofos, apkabina galvą, kaklą ir bučiuoja.— 
Kažkoks piktumas užplūsta, lyg būtum iškoliotas lekajaus ar 
piemenio — ir vėl nuslenka. Ji mato jo akis tai užsimerkiančias, 
tai prasiveriančias, drumzlinas ir be minties, veidą be dvasios, 
bejėgį, junta įniršusias rankas vis stipriau apkabinant. Ir nebijo. 
Ne,, jokios baimės, tik panieka. Kai jis truputį atitraukia pavar
gusias lūpas, ji neatkėlus galvos juokias. Juokas viduj, tylus ir 
perdaug protingas, išsiveržia skardžiu, linksmu nu sik va to j imu; jis 
atsiskamba į aukštas taures ir suvirpina neišgertą vyną. Vyriškis 
pašoksta, lyg sutvotas botagu, o ji kvatojasi. Paskui atsistojo, 
priėjo prie stalo, pasiėmė obuolį ir vėl priėjo prie seno Pflstel- 
ninko.

— Kodėl mūsų didieji dailininkai nebegali sukurti tokių 
ramių ir šventų veidų, — rimtai sako ji ir kanda obuolį.

Jis stojas paraudęs ir baisiai įpykęs; gal būt, panašiais 
atsitikimais vyrai muša moteris. Jis tyliai sako:

— Kaip tamsta drįsti taip daryti!
Ji pabaigia obuolį ir laiko pirštuose sėklą.
— Tamsta kalbi tai, ką turėtų pasakyti panašioj scenoj 

moteris — bet aš niekaip negalėjau prisiminti šio tradicinio sa
kinio. Arba, gal turėjau duoti antausį? — ji šypso.

Ponas Alksna kažkaip susmunka, susipranta. Jis atsisėda 
ir gniaužo bonką.

— Ir, po velnių, taip niekas su manim nesielgė! Galima 
užsigauti, pykti, keiktis, bet...

— Tamsta manai, kad galėjai mane užgauti, — su didele 
panieka ir išdidžiai sako Nijolė. Ji maunas pirštinę ir galvoja
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kažką kitą. Ne, net jos nuotaiką tas nepalietė — tai atrodo kaip 
negudri scena, iš vulgarios, apdraskytais viršais knygos.

— Tamsta labai klydai, aš visuomet tamstą...
— Taip, trūksta pasakyti, kad tamsta visuomet svajojai apie 

mane, — ji sutraukia kaktą. — Ne, reikia gudriau meluoti. — 
Tik, —ji paniuro — man gėda už tamstos žmoną, man liūdna 

• už ją, už visus, už gyvenimą. — Ne, ne, nereikia lydėti.
Bet jis lydi, nuo laiptų, už durų, ligi gatvės.
— Tamsta neturi juoktis, — neaiškiai prašo.
— Kas? — O, aš jau nieko neatsimenu, — paniekinančiai 

nuramina jį. Žinoma, jis bijo, kaip ir visi žmonės,—tik pajuokos. 
Ji? — ji irgi bijotų to. Gal būt, kad neleisti kitiems pajuokti 
save, reikia pačiam juoktis.

Jį ilgai vaikšto gatvėmis ir naujos mintys eina šalia; daug 
neaiškiy veidų, artėjančių žodžių, medžių ir nežinomų kelių ren
kas aplink ją, užtat nejunta pavasario, garsiai vaikščiojančio šali
gatviais, nė mato žmonių. Rodos, pasimatė Viktoro galva šalia 
moters — bet tai buvo kaip ir visa kita, nereikalinga. Staiga užsi
manė pajaust gyvenimą — tam reikia pasiimt knygą, klausytis 
muzikos ar nueit į teatrą. Ne, jau vėlu. Ji pasuka j kiną. — Ir 
ten ekrane siela įlenda į kiekvieną kūną, įlenda į žemę ir muziką 
ir gyvena. Ir praėjus valandoms to įtempto turtingo gyvenimą — 
savyje junti tik suglebusius nervus ir nuovargį. — Atsikelda
ma išeiti — kažkodėl atsisuka —už nugaros, Čia pat arti, kad jo 
kvėpavimas visą laiką galėjo plaukti į jos galvą — Viktoras. Jis 
žiūri — ir ji junta, kad jis žiūrėjo jau seniai — kad visą laiką ži
nojo esant čia—kad atėjo paskui ją. Jis atsistoja, sveikinas ir eina.

— Gal būt, mums pakeliui, — lyg nenoromis jis atsiliepia.
— Rodos.
Eina tylomis. Miestas jau ištuštėjęs ir žingsniai daros balsesni. 

Ji galvoja apie filmą — apie gyvenimą, kuris buvo apėmęs ją per 
tas valandas, apie genijaus likimą. Ji apsigėrus muzika ir liūdesiu; 
širdy, kaip laukuose, linguojas rugių dirvos ir rymo senas kryžius.

— Ir toks menkas dalykas — juokas, moters juokas nužudė 
simfoniją, — kalba ji neužmiršdama, girta muzika ir liūdesiu.

— Skaičiau šiandien „Mėlynoji Ugnis“, — staigiai atsilie
pia. Nijolė krūptelėjo — buvo užmiršus, kad eina su kuo kartu — 
dabar stovėjo prieš koplyčią ir girdėjo smuiką — „Avė“.

— Tamsta iki šiol buvai vienintelis geras, nekalbąs su ma
nim apie literatūrą, — juokias garsiai, per pusę gatvės.

— Skaičiau „Mėlyną Ugnį“ — klaikiai, vaiduokliškai kartoja.
— Na? — nekantriai. — Labai mizernas dalykas, bet re

daktorius padarė užpuolimą ir atidaviau.
— Ar daug ten yra tiesos, ką rašei apie moterį? — jis 

sustojo tarp dviejų gatvės lemptĮ. — Ji žvelgia į savo vidų ir ste
bis— ne,* nesistebi, bet žino — kad dvi savaites atgal ji kitaip 
būtų klausiusia šios kalbos. Kas atsitiko, kad kalbas, kaip su
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A. DIRSYTE

Marija ir Ieva
Du kontrastai — nepasitenkinimas ir „amžinas moterišku

mas“, horizontalumas ir vertikalumas. J
Abiejy vardy etimologija hebraiška. Ieva (Chawwah) reiškia 

gyvenimą, visy gyvyjy fnotiną; Marijos vardas (Marijam) komen
tuojamas įvairiai. Surinkta šešiasdešimt prasmiy. Tarp kity sakoma, 
kad Ji yra Apšvietėja.

visais, kaip su kiekvienu — ir nejunta nė noro meluoti! Ji žiūri 
į jo dešinę su žiedu ir nieko nejaučia. Jis kartoja savo klausi
mą— girdi ji — ar tikrai moteris taip mylėjo aną vyrą, kad 
nesigailėjo nei garbės, nei gyvenimo. Ar daug tame tiesos?

— Nežinau, — .pavargusiai sako — ir prideda: — Ne dau
giau, kaip visose pasakose.

Staiga ji supranta, kodėl taip ramiai klausos, dėl ko prieš 
kelioliką dieny beveik kentėjo. — Po to, kaip pasakojo istoriją 
apie Mėlyną Ugnį ir puiky vyrą, vyrą įdomiausią žemėj — šis 
tikrasis pasirodė paprastas, paprastesnis ir už tą, kuris pirma 
buvo jai įdomus. Sena legenda! Ji neturi nė tos iliuzijos, kad 
vieną kartą buvo atradus žmogy, o ne pasaką. Jis buvo, kaip ir 
tie kiti, praeityje — kurie dienai ar momentui palietė jos akis, 
atmintį, vaizduotę — visi jie pavirto apysaka, romanu; kitas 
puslapiu; kitas vienu sakiniu ar žodžiu.

— Viskas melas, — šnabžda ji, — aš nemoku gyventi! — 
ir daros mirtinai liūdna.

— Ir sakyk, — vėl pažadina Viktoro balsas: — tamsta iš 
tikro nemoki nieko daugiau, kaip juoktis?

— Nežinau, — dar labiau pavargus. Ir prideda. — Taip, 
moku tik juoktis.

— Ką reiškia, jeigu juokas užmuša simfoniją, ką reiškia! 
Nebūtina kvatotis, kad užmušti žmogaus visą gyvenimą, — jis 
šypso blankiai, lyg šypsena iš viso nebegali prasimušti pro di
delį, neužmatomą skausmą.

Jai rodos, kad mato vaizdą iš senos, prieš sunkią ligą skai
tytos, užmirštos knygos.
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Kartą panoro Ieva daugiau, negu Kūrėjas jai leido, ir tas jos 
išdidumas atnešė į pasaulį nuodėmę, į sielą disharmoniją, j gyve
nimą vargą. Ji atskyrė dangų nuo žemės. Ir tuo pirmieji žmo
nės suardė buvusią harmoniją, Bet neaprašomas Dievo gailestin
gumas ir meilė leidžia vėl mergaitei atnešti j gyvenimą Šviesą, 
kuri nušviečia kelią į dangų. Ji—Marija — visa graži, gražiosios 
meilės Motina. Šv. Rašte randame dešimt ją charakterizuojančių 
žymių — skaistybė, išmintis, nusižeminimas, tikėjimas, pamaldu
mas, klusnumas, neturtas, kantrybė, gailestingumas, užuojauta. 
Ar yra dar kas moteriškesnio? Ieva — revoliucionierė, nusikalsta 
nepaklusnumu, tuo tarpu, kai Marija tylaus paklusnumo atstovė 
— „Šitai, aš Viešpaties tarnaitė“.

Ievos nepasitenkinimas įvairiais niuansais pasiekė mūsų 
laikus. Kas vargina šių laikų moterį? Ji per daug pasineria 
savo prigimties kultivavime ir pakliūva į dvasinę vergovę. Kaip 
labai įėjo į madą keisti savo prigimtį! Keistas noras apėmė mo
terį panėšėti į vieną bendrą modelį. Tai klaidingas grožio su
pratimas. Juk grožis ten, kur yra įvairumas, o pudra, akių gadi
nimas dėl žvilgesio, plonos linijos išlaikymas, maži batukai, tam 
tikros rūbų mados naikina individualumo žymes. Liūdnai charak
terizuoja šiuos reiškinius prof. Šalkauskis: „Vergavimas visuome
nės aplinkumos užgaidoms ne tik falsifikuoja žmogaus asmenybę, 
bet ir apskritai nuasmenina žmogiškąjį individą, atimdamas nuo 
jo tikros savo vertės pajautimą ir darydamas jį tokiu būdu ne
garbingą būtybę“. O kas užvaldo tokios moters sielą? Ten nuo
bodumas, noras valdyti, pasirodyti, suvyriškėjimas ir įvairus 
fariziejiškumas.

Marija — dvasios indas. Kas pažįsta šv. Mergelę, taš randa 
kelią į Jos Sūnų, randa meilę, kurios nei kentėjimai, nei pažemi
nimai, nei nepasitenkinimai nesunaikina, tas randa dvasinę laisvę 
nepriklausyti nuo aplinkumos. Tam pripildo sielą tikėjimo sferų 
gražumas ir platumas, sunaikina nuobodumą, tuštumą. Marija su- 
dyasino darbą, sudvasino vyro ir moters santykius.

Marijos nuopelnas, kad Carlyle išdrįso teigti — moteris yra 
aukštesniųjų dalykų simbolis.

Ryškiausiai skirtumą tarp Ievos ir Marijos išreiškia Fr. W. 
Foersteris: „Vyro išsiilgimas Ievos yra prigimtis; išsiilgifnas Mari
jos yra kultūra ir kartu prigimties saugojimas nuo nenatūralumo... 
juo daugiau vyras pažįsta Ievą, juo labiau jis ilgis Marijos, — 
juo daugiau savy nešioja besitrankančių ir besidaužančių norų, 
juo labiau jam reikalingas apsivalymas ir papildymas, įgyjamas 
per nužeminto ir ramaus gerumą jėgą.

„Pasiilgusi ir mūsų tauta tokios Marijos, žengiančios kultū
ros keliais ir rodančios žmonėms naujus horizontus!

72

26



4

SELMA LAGERLÖF ~

Pasakojimas apie seserį 
Olyvą

Ant užpakalinio galo didelio užsienietiško garlaivio viršaus 
buvo susirinkę žmonės iš įvairių pasaulio kraštų. Daugiausia 
buvo angly arba tokių, kurie mokėjo angliškai kalbėti, bet keleivių 
tarpe atsirado keletas ir prancūziškai kalbančių, ir šie susibūrė ir 
sudarė atskirą grupę. Ten sėdėjo pora senesnių prancūzų, vienas 
karininkas ir kitas konsulas, pora belgiy ponių, italė gailestingoji 
sesuo, senas prancūzas dvasiškis ir jaunas paryžietis, kuris atrodė 
koks nors menininkas, tapytojas ar skulptorius, arba kas nors kitas.

Vieną vakarą abu senesnieji ponai sėdėjo kartu ir kalbėjo 
apie anglus. Jie šiek tiek juos tyrinėjo, kaip prancūzai mėgsta, ir 
labai mandagiu ir įdomiu būdu palygino juos su savimi. Bet ne* 
tikėtai į jų pasikalbėjimą įsimaišė viena ponia,

— Ne, mano ponai, — tarė ji, — tamstos dar neatradote 
esminio skirtumo, koks yra tarp tamstų ir anglų.

— Ak, — atsakė senas ponas, kurį konsulu vadino, — o 
tamsta suradai patį esmingįausiąjj skirtumą?

■ —• Taip, aš jį atradau. Tik paklausykite. Šitie visi čionai 
ant bordo turi vidaus pašaukimą. Vienas nori mus išmokyti triu
šius auginti, antrasis niekada nenori mėsos. Šitas ponas ketina 
turkus apkrikštyti, o ans —ten toliau — oro torpedą išrasti.

— Nagi, ir mes, — tarė konsulas ir metė staigų žvilgsnį į 
savo bendrakeleivius, — mums irgi netrūksta žmonių, turinčių 
tikrą pašaukimą.

■ — O vis dėlto, — atsiliepė mažoji belgė, — tamstos pasi- 
liekate tame luome, kuriame esate gimę, arba užsiimate tuo, kuo 
nori jūsų tėvai kad būtumėte. Tamstos pasiduodate gyvenimo 
srovei. Bet šitie kiti gyvenimą ir mus visus suima į savo rankas 
ir veda, kur jie nori.

— Na taip, — prabilo karininkas, — tamsta galėtumei, ponia, 
ir teisinga būti, bet aš duodu pirmenybę tiems žmonėms, kurie 
gyvena ir be ypatingų uždavinių. Jie, tie žmonės, kurie nuolatos 
aplinkui zirzia vis su kokia misija, labai nepakenčiami.

— Sesuo Agne, — kreipėsi konsulas į gailestingąją seserį. 
Tamsta susiduri su daug prancūzių. Ar tamsta randi, kad joms 
trūksta vidaus pašaukimo?
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— Gaila, pone Bartout, — atsakė gailestingoji sesuo ir nu
sišypsojo. Gaila, kad aš tamstai negaliu padėti. Aš nemanau, kad 
mes dėl to esame blogesnės gailestingosios seserys, bet mūsų 
tarpe nedaug tokiu, kurios slaugo ligonius dėl to, kad tai būtu 
jų gyvenimo nuoširdus pašaukimas. Mes daugiausia džiaugiamės 
galėdamos šiam dalykui pasiaukoti, nes visa kita mums nepasisekė.

— Ir tamsta, pone kunige? — užklausė Bartout, kreipdama
sis j dvasininką.

— Ak, ak, — atsakė senasis vyras,— taip jau yra iš seno. 
Aš tiek daug metu išbuvau kunigu. Bet mano tėviškėje buvo toks 
kunigas Vertois, kuris patarė tėvui mane siųsti į seminariją.

Dabar ponas Bartout atsigręžė į jaunus prancūzus.
— Kiek tai mane liečia, — tarė jaunasis menininkas, — aš 

nepasitikiu savo palinkimais. Jie mane tik klaidžių keliu teveda. 
Aš dirbu su spalvomis ir teptuku, nes tai man natūraliausia. Pa
sakysiu tamstai, kad mūsų šeimoje visi šiek tiek linkę j tapybą.

Po tais pareiškimais visai užsimiršo, kad kalba išėjusi iš 
palyginimo prancūzu su anglais. Vietoje to, visi pradėjo kalbėti 
apie palinkimus, užsiėmimą ir savotišką būklę žmonių, kai šiuodu 
dalyku nebesutikdavo.

— Aš visada stengiaus nuošaliai laikytis nuo visokiu išmislu 
ir daryti tai, ko iš manęs reikalaujama, — aiškino karininkas. — 
Niekas taip kvailai nesielgia, kaip tas, kuris daro pagal savo 
„misiją“.

— Aš pažįstu vieną garsų rašytoją, — atsiliepė viena iš po
niu, — kuris savo gyvenimą laikė niekingu, nes negalėjo pasida
ryti baleto šokėju. Jis visada tvirtino, kad tai jo tikrasis pašauki
mas buvęs, ir nelaimingu atsitikimu tapęs sutrukdytas.

— Tai man primena nelaimingą draugą tėvą Meunerą, — 
įsiterpė dvasiškis, — jis jautėsi pašauktas būti misionierių Kini
joje, ir jis tai pasiekė, bet jis suklydo, nes tenai perėjo į bu
dizmą.

— Toks vidaus balsas yrą didžiausias iš visu klastadarių,— 
tarė tapytojas. — Jis tik juokus krečia su mumis žmonėmis.

Tik Bartout vienas kovojo už tai, jog esą didinga veikti ei
nant ta aukštesne prievarta, kurią vadina vidaus pašaukimu.

— Bet, pone, aš dabar prisiminiau, kad pažįstu vieną tams
tos tautietę, kuri turėjo vidaus pašaukimą, — tarė ligoniu slau
gytoja. — Ir tas vidinis balsas nešaukė ligonių slaugyti, bet vi
sada... Jeigu tamsta sutiksi, tai aš papasakosiu šitą istoriją. Ji 
buvo geriausia mūsų slaugytoja ir jau daug anksčiau buvo sąjun
goje prieš mano atėjimą, ir ji mane išmokė tu pareigu-

— „Sesuo Olyva,—tęsė gailestingoji sesuo,—buvo prancūzė, 
bet visai kitokia, negu visos prancūzės. Kai ją pamačiau, tai pir
miausia pamaniau, kad ji yra arba vokietė, arba šveicarė. Prancū
zė, mano manymu, turi būti arba graži apskrita dama, alyvų spal
vos veidu, žiburiuojančiomis rusvomis akimis, arba mažutė, daili, 
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puiki, forminga, — tik kvėptelėjimas. Sesuo Olyva buvo kaip tik 
augalota, liesoka, negraži, bet stipri, drąsi ir tokiu veidu, kuris 
sukelia pasitikėjimą.

Ir dar labiau mane nustebino, kad sesuo Olyva buvo {žy
menybė. Ji kadaise vadinosi mademoiselle Olyva Miteau, gyveno 
žibančiuose kambariuose, važinėjo nuosavais arkliais ir susitikdavo 
su garsiais Europoje žmonėmis.

Prieš tapdama gailestinga seserimi, Olyva buvo artistė. Ir 
žymi artistė, kurią visi žmonės pažino, bent mažiy mažiausia — 
paryžiečiai. Taip, ji nebuvo iš ty, kurie visą pasaulį apvažiuoja, 
arba tokia {žymenybė, kad vieną dieną būty San Franciske, o 
kitą dieną jau turėty būti Petrapilyje, bet jos pasisekimas buvo 
toks geras, kad geresnio ir norėti nebuvo galima. Publika ją mė
go, teatro kritikai retai jai ką nors prikišdavo. Ji buvo Prancūzy 
teatre ir uždirbdavo daug pinigy.

Kai pamačiau seserį Olyvą, man buvo sunku suprasti, kad 
tai ta pati, kuo ji buvo buvusi. AŠ galvojau apie modernišką, 
puikią, jauną moterį ir man atrodė visai neįtikima, kad sesuo 
Olyva tokią tai paryžietę galėty vaidinti. Jos veidas buvo kiek 
kampuotas, kad jokie dažai ir jokie tualetai negalėtą sesers Oly- 
vos padaryti žavinčia ir imponuojančia. Bet greit patyriau, kad 
sesers Olyvos garsumas buvo tame, kad ji imdavosi menkas ro
les, kurią niekas kitas nenorėdavęs. Ji vaidinusi tarnaites, senas 
moteris; būdavusi viešbutininkė, durininke, pardavinėtoja ir ūki
ninkė. Ir ji visus šituos tipus atvaizdavo taip įtikinančiai ir jau
dinančiai, su meile ir meniškumu, kad dėl to buvo pakviesta į 
Prancūzy teatrą.

Sesuo Olyva buvusi labai darbšti ir niekada savęs nesigai
lėjo. Dėl to ją skaitydavo didžiausia teatro pajėga. Jos vieta 
buvo geresnė, kaip kitą, nors ji ir niekada negaudavo tiek pagy
rimą, kaip didelės primadonos. Ji visada gaudavo tokias roles, 
dėl kuriy niekas nesivaržydavo. Niekas neintrigavo jai pakenkti. 
Ji buvo gera, garbinga draugė, ir visi ją mylėjo. Vėliau ji pati 
dažnai sakydavo, kad turėjusi gerą vietą ir neteisingai pasielgusi, 
pasiduodama tai kvailystei, kuri ją vertųsi nuo tos vietos atsisa
kyti. Ji mirė šešiasdešimt mėty. Bet ji teatre tikrai būty buvusi 
savo vietoje iki mirties. Ji dar vis buvo judri, stipri ir gražaus 
kūno sudėjimo. Ji būty galėjusi visai gerai vaidinti ištikimas tar
naites, ūkininkes ir murinančias senas tetules.

Bet, deja, sesuo Olyva turėjo ypatingą idėją, kuri vertė ją 
visą gyvenimą ilgėtis. Ji negalėjo atsisakyti nuo savo svajonės, 
mintys per visą gyvenimą sukosi ir ji negalėjo joms nepasiduoti. 
Tai buvo taip, lyg bandytum krentančiam akmeniui sušukti, kad 
jis turįs sustoti ir ore pakibti.

Sesuo Olyva nebuvo paryžietė, bet išaugusi Normandijoje, 
ūkininko duktė. Savo vaikystę ir pirmąją jaunystę ji praleido tarp 
Ūkininką ir paprastu žmoniy. Iki septyniolikos mėty ji nematė
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nei miesto, nei teatro. Bet kartą, kai suaugo, ją tėvai nusivežė 
per prekymetį į Geaną, Ir tėvas Miteau pasirodė toks duosnus, 
kad jis ją ir motiną nusivedė į teatrą.

Ten sesuo Olyva pamatė pirmą veikalą ir tai buvo Victor 
Hugo Hemani.

Nuo pirmos akimirkos, kai uždanga pasikėlė, sesuo_01yva 
visa siela gyveno tuo, kas dėjosi scenoje. Niekas jai neatrodė 
tenai svetima, ji viską suprato iš pirmo momento. Ji tik bandė 
prisiminti, kur visa tai ji kartą buvo mačiusi.

Sėdinčiai teatre atrodė visai nuostabu, kad ji esatiti Olyva 
Miteau, ūkininkaitė, užaugusi ūkyje, žaliame sode. Ir jai atrodė, 
kad tai, ką ji mato, yra jos tikroji tėviškė. Ir ji vaidinimą žiūrėjo 
ne taip, kaip kiti žiūri, bet ji viską kartu pergyveno. Visą laiką 
ji buvo gražioji ispanė donna Sol. Ji buvo Hernani ir impera
toriaus Karolio V mylima. Ir kai grafo Luno ragas vestuvių vakarą 
suskambėjo, tada ji pasijuto taip palaužta, tarsi jai būtų išplėštas 
Hernani.

Po šito vakaro Ceane sesuo Olyva neturėjo kitos minties» 
kaip didžiausio noro, ilgesio ištrūkti iŠ ūkininkėsbūties, pakliūti 
į teatrą ir tenai vaidinti donną Sol.

Sunku suprasti, kaip ji iš namų išsiveržė, bet sesuo Olyva 
nugalėjo. Ji perkalbėjo tėvą Miteau ir motiną, nugalėjo meilę 
tėviškei ir jaunam vyrui, kuris jos ir jos pasogos laukė. Ir įvyko 
taip, kad ji, kuri iki Šiol nieko kito nesimokė, kaip virti ir ziderį 
daryti, prisiglaudė prie keliaujančios teatro trupės.

Ištisus pirmuosius metus, pakol išmoko kalbėti prancūziškai 
paryžietiška tarme, sesuo Olyva negavo nieko kito daryti, kaip 
kaitalioti sceną ir patarnauti tikrosioms artistėms. Būsiančiai don- 
nai Sol valyti reikalingų scenai krėsly aksomą arba tvarkyti pri
madonų tualetą buvo nelengvas uždavinys. Bet visa tai sesuo 
Olyya atlikdavo savotišku jumoristišku būdu ir visos draugės ją 
pamėgo. Ir jos visos troško, kad ji greičiau galėtų scenoje pasi
rodyti. „Ak, kad tamsta bent kartą galėtumei atrasti kokią rolę 
mūsų vargšei Olyvai“, mėgdavo jos prabilti į direktorių.

Pagaliau sesuo Olyva gavo vieną rolę, bet ne žymią, kokios 
ji troško. Ji norėjo vaidinti karalienę, bet jai davė pasirodyti, 
kaip malūnininkei. Ji turėjo būti stačiokiška ir šiurkšti, darbiniais 
rūbais ir miltuota. Sesuo Olyva mėgdavo pasakoti, kai ji šitą 
rolę gavo, jai nukrito nuotaika ir ji pradėjo verkti. Anksčiau, kol 
ji dar laiptus ir aslą valydavo, niekada neverkdavo.

Bet pati primadona pasišovė seserį Olyvą raminti, ji turinti 
džiaugtis, kad pagaliau gaunanti išeiti prieš publiką. Ji niekada 
negalėsianti pasiekti donna Sol rolės, jeigu nenorėsianti pradėti 
nuo malūnininkės. Ji, primadona, pradėjusi nuo batų valytojos rolės.

Sesuo Olyva išmokusi rolę ir vaidinusi, kaip mokėdama. 
Ir po vaidinimo ji antrą kartą apsiverkusi. Jai gana puikiai pasi
sekę. Žiūrėtojai plojo, o kolegės linkėjo pasisekimo naujoje pro- 
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fesijoje. Taip, jie turėjo nusilenkti, ji įstengė, o sena, surambė
jusi artistė nebūtų geriau tai atlikusi.

Bet sesuo Olyva verkė; ji nenorėjo, kad ją girtų už malūni
ninkės rolės atlikimą: kažkoks vidaus balsas jai kugždėjo, kad tai 
pastoja kelią į donna Sol. Sesuo Olyva turėjo pagrindo verkti. Jai 
rodėsi, jog visos kančios, kurios jos laukia, esančios jau numaty
tos, nes nuo šio meto ji turėdavo vaidinti, bet niekada negaudavo 
tokios rolės, kuri ją patenkintų. Ji niekada negaudavo deklamuoti, 
ir, jeigu būdavo romantiškų veikalų, kuriuose pasirodydavo kuni
gaikščiai ir kunigaikštytės, jinai būdavo nuo scenos pašalinama.

Tai pagaliau Olyvai be galo įkyrėjo ir ji ieškojo kito teatro. 
Nesunku jai buvo gauti naują vietą. Direktoriai varžėsi dėl jos. 
Bet sesuo Olyva nepasirašė jokios sutarties, jeigu direktorius 
nepažadėdavo jai leisti suvaidinti donna Sol Hernani veikale. 
Sutartyje buvo ir tai įtraukta, kad, pakol bus statomas Hernani, 
sesuo Olyva gausianti vaidinti tik didvyrių roles. Ir tada direk
torius jai davė paprastas roles vaidinti, kurias ji atlikdavo su 
dideliu pasisekimu, bet Hernani, tvirtino jis, esąs nemoderniškas 
ir žmonių nevilioja, jis neišdrįstus jo į repertuarą įtraukti.

Vargšė sesuo Olyva nekartą pagalvodavo, ar nebūtų išmin
tingiausia grįžti tėviškėn į vaismedžių sodą ir prie savo sužadė
tinio, bet viltis vis dėlto dar neišblėsdavo. Ir ji likosi teatre ir 
tęsė vaidinimą tų smulkių rolių, kurios nereikalavo nei pastangų, 
nei triūso ir kuriose jai visada puikiai sekdavosi. Pagaliau jos 
vardas taip pagarsėjo, kad atėjo Prancūzų teatro direktorius pasi
žiūrėti jos vaidinimo. Baigėsi tuo, kad sesuo Olyva įžengė į 
Moljero namus.

Dabar sesuo Olyva galvojo, kad jai jau bus leista, kaip 
donnai Sol, pasirodyti įžymiausioj Prancūzijos scenoj, ir ji beveik 
apsiprato su tomis visomis paprastomis malūnininkių ir pardavėjų 
rolėmis, kurios ją tiek toli atvedė.

Visų laimei sesuo Olyva įgavo įpatingą įspūdį apie didelę 
artistę, kuri vaidino šią rolę, kai šis veikalas buvo kartą j reper
tuarą įtrauktas, kad ji ilgą laiką neišdrįso apie savo troškimą 
kalbėti. Bet laikas slinko ir ji bijojo, kad pasensianti. „Tu turi 
dabar pravesti savo nusistatymą, arba — niekada,“ tarė ji pati sau. 
„Tu juk žinai, kad sugebi vaidinti donną Sol, taip, kaip niekas iki 
šiol dar nėra suvaidinęs. Ką tu manai, Olyva, tu dar nepasiekei 
savo gyvenimo tikslo. Ar tu dėl to iš savo tėviškės išvykai, kad 
tas Ūkininkes vaidintumei? Dėl to tau nereikėjo stengtis pasiekti 
Prancūzų teatrą.“

Todėl ji nuėjo ir pasikalbėjo su direktoriumi, ir direktorius 
prižadėjo jos norą patenkinti. O paskui trejus ketverius metus 
vėl ją guodė tuščiais pažadais.

Kada ji visą dešimtį metų jau buvo išbuvusi Prancūzų teatre, 
vėl atėjo su savo skundu. „AŠ jau ilgiau scenos darbą dirbu, kaip 
Jokūbas“, tarė ji. „Jūs turite man duoti donna Sol“.
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Direktorius sušaukė visus menininkus, kurie priklausė prie 
šio teatro, ir patiekė jiems Šį klausimą išspręsti. „Mes turime leisti 
Olyvai Miteau pabandyti“, pasakė jie. „Žinoma, tai pasibaigs 
dideliu fiasko, bet aš nerandu kitos išeities Šiam dalykui už
baigti.“

Kitą savaitę sesuo Olyva buvo atleista nuo visų;kitų darbie
ji skaitė ir be paliovos repetavo tik savo rolę. Buvo nuostabu: ji 
tuojau pastebėjo, kad jai trūksta įkvėpimo. „Aš turiu tai atlikti“, 
galvojo ji. „Bet manau, jog aš džiaugsiuos, jeigu tai praeis ir aš 
vėl galėsiu grįžti prie savo paprastųjų rolių.“

Ir kartais, kada ji kartodavo savo rolės romantiškus žodžius, 
jai jie atrodydavo be skonio ir nenatūralūs. „Ak,“ tarė ji, „mane 
pasendino“.

Iš tikrųjų, ji pati buvo kalta. Ji nebuvo pripratusi prie eilių, 
galvotrūkčiais išmokus negalėjo jas natūraliai ir sklandžiai sakyti. 
Dideli žodžiai jai nešinto per liežuvį. Ir ji pastebėjo, kad turėjo 
išmokti visai kitokiu būdu vaikščioti ir rankas laikyti. „Tai kvai
lystė“, kartais ji prasitardavo, „niekas iki šiol niekada nėra taip 
vaikščiojęs, nei kalbėjęs, kaip ta donna Sol. A, tai jokia žmogui 
rolė“.

Bet kartais sesuo Olyva pajusdavo šiek tiek seno įkvėpimo 
šiai rolei, ir tada ji pagalvodavo: „Jeigu aš tikrai pasirodysiu ir 
scenoje stovėsiu, tai aš busiu visai tokia donna Sol, kokia dar 
niekas prieš mane nebuvo. Žinau, kad ji manyje gyvena, kaip 
mano antrasis aš. Ką tai reiškia, jei repeticijose man nevyksta? 
Žinau, kad tikrumoje man pasiseks.“

Nežiūrint to, sesuo Olyva po kiekvieno bandymo buvo nu
siminusi, ir tą jausmą direktorius pastebėjo ir papasakojo kitiems 
menininkams. „Panele Miteau,“ tarė labai draugiškai vieną dieną 
jai direktorius, „aš tamstai prižadėjau ir savo pažadus įvykdysiu, 
kaip tamsta nori, bet ar tamsta iŠ tikrųjų panorėsi?“

„Aš nežinau, ar aš noriu,“ atsakė ji, „bet žinau, kad aš 
turiu“.

Ji pradėjo įžiūrėti savo pralaimėjimą, pralaimėjimą kaip tik 
tame, kas buvo jos gyvenimo garbė, pralaimėjimą linksmame 
Paryžiuje, pirmaeilėje Prancūzijos scenoje.

Greit pasirodė seseriai Olyvai, kad šiai rolei trūksta prasmin
gumo, ji užsiėmė tik antraeiliais dalykėliais, ji bandė perukus ir 
rinkosi iŠ raudonų ir juodų, kaip renkamasi, jeigu reikalas eina 
apie viso gyvenimo laimę.

Ji taikstėsi sau rūbus su negirdėtu tikslumu, ji dažėsi bandy
dama tai ružavai, tai alyviniai gelsvai. Bet ji, kaip kambarinė, 
atrodydavo daili ir beveik gracinga, o kaip aukštos kilmės dama 
— sustingusi ir grubi. Ir jos veidas, kuris po kambarinės skarike 
atrodydavo jaunas ir skaistus, dabar pasirodė nepaprastai senyvas 
ir pageltęs, kai ji turėjo atvaizduoti ispanišką donną Sol.

* ' •
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„Bet juk turi pasisekti“, galvojo ji. „jau iŠ septynioliktoj y 
savo amžiaus meto aš jaučiu, kad esu vienintelė pasaulin atėjusi, 
šitai rolei vaidinti“.

i
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visuotinio patraukimo, bet tą vakarą, kurį vaidino sesuo Olyva, 
buvo visos vietos užimtos. Visi žinojo sesers Olyvos istoriją ir 
šiek tiek juos viliojo ta didi jos meilė dönnai Sol. „Kodėl jai 
anksčiau nedavė šitos rolės suvaidinti?“ klausė viens kitą. „Ji jau 
pasenusi, ji bus bjauri.“ :

Ir prieš pradedant vaidinti publikoje vyravo didelis įtempimas.
Bet kai uždanga pakilo ir įėjo sesuo Olyva ir pradėjo kal

bėti, vienas vienintelis liūdnas atsidūsėjimas perėjo visą publiką 
ir po to jau niekas nesidomėjo. Pasidarė kurčiai ir neregiai, ir 
pasistengė kuo greičiau tą pamiršti.

Sesuo Olyva po to negalėjo suprasti, kaip ji tą vakarą pra
leido. Publika nebuvo jai storžieviška, ji jai buvo labai gailestinga. 
Žmonės tai beveik nesistebėjo, kad jai taip labai nepasisekė, ir 
kad ji taip didžiai buvo apvilta savo pašaukimu.

Ir vieną kitą suėmė baimė pagalvojus apie tą idėją, kuri 
buvo apėmusi seserį Olyvą, ir ją suklaidino. Kas nors panašaus 
galėjo kiekvienam atsitikti.

„Ji gali sau ir toliau laimingai vaidinti“, kalbėjo žmonės, 
„ji jau pasiekė puikią vietą, ir tos baisios rolės, kuri jai visiškai 
netinka, tegul niekada nebevaidina.“

Sesuo Olyva įpuolė į nusiminimą. Kodėl jai nevyko jos 
rolė, kodėl ji buvo tokia šalta, kodėl ji nieko nejautė? Kaip ji 
galėjo taip nenatūraliai deklamuoti? Ar ji nebuvo menininkė? Ji 
jautė, lyg pati būty padėjusi save nušvilpti. Ji turėjo tą Hernani 
mylėti. Bet jos žvilgsniui, kada jis ant jo ilsėjosi, trūko ugnies. 
„Ak, ak, tai turėjo būti donna Sol“, galvojo ji sunkiai ir neran
giai eidama per sceną.

Bet sesuo Olyva buvo labai publikos mylima; nepasiseki
mas švelniai praėjo. Net kritikai, kaip ir publika, visai susilaikė 
apie jos fiasko kalbėti, ir paskubėjo tai pamiršti. Veltui rytojaus 
dieną sesuo Olyva ieškojo laikraščiuose kokios žinelės apie ne
pasisekimą. Nė neužsiminta.

Tai ją jaudino ir palaužė, 
galvojo ji. „Ar aš tokia buvau, kad niekas neišdrįsta net to pa
sakyti?“

Prieš pietus pats direktorius aplankė seserį Olyvą.
Jis netylėjo apie tai, kas buvo įvykę, bet išaiškino ir pa

grindė tai, kaip koks gydytojas, kuris analizuoja kokią ligą. 
„Tamsta taip ilgai laukei, tamsta į dalyką žiūrėjai su per dideliu 
įtempimu. Tai atėmė tamstai įkvėpimą ir galvojimą. Tamsta vai
dinai, taip sakant, užrišta gerkle ir surištomis rankomis.

Nebuvo įmanoma, kad pirmą kartą tamstai pasiseks; šiandien 
tamsta pasilsėsi, bet rytoj — ar tamsta nori dar rytoj pabandyti?“

„Ar aš jau tokia baisi buvau?“
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Sesuo Olyva užsimąstė. Kartais, jei ištinka koks nors ne
pasisekimas, jaučiamasi, kad geriau išeity, jeigu dar kartą butų 
pabandyta. Bet kai sesuo Olyva girdėjo direktoriaus pasiūlymą, ji 
nieko panašaus nejautė. Ji nebeturėjo jėgų į tą kovą dar kartą 
išeiti. Nė noro nebeturėjo. Taip blogai visa buvo, kad džiaugėsi, 
jog tai praėjo.

Sesuo Olyva padėkojo direktoriui ir atsakė — ne!
Direktorius permetė žvilgsniu seserį Olyvą ir pradėjo apie 

ką kitą kalbėti.
Kai jis pasikėlė eiti, lyg pripuolamai paklausė: „Mes rytoj 

per repeticijas susitiksime, tiesa, panele?“
Sesuo sity žodžiy taip labai išsigando, kad vos nesusvyra

vo. Ji pajuto, kad jeigu turėtų vėl išeiti, — visada ją apimty 
toks pat slėgimas ir toks pat netikrumas, kaip ir praėjusį vakarą. 
Sykiu jai pasidarė visai aišku, kad daugiau nė vienos rolės ne
begalės vaidinti. Apie tai sesuo Olyva niekada nepagalvojo, bet 
tą akimirką, kurią jai direktorius pasakė, kad turi ateiti į repeti
cijas, ji šitai suprato.

Sesuo Olyva rytojaus dieną paprašė atostogų. Kai ji grįžo, 
buvo linksma, sveika ir visai šį įvykį pamiršusi.

Bet kai ji vėl turėjo pasirodyti scenoje, tai ją vėl apėmė 
savotiškas nenoras. Ji turėjo prisiversti tai padaryti. Tai nebuvo 
baimė, bet nenugalimas nenoras.

Ir kai ji vėl išėjo į sceną, kurioje ji taip jaukiai jausdavosi, 
ją sukaustė šaltis. Ji pajuto, kad jos veido išraiška pasidarė įtemp
ta, kaip ir tąkart, kai ji vaidino ispanę. Ir kai ėmė kalbėti, ji 
pažino donnos Sol bjaurų, nenatūralų balsą.

Nuo šios akimirkos sesuo Olyva ėmė nekęsti teatro. Bet ji 
buvo praktiška, išmintinga moteriškė, ir iš karto taip lengvai ne
pasidavė savo nenorui. Visą žiemą kovojo su savo nepasitenkinimu, 
kol pagaliau jis ją nugalėjo.-

„Aš pakankamai sugadinau rolių“, tarė ji savo direktoriui, 
„kad pagaliau pamatyčiau, jog daugiau nebetinku. Nebėra gali
mybės man šiuo keliu toliau eiti.“

Tuokart ji atėjo pas mus ir pasidarė gailestingoji sesuo. Ji 
visada buvo rami, linksma ir ligoniai ją mylėjo. Ji ir pas mus 
buvo laiminga, tokia jau jos prigimtis — laiminga būti.

Ir kai aš ją pažinau, dar buvau jauna ir kartą paklausiau: 
„Ar tamsta nesiilgi pasaulio, sesuo Olyva, savo teatro, roliy, savo 
gražių arklių ir elegantiškų baldų?“

Aš visai aiškiai dar tebematau seserį Olyvą, kada šito aš ją 
klausiau. Su metais ji vis labiau panašėjo į seną ūkininkę. Nutuko, 
jos veidas pasidarė visai apvalus ir grubus, bet Vis dėlto ji atrodė 
labai stipri, išmintinga, su savo plačia kakta ir aiškiom akim.

„Kodėl aš turėčiau ilgėtis?“ atsakė ji. „Nebuvo galima ilgiau 
ištverti. Ko troškau nepavyko, ir kas rpan sekėsi, to pati nebeno
rėjau“.
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V. K.

Tarptautinė Katalikių Mergaičių 
Organizacija

Žmogaus gyvenimas yra kelionė. Tik keleivis grįžta į savo 
kraštą ir niekuomet neatsitraukia nuo žemės paviršiaus. Tuo tarpu 
gyvenimo keleivis negrįžta atgal nevieno žingsnio, ieškodamas po
ilsio, kurį randa tik karste. Argi mes keliaujame akmenuotu keliu, 
plaunančiu mums kojas, draskančiu rankas, kad patekus į bedugnę?

Šio pesimizmo akyvaizdoj nušviečia tamsumus brangi Kry
žiaus šviesa. Praėjo du tūkstančiai metų, kai Dievo Sūnus—Žmo
gus — atėjo į šį pasaulį, atnešdamas šviesą, nutiesdamas mums 
kelią. Jo įsteigta Bažnyčia išlaiko šią šviesą.

Per amžius ji nesiliovė degusi, palaikoma tos pačios meilės 
kiekvienoj naujoj kartoj, nežiūrint pasikeičiančių socialinio gyve
nimo sąlygų.

Gailestingoji sesuo užbaigė:
— Tokia sesers Olyvos istorija.
— Žinote, tamstos, tai? — tarė konsulas.— Aš mačiau ją 

vaidinančią: aš kaip tik aną vakarą buvau teatre ir mačiau, kaip 
ji vaidino donną Sol. Taip, tai tikrai buvo fiasko. Kokios tamsta 
nuomonės apie visa tai, sesuo?

— Dėl to tėra tik viena pažiūra, — įsikišo kapitonas, — 
šitas vidujinis pašaukimas yra apgaulingas.

— Juo nereikia pilnai pasitikėti, — prisidėjo dailininkas.
— Nepasitikėti, nepasitikėti! — šaukė bemaž įpykęs konsulas: 

— Taip pat ir meile reikia nepasitikėti, bet kas būtų iš mūsų be 
jos? Niekas. Ir ką mes galėtume, jei mes netikėtume turį pašauki
mą? Nieko. Kam mes tiktume? Niekam. Kokia tamstos nuomonė, 
sesuo Agne?

— Aš manau, pone Bartout, vienu ir kitu atveju kiekviena
me yra kažkas dieviška.

— Taip, teisybė, — pritarė konsulas, — ir jeigu tas dievišku
mas būtų pavojingas, argi yra pagrindo piktžodžiauti?

Išvertė 'Ant. Žagrakalienė.
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Bažnyčia yra šios ugnies saugotoja. Ji veda žmoniją j Die
vą. Šiam darbui jungiamos visos vidujinės pajėgos ir išorinė or
ganizacija* Ilga kelionė papildoma Šventos Dvasios parama. Tau
tos ir civilizacijos seka vienos kitas; jos keičiasi. Bažnyčia nesi
keičia, bet panaudoja visa, kas ateina ir praeina. Dabartiniam pa
sauliui, kuris paneigia Bažnyčios dieviškąją misiją ir daro iš reli
gijos privatų dalyką, Bažnyčia atsako per Katalikų Akciją.

Tačiau pasauliečių bendradarbiavimas negali turėti didelės 
įtakos be organizacijos. Ir todėl visuose kraštuose matome įvai
rias organizacijas. Vyry, motery, jaunų mergaičių ir jauny vyry.

Ir visai suprantama, kada Katalikų Akcija praktiniame gy
venime skirstosi pagal amžių ir lytį, ir pagal įvairias laiko ir vie
tos sąlygas. Tuo būdu jaunimo organizacijos imasi pasiruošimo 
ir išsiauklėjimo darbą, o subrendęs amžius apaštalauja platesnėj 
dirvoj, čia turi būti apimta kiekviena labdaringo veiklumo forma, 
kuri išplaukia iš dieviškosios Bažnyčios Misijos.

Šv. Tėvas yra dažnai pabrėžęs amžiaus ir lyties diferencia
cijos reikalą, nes pasiruošimas apaštalavimui turi visai skirtingus 
metodus mergaitėms ir vyrams. Katalikų Akcija yra universali, 
nes ji apima ir formuoja visą žmogų. Jinai lydi jį visuose jo 
gyvenimo amžiuose, įvairiose jo pareigose šeimoje, profesijoje, 
viešajame gyvenime.

Tarptautinė katalikių mergaičių sekcija
Katalikų Akcijoj didelį vaidmenį vaidina Tarptautinė Kata

likių Moterų Sąjungų Unija, įsteigta 1912 m., Šv. Tėvo Pijaus X 
palaiminimu ir patvirtintu statutu. Unija jungia 29 kraštų 57 są
jungas. Ji grupuoja tautines su bendro charakterio programa 
sąjungas, nustatydama ir derindama jy religinį ir socialinį veikimą. 
Šį uždavinį siekti sudaromos studijų komisijos ir nustatomą 
sąjungų bendradarbiavimo programa. Unijos pažanga sustiprėjo 
Pijui XI, „Katalikų Akcijos Popiežiui“, pakvietus į apaštalavimo 
darbą ne tik suaugusius, bet ir jaunimą.

1926 m. prie Tarptautinės Katalikių Motery Sąjungų Unijos 
buvo įsteigta tarptautinė katalikių mergaičių organizacija, pava
dinta „Tarptautinės Katalikių Moterų Sąjungų Unijos Jaunųjų 
Sekcija“. Ji sudaroma iš visų kraštų katalikių mergaičių organi
zacijų tiesioginiu būdu, arba per tautines katalikių moterų organi
zacijų sąjungas, į kurias jos įeina.

Jaunųjų Sekcija siekia sustiprinti įvairių kraštų katalikių mer
gaičių seseriškus ryšius ir, tuo būdu, Šv. Sostui ir Episkopatui 
vadovaujant: *

1) auklėti katalikių mergaičių jaunimą;
2) žadinti jose atsakomybę dėl katalikių moterų judėjimo, 

siekiančio tarptautinės socialinės harmonijos ir katalikiško broliš
kumo;
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3) studijuoti klausimus ir sumanymus, liečiančius katalikių 
mergaičių auklėjimų ir veikimą, numatant įvairių kraštų bendradar
biavimo planą.

Ši plati darbo programa patraukė daug įvairių kraštų mer
gaičių jaunimo organizacijų, su kuriomis jaunųjų Sekcija palaiko 
artimus ryšius. Jaunųjų Sekcija siekia patraukti į savo eiles visų 
tautų katalikių mergaičių organizacijas, kviesdama jas iš seseriš
kos širdies gilumos, kad jų tarpe įvyktų katalikiškas seserišku
mas, kuris yra visų vienybės Kristuje spindulys, ir kad savo prisi
dėjimu padarytų Mergaičių Sekciją ir visą Tarpt. Katalikių Moterų 
Uniją stipresne ir įtakingesne pasaulyje. Kol tarptautinė Unija ne
taps pasauline, pilna to žodžio prasme, bus nepilnas jos katali
kiškas džiaugsmas. Reikalingi balsai iš visų pasaulio kraštų.

Lietuvos pavasarininkės ir studentės ateitininkės į Tarp
tautinę Katalikių Moterų Uniją įeiną per Lietuvių Katalikių Moterų 
Organizacijų Sąjungą (buvusį L. K. M. Vyriausią Sekretoriatą). 
Tarptautinė Katalikių Mergaičių Sekcija labai pageidauja, kad Lietu
vos Katalikių Mergaičių jaunimas palaikytų artimesnius su ja ry
šius, įstodamas nariu, tiesioginiai į Sekciją.

Tarpt. Katalikių Mergaičių Sekcijos santykiai su Tarpt. Ka
talikių Moterų Unija:

1. Sekcija palaiko ryšius su Unijos studijų komisijomis ir 
dalyvauja jų darbuose, liečiančiuose jaunimo sritį.

2. Unijos pirmininkė įeina į Sekcijos Tarybą. Sekcijos pir
mininkė palaiko ryšius su Unija. Ji informuoja Unijos pirmininkę 
apie Sekcijos gyvenimą.

3. Jaunųjų Sekcijos pirmininkė yra Unijos biuro narys.
4. Jaunųjų Sekcijos pirmininkė patiekia kasmet reikalingu 

laiku Katalikių Moterų Unijos Biurui Jaunųjų Sekcijos studijų ir 
veikimo programą, įvairius spausdinius ir aplinkraščius.

Jaunųjų tarybos -nutarimai įsigali tik patvirtinus juos Unijos 
Biurui. Jaunųjų Sekcijos atstovės dalyvauja visuose kongresų dar
buose, komisijose.

Sekcija laikosi visai neutraliai mergaičių organizacijų grynai 
tautinio charakterio klausimuose ir palieka joms visišką laisvę 
jų veikimui jų krašte.

Jaunųjų Sekcija dabar turi 1.950.000 mergaičių iš 14 kraštų, 
kuriuos atstovauja 22 organizacijos.

Per 1934 m. Velykas Romoj įvyko tarptautinis Katalikių Mo
terų Unijos ir Jaunųjų Sekcijos Kongresas, kuriame jaunosios turė
jo savo atskiras dienas, posėdžius, pamaldas. Balandžio 27 d. 
Jaunųjų Sekcijos pirmininkė p-lė Hemptinne atidarė Jaunųjų Sekci
jos kongresą, duodama Sekcijos veikimo apžvalgą:

9 metai, kai katalikių mergaičių siekimai buvo išgirsti Kata
likių Moterų Unijoj. Pirmieji darbai buvo ankietų ir studijų dar
bai. Svarbiausias ankietų klausimas buvo: ar mūsų katalikės mer
gaitės gyvena taip, kaip dera katalikėms gyventi. Ši tema buvo

83

37



tt

studijuota 4 metus per Unijos kongresą Romoj. Jaunųjų Sekcijos 
pagrindinės mintys praplito Įvairiuose kraštuose. Mergaičių jauni
mas visur organizavosi. Pradėta bendradarbiauti su kitomis organi
zacijomis.

Besiruošiant į 1934 m. Unijos Kongresą Romoje Jaunųjų 
Sekcija pasiėmė padėti spręsti vyresnėsėms katalikėms moterims 
auklėjimo klausimus. Unijos 10-ji studijų komisija, studijavusi 
Encikliką apie auklėjimą, pavedė Jaunųjų Sekcijai vieną šio klau
simo dalį, liečiančią jaunimo laisvo laiko praleidimą. Šis klausi
mas yra labai aktualus, svarbus ir tragiškas. Tragiškas, kai žiū
rime j jį siaučiančio nedarbo akimis. Nedarbo klausimas reika
lauja atskirų specialinių studijų: į čia paskirtą temą neįeina ir 
priklauso pramonės darbo studijy komisijai.

J normalaus laisvo laiko praleidimą turi nepaprastai didelės įta
kos mūšy amžiui 3 institucijos: spauda, kinematografas ir radio. 
Šiomis trimis institucijomis šiuo momentu pripildoma jaunyjų siela 
ir mintys, jos veikią į valią ir į visą vidujinį jaunimo gyvenimą, tik 
toli gražu ne visuomet teigiama prasme, socialiniu, moraliniu ir re
liginiu žvilgsniu. Milijonai žmonių išmoko skaityti ir ką jie skaito?

Kino įtaka net krizio metu nė kiek nemažėja. Tą įtikina 
didžiuliai skaičiai. Paskutinės statistikos žinios sako, kad 1Iq da
lis žmonių atlanko vienąkart į savaitę kiną.
Mes žinome gerai, kad Maskvos bangos dabartiniu laiku pasiekia 
tolimiausių Europos užkampių kaimus ir labiausia veikia į jau
nimą. Ar po to viso dar galima pasakyti, kad laikai nepasikeitė 
ir kad nereikia pakeisti veiklumo priemonių.

Senoviška jaunimo „globos“ sistema jau toli gražu nepakan
kama be modernaus asmens išauklėjimo ir organizacijos para
mos. Mes žinome, kalba Jaunųjų Sekcijos pirmininkė, kad Kris
tus vadina mus savo draugais ir jo širdyje mes visos mylime vie
na kitą, nes Jam nėra nei graiko, nei žydo.

Šiose nepamirštamose dienose mes jaučiame visas mūsų vie
nybės gelmes Kristuje,‘nežiūrint didelių mūsų tautinių skirtumų. 
Mes sudėjome Jo altoriuj mūsų maldas, mūsų kančias, mūsų vil
tis. Pakrikusio pasaulio baimė mūs nepasiekia, nes mes turime 
sieloj taiką ir esančių Petro laive ramybę. Todėl mes drįstame 
visu jaunu optimizmu siekti, kad nugalėtume pasaulį, nors ir gy
vybės kaina, nes tik Kristuje galima rasti tikrąją taiką. Dabar mes 
eisime į gerą katalikišką darbą pasidalinti studijų daviniais ir su 
naujais pasiryžimais išsiskirstysime į visus pasaulio kraštus.

Pranešėja kviečia visą Uniją pažvelgti drauge, kaip nukrikš- 
čioninimo priemonės gali ir privalo tapti katalikams ir per kata
likus tiesos propagandos priemonėmis didesnei Kristaus garbei ir 
kaip mergaičių jaunimas gali čia prisidėti.

Po Jaunųjų Sekcijos pirmininkės Hemptinne duotos darbų 
apžvalgos, ėjo charakteringi pranešimai iš įvairių kraštų apie 
katalikių mergaičių organizacijų veikimą.
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Italija. Organizuojamos jaunos mergaitės savaitės, turinčios 
uždavinį pasiekti tas, kurios negali arba nenori būti Kataliku Akci
jos narėmis. Savaitės susirinkimai daromi su įvairiomis paskaito
mis, kartais rekolekcijomis, pritaikytomis klausytoje išsilavinimui 
ir amžiui. Labai dažnai kalbama- apie pasiruošimą vedyboms, šei
mos gyvenimui. Vieši kvietimai pasirašomi religijos autoritetų, kas 
priduoda organizuojamoms savaitėms daugiau reikšmės.

Argentina. Bažnytinė vadovybė kvietė Argentinos katalikės 
mergaitės uždaviniu—varyti parapijinę propagandą, pagelbėti kuni
gams apaštalavimo darbe, pasiekti tas aplinkumas, kur kunigams 
dirbti neprieinama. Argentinoj dideli, neaprėpiami parapijų plotai; 
žmonės atkeliavę iš įvairių kraštų, laikosi įvairių įpročių, kalba 
įvairiomis kalbomis, pasireiškia įvairiais charakteriais. Čia reika
linga labai plati pasauliečių pagalba.

Kadangi jaunimas yra rytdienos tikrovė, katalikių mergaičių 
vadovės labai susirūpinę savo narių dvasiniu, moraliniu ir sociali
niu auklėjimu. Jos išleido 21 knygą, išdėstydamos visą katalikų pa
saulėžiūrą jaunimą interesuojančiu būdu. Be to, jos pradėjo orga
nizuoti jaunesniąsias nuo 6 iki 15 metų mergaites, vadinamas 
benjamines.

Toliau, mergaičių jaunimas organizuoja centrus tolimose nuo 
bažnyčios vietose.

Čia jos pavaduoja negalintį atvykti kunigą, kalbėdamos tikin
tiesiems maldas, mokydamos vaikus katekizmo ir kt. Žodžiu, mer
gaičių jaunimas pasiryžęs atlaikyti visas kovas, visiškai pasiaukoti, 
kad tinkamai galėtų atlikti misiją, kurią joms pavedė bažnytinė 
vadovybė.

Austrija. Katalikių mergaičių jaunimas imasi naujų, atitin
kančių laiko reikalavimus, veikimo priemonių.

1. Organizuojamos mergaitės nuo 8 iki 14 metų į sekcijas, 
vadinamas „saulės jaunimas“. Šios organizacijos uždavinys iš
auklėti mergaites religiniai, doriniai ir šęimyniniai ir patraukti 
jas į vyresnių katalikių mergaičių jaunimo organizacijas. Tuo 
būdu per keturis metus austrų katalikių mergaičių jaunimo organi
zacijos padidėjo 10.000 naujų narių. Dabar jos turi 80.152 nares 
ir 1.509 grupes.

2. Austrės įsitikinę, kad vadovių paruošimas yra esminis da
lykas jaunimo organizavimo darbe. Tuo reikalu centras ir pro
vincijos padarė visą eilę kursų, kuriuose liečiami svarbiausieji laiko 
klausimai: religinis ir liturginis išsiauklėjimas, socialiniai klausi
mai, darbas, noras dirbti, namai bedarbėms, pilietinis ir tautinis 
auklėjimas krikščionybės dvasioj.

3. Šv. Metais daug dirbta religiniam jaunimo gyvenimui 
pagilint per rekolekcijas, religines dienas vadovėms ir narėms, reli
ginius bei liturginius kursus ir t. t.

(B. d.)
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NAMŲ ŽIDINYS

STUD. O. JONKAITYTĖ

Meilės varžytinės

Beveik visose šeimose tarp tėvo ir motinos eina tylios varžy
tinės už vaikų meilę. Ir nuostabu — jas dažniausiai laimi tėvas. 
Tiesa, kol vaikas mažas ir visiškai motinos priklauso, jis pasirenka 
mamą. Bet vos paauga tiek, kad gali savarankiškiau galvoti— jo 
autoritetu lieka tėvas. Žinoma, jis ir dabar šaukia mamą, bet tik 
tada, kai alkanas, ar serga, ar ištrūksta apsiaustėlio saga. Bet su 
kiekvienu klausimu jis nubėgs pas tėtę. Motina lieka tik jo kūniš
kųjų reikalų tenkintoje. Ir kaip dažnai vaikai palieka skanius py
ragėlius, uogienę ir mamą, kai tik išgirsta grįžtančio tėvo žingsnius...

Šiaip ar taip, tai žeidžia motinos savingumą. Ji norėtų vai
kų meilę sau vienai išlaikyti. Ji tam deda daug pastangų, ji iš
pildo kiekvieną pasakytą ar tik atspėtą vaiko norą, bet — juo 
labiau pataikauja vaikams, juo labiau jie tolsta.

— Kaip, tamsta, tokia didelė ir valgai apelsinus? Juk apel
sinai galima valgyti tik vaikams, — sako vaikas tetulei, kuri atne
šusi lauktuvių ne tik jį vaišina, bet ir pati vaišinasi. Iš kur ši 
penkiamečio logika? Aišku — jos išmokė motina. Arba:

— Aš niekad nevalgau deserto. Vaikai už mane suvalgo — 
jie taip mėgsta saldumynus! — rūpestingos ir mylinčios motinos 
žodžiai. O, nemanykime, kad ir tėvas toks altruistas, kad išsiža
dėtų kompoto! Ir — o tu, žmogiškosios širdies nelogiškume—ir 
vaikai kaip tik dėl to labiau myli tėvą. Taipjau, tur būt, sutverta 
žmogaus širdis, kad ji labiausiai myli tuos, kurie daugiau stato 
reikalavimų. O motina nieko nemoka ar nenori reikalauti. Jos 
laimė—duoti. Ir vaikai imą visa, dažniausiai nejausdami net dė
kingumo. Ir nemanykime, kad kada nors vaikai tai įvertins. Ne, 
jie pamažu įsitikins, kad visa, kas skanu, kas gera, turi būti tėtei 
ir vaikučiams. Jie nuoširdžiai tikės, kad taip yra ir taip turi būti, 
jog visa kas prasčiausia — motinai. Vaikai puikiai žino, kad jie 
neturi triukšmauti, kai tėtė po pietų atsigula pasilsėti. Bet jei 
mamai galvą skauda — o tai nieko nereiškia, nes juk vaikams 
turi būti visada geriau, negu jai. 
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Suprantama, motina į tai nesąmoningai įpranta. Vaikas tiek 
jai gyvenimo kainavo, ji tiek daug turėjo rūpintis tada, kai jis dar 
bejėgiu kūdikiu buvo, kad ji nejučiomis įprato matyti jame savo 
gyvenimo prasmę. Vietoj, kad ji stovėtų šeimos centre, kad ją visi 
pagerbtų, ji stato į centrą tą mažutį despotą, ir tvirkina jj savo 
pataikavimu, savo pastangomis užkariauti jo amžiną ir karščiausią — 
meilę.

Mažas kūdikis buvo reikalingas tik jos rūpestingumo, maisto, 
priežiūros. Motinai sunku suprasti, kad augant vaikui., tie reikala
vimai keičiasi. Ji stengiasi gaminti skaniausius pietus, megzti 
gražiausias pirštinėles ir kepuraites, ir visai pamiršta, kad vaiko 
sielelė knibžda jam rūpimais klausimais, kad jis nori daug ko
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Vietoj ugnies virtuvėj vartojama elektra palengvintų namų 
ruošų. Virtuvės indai daromi, iŠ porceliano ir dauguma var
tojama, kaip kambario papuošimas. Pav. matyti indas, kurs 
padėtas į lėkštų išlaiko 600 vatų elektros srovę, — jame gali

ma gaminti įvairius kepsnius.
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5

Pavasarėjant.

pasiklausinėti, apie daug ką pasitarti. Bet motinai neužtenka laiko 
apie tai galvoti. Ji skubėdama ruošia pusryčius tada, kai vaikas 
rengiasi į mokyklą. Ji skubiai ruošia pietus, kai vaikas iš mokyk
los grįžta. Net piety metu jai ne visada užtenka laiko sėdėti prie 
stalo, nes rūpi, ar padažas neprisvils, ar kremą tarnaitė mokės iš 
formos išimti ir 100 kity reikalų. O ir sėdėdama prie stalo, ji 
nieko kita nekalba, kaip tik tai, kad vaikai per mažai valgo, kad 
išblyškę, kad vienas ir kitas dalykas jiems gali pakenkti ir t. t. 
Kada vaikai gali rasti laiko pakalbėti apie jiems įdomius dalykus? 
Jie su tais klausimais eis pas tėtį. Ir tai dar laimė, jei pas tėtį. 
Blogiau tada, kai tik su draugais, su tarnaite, mokės būti nuošir
dūs, atviri ir pasitikį.

Kaip nepalyginti labiau mylima būtų ta motina, kuri, patie
kusi daug paprastesnius pietus, mokėtų su šeimyna aptarti dienos 
atsitikimus, jy išgyvenimus ir t. t. Vaikai ilgisi motinos, su kuria 
galėtų apie viską kalbėti ir — deja, neperdaug dažnai randa...

Su baime tenka galvoti apie tekėjusių motery užmetimą ar 
išsižadėjimą mokslo, meno, viso viešojo gyvenimo — net — atlei
dimą iš tarnybų. Šiaip ar taip, visi kiti kultūros gyvenimo reika
lai, kokie jie bebūtų, vistiek plečia žmogaus akiratį, bent tuo at
žvilgiu, kad jis mato, jog yra ir daugiau reikaly, ne tik jis, jo 
šeima. Visa tai bent kiek gelbsti moterį nuo kasdieninio supilkė- 
jimo, atitraukia nuo rūpesčio apie baltinius, maisto atsargą, vaiky 
ligas ir Lt. Bet kokios auklėjamos įtakos gali beturėti motina, 
apsiribojusi tik Šeimos reikalais, vaikui — susiduriančiam su tokiu 
plačiu ir margu gyvenimu!

Ir dar viena priežastis, dėl kurios vaikai labiau linksta prie 
tėvo. Tai — motinos silpnumas. Vaikas — yra silpnas. Jis instinkty
viai ieško jėgos, tvirtumo, į kurį galėtų atsiremti. To, tačiau, ne-
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randa pas motiną, kuri nusilenkia kiekvienam vaiko kapryzui, jei 
tik jis pareiškiamas ašaromis, ar Šauksmu „nuo kurio vaikąs gali 
susirgti“. Kaip dažnai vaikas klykia, norėdamas paimti į rankas 
mamytės laikrodėlį. Ir vos paėmęs — meta, ir klykdamas reikalauja 
akinių. Ar tai dėl to, kad laikrodėlis jam įdomus, kad nori jį 
patyrinėti? Ne, jis klykia tik dėl to, kad galėtų pajusti ta tvirtą 
„ne“ — tą ribą, į kurią atsidaužtų jo ribų nežiną norai. To 
motina dažnai nesupranta ir tenkina vaiko kiekvieną užgaidą. Kiek 
daug yra motinų, kurios negali išeiti į teatrą ar kiną tik dėl to, 
kad vaikai neleidžia — klykia, verkia, jai išeinant. Bet — tene- 
mano motina, kad likdama, kad tenkindama vaiko užsispyrimą, ji 
nors kiek daugiau laimės tose meilės varžytinėse...

J. VALENTUKONIS

Spalvų simbolika
Balta — nekaltybė. Yra tai spalva neprieštaraujančio, atsiduo

dančio moteriško nuolankumo, visų šventųjų spalva.
Geltona — žiedų ir vaisių spalva. Aiški geltona iššaukia 

žmoguje laisvą šildančią šviesą.
Oranžinė — sužadina žmoguje šilimos ir kvepėjimo jaus

mus, nes tai yra karščio ir saulėlydžio varsa.
Ruda — žemės ir medžio spalva. Veikia gana sunkiai, bet 

duoda turtingą vaizdą.
Raudona — kraujo, ugnies, gyvybės, jėgos, aukščiausio 

susijaudinimo spalva. Švelniai raudoni tonai reiškia jausmą, meilę, 
gėdą. Mažais kiekiais raudona spalva sužadina džiaugsmą, norą 
gyventi. Didesniam kieky — nepakeliama ir erzinanti, kuri gali 
patikti nebent nekultivuotam žmogui (Goethe). Kultūringas žmo
gus aiškiai raudonos nemėgsta, bet yra linkęs daugiau į violetinę, 
Švelninančią.

Turtingą harmoniją duoda raudonos ir mėlynos tiršti tonai 
su auksine arba juoda kombinuoti.

Purpuras— yra didybės ir galios spalva.
Violetinė — reiškia tylą, patenkinimą, neprieštaravimą. 

Veikia maloniai.
Juoda — tuštumos, ramybės, mirties, liūdesio ir amžinybės 

spalva/ Yra tai spalva atsitolinusio užsidarymo, vyriško tvirtumo, 
pareigų pildymo ir pastovumo. Su kitomis ji teikia daugiau griež
tumo ir jėgos, sustiprindama šių tonų spalvą. Dera prie visų spalvų.

Mėlyna —ištikimybės, padorumo, švelnumo, dangaus spalva. 
Ji džiugina akį ir širdį. Ji savo esmėje turi kažką lengvo, laisvo 
ir todėl aplinką daro erdvesnę, platesnę. Ultramarinas veikia tru
putį šaltai, bet turi ir šiltą charakterį. Mėlyna mūsų nevaržo, bet 
patraukia.
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LIETUVOJE
15 metų visuomenės darbe. Š.m. vasario m. 24 d.žymi visuomenės veikėja 

Magdalena Draugelytė-Galdikienė švenčia savo 15 metų visuomeninio veikimo su
kaktį. Garbinga Jubiliatė gimė Vilkaviškio apskr. Bardauskų km., kur tėvas buvo 
mokytojas. Šioje, o vėliau Šunskų mokykloje mokėsi ir paaugusi Magdalena Gim
naziją lankė Marijampolėje. Mokytis sekėsi. 1910 m. baigusi gimnaziją išvažiavo 
mokytojauti į Liepojų, kur kun. Vizgirda buvo įsteigęs lietuvių mokyklą. Darbas 
su 60 mokinių įvairaus amžiaus ir išsilavinimo —gerokas mokytojavimo .krikš
tas“ aštuoniolikos metų mergaitei, be to, drėgnas pajūrio oras labai kenkė svei
katai. Dėl to antrais metais išsikėlė į Obelius, kur dėstė bendrojo lavinimo da
lykus merg. ūkio mokykloj. Susitaupiusi kiek lėšų, išvažiavo į Petrapilio peda
goginius kursus. Didysis Karas užtiko Malburge, iš kur tik svetimų konsulatų 
pagalba tepavyko grįžti- aplinkiniais keliais Petrapiliu. Baigusi studijas dirbo 
mokytojos darbą Sibire ir Tombove, kur buvo nusikėiusi Marijampolės merg. 
progimnazija. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Čia buvo paskirta „Saulės" gimn., vėliau 
„Saulės“ seminarijos vokiečių k. mokytoja. Nuo 1923 m. eina Šv. Širdies Kongr. 
Merg. Mokytojų Seminarijos Direktorės pareigas.

Visuomeninį darbą pradėjo dirbti dar gimnazijoj. Jau antroj trečioj klasėj 
būdama, lankėsi slaptuose susirinkimuose, kuriuose, kad ir nedaug suprasdama
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Šviesiai mėlyna arba žydra yra šalčiausia spalva. Tačiau 
spalva veikia gan gražiai ir maloniai.

Pilka — abejingumo, svyravimo ir galimybės spalva: tarp 
dienos ir nakties, tarp tamsos ir šviesos, tarp gero ir blogo. Ki
toms spalvoms suteikia švarumo ir blizgėjimo.

Žalia — jaunatvės ir vilties spalva. Veikia raminančiai ir 
jaukiai. t

Kaip spalvos veikia į sergančius?
Berlyno gyd. Weiss darė bandymus su ligoniais ir nustatė, 

kad spalvos turi didelės reikšmės ligonio psichologijai. Jo nuo
mone, mėlyna ir violetinė veikia skaušmingai.

Žalia . — ramina karštį.
Mėlyna, melsvai žalia, raminančiai — net migdančiai veikia 

kraujo ir nervų sistemą.
Raudona ir oranžinė išjudina kraujo cirkuliavimą, veikia gai

vinančiai, nors ir erzinančiai, bet viltingai.
Sietinė geltona sužadina pas jautresnius asmenis pikto jausmą.
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•klausėsi socialistiškų paskaitų, giedojo marseljetę ir t. t. Vėliau sukūrė lietuvai
čių būrelį, kurio tikslas — mokytis lietuvių kalbos. Dalyvavo chore, artistų bū
reliuose, rašė j ^Mokinių Draugų“. Dėl šio teko ir nemalonumų: kratų, tardymų 
ir kt. Įsikūrus „Žiburiui“, dirbo ten ir -galutinai suformavo savo pasaulėžiūrų. 
Petrapily dalyvavo ateitininkų org. Tombove gyvenant buvo statyta kandidate 
į Petrapilio Seimų. Grįžusi Lietuvon, įstojo L. K. Moterų Dr-jon ir 1919 m. bu
vo išr inkta "pirmininke. Jos vadovaujama Dr-ja išaugo į 338 skyrių org-jų, turin
čių40.000 narių. Dešimtį metų redagavo Dr-jos-organų „Moterį“. Be to, 1919 m. 
buvo išrinkta Kauno M. Savivaldybėn, o 1920 m, — Steig. Seiman. Seimuose 
išbuvo visų laikų, eidama sekretorės, vice-pirm. ir kitas pareigas.

Karininkų Šeimų Moterų D-jos veikla. Sausio mėn. 24 d. Karininkų 
Ramovėje įvyko d-jos nepaprastas visuotinis susirinkimas, į kurį atsilankė apie 
130 ponių. Paskutiniu laiku d-jos gyvenimas ypatingai pagyvėjo. Ruošiamasi 
dr-jos 104ies metų jubiliejui, kuris įvyks š. m. kovo 3 ir 4 d. D-ja mano suruošti 
Kunigaikštienės Birutės 550 m. mirties sukaktuvių paminėjimų. Šios lietuvės 
garbei ketinama net dabartinis d-jos vardas pakeisti į „Kunigaikštienės Birutės“ 
vardo d-ją. Jau paruošta Birutės giesmė. I iškilmes kviečiamos ir kai kurių kai
myninių valstybių tokių pat organizacijų atstovės. Ypatingai sveikintinas daugu
mos narių nusistatymas savo jubiliejuje pasirodyti su tautiškais rūbais.

Iškilmėms pravesti sudarytas organizacinis komitetas, į kurį įeina p. p. 
Raštikienė, Černienė, Nagevičienė, Čaplikienė, dr. Steponaitienė ir centro valdy
ba: p. p. S. Oželienė, Tumėnienė, Saladžienė, Tallat-Kelpšienė ir Drazdauskienė,

Kauno zitietės šiais metais pasiryžo savo Draugijų sustiprinti ir viską jai 
pavesti, todėl tuos metus pavadino šv. Zitos Dr-jos vajaus metais. Nutarta: 1) 
aikyti savo ligoninę jos neuždarant, 2) ligoninės skoloms apmokėti, be 50 lt. 

nario mokesčio, dar 50 lt. įnešti ligoninėn. Tuos 50 lt. galima mokėti per 20 
mėnesių po 2 lt. 50 et. per mėnesį, 3) už ambulatorinį gydymų pačios zitietės 
apmoka gydytojui ir vaistams.
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Karalienės Bonos įkurtas bažnytkaimis minės 400 m. jubiliejų. 1535 m. 
karalienės Bonos įkurtas Rudesų bažnytkaimis, drauge su Inturkės parapija, šie
met minės 400 metų jubiliejų. Iškilmės bus vasarų, per didžiuosius atlaidus. Ru- 
desai yra už kokių 7 kilom, nuo Malėtų, į rytus. Netoli jų yra įdomūs Baltųjų 
ii Juodųjų Lakajų ežerai su gražiais žemėvaizdžiais.

Korp! „Fideles lustitiae“ rimtai pradėjo 1935 metų darbus. Nors dar tik 
antras mėnuo, bet jau buvo suruošta filisterės dipl. teis. O. Beleckienės .pas
kaita „Moterų teisės Lietuvoje“, ir dvi ekskursijos: viena į šilko fabrikų, kita į 
Aklųjų Institutų.

Ekskursijos daromos ne vien susipažinti su tų įstaigų negyvuoju inven
torium, bet taip pat arčiau pamatyti per dienas prakaituojančių fabrikuose žmo
nių darbo ir gyvenimo sąlygas, kurios labai reikalingos gerinti.

Salomėja Neris parengė spaudai naujų savo eilėraščių rinkinį, „Per lūž
tantį ledų“.

Lietuvoje steigiama moterų policija. Užsieniuose moterų policijos klau
simas nenaujas, nes daugelyje moterų valstybių policija jau eilė metų egzistuoja. 
Šiandien daugelyje valstybių yra įkurdinti moterų policijos biurai. Vienur mo
terys, kaip policistės, atlieka pareigas kovoje su prostitucija, teikia socialinę 
globų nuskriaustoms moterims, kitur jos dalyvauja, kaip slaptos policijos agen
tės, tiriant stambesnius nusikaltimus. Kai kuriose valstybėse moterims policistėms 
pavedama net viešosios tvarkos priežiūra.

Lietuvoje moterų''policijos klausimas dar visai naujas, tačiau labai aktualus. 
Taikant šį policijos organų mūsų krašto sąlygoms, jos uždaviniai: 1) kova su 
moterų ir vaikų prekyba, 2) kova su prostitucija, užkabinėjimais gatvėse, 3) vai
kų ir jaunuomenės apsauga ir 4) moraliniai nusikaltimai ir alkoholizmas. Iš pa-
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minėtų uždaviniu matyti, kad Lietuvos motery policijos paskirtis daugiausia 
atitiktų socialinę globą ir kovą su prostitucija bei motery prekyba

Dėl motery policijos uniformos tuo tarpu nieko nėra nustatyta. Pradžioje 
numatoma nustatyti tik tam tikri ženklai ir liudijimai. Darbą pradedant numa
toma ribotis mažesniu moterų policijos skaičium ir jas panaudoti tiktose vietose, 
kur yra didesnio reikalo. Policijos departamentas atitinkamiems organams ir 
asmenims jau pavedė išdirbti smulky projektą ir taisykles motery policijai steigt 
ir veikti.

Kai kas gyvenimo klausimais spaudoje

Mergaičių globa. Šiais laikais reikia ypač kreipti dėmesį į tuos šimtus 
jaunų mergaičių, kurios, įvairiais būdais ieškodamos laimės, patenka į pražūties 
namus. Iki šiol daug tokioms yra padėję organizuoti Mergaičių Globos Namai— 
kur gražūs skaičiai kalbą apie tokioms mergaitėms pagalbos reikšmę ir būtinu
mą. Visuomenė turėtų rimtai remti tokią įstaigą. (Iš Ryto).

Moderniška žmogžudybė. Aborty pavertimas morališkai indiferentišku 
dalyku — yra bjauriausia Visuomenės yda. Nebranginimas žmogaus gyvybės 
ugdo socialinį sadizmą, kuris kelia nenumalšinamus kary ir revoliucijų geismus.

Abortas yra tikras žmogžudystės aktas. Žmogžudystė yra atėmimas žmo
gui gyvybės iš neapykantos jo asmeniui. Aborto motyvas visada yra neapy
kanta ar bent nemeilė užsimezgusiai žmogaus gyvybei. Geriausiu atveju, kai 
aborto tikslas yra motinos gyvybės išgelbėjimas, abortas yra nenoras pasiaukoti 
savo vaiko gerovei. Jei vaikas turi būti nužudytas dėl to, kad motinai gresia 
mirtis, tai čia atsiranda analogijos tarp badaujančio žmogaus, kurs užmuša pa
siturintį tik dėl to, kad pasinaudotų jo turtu.

Taigi ir geriausiu atveju abortas yra tikra žmogžudystė moraliniu atžvilgiu. 
Čia žudymo aktas yra aiškiai diferencijuotas ir aiškiai nukreiptas prieš atskirą 
asmenį. Motina ar tėvas ant savo vaiko mirties stato sau laimę, taiso savo 
ekonomiškus reikalus, o tai yra šlykščiausias egoizmo reiškinys. Išorinė iš
vaizda čia nesvarbu; žmogaus embrionas yra tikras žmogus ir jam priklauso 
pagrindinės žmoniškumo teisės, visų pirma — teisė gyventi.

Kat, Bažnyčia Visuomet ir visur abortą laikė formališku žmogžudystės 
aktu ir didžiausiu so c iali n iu n usikalti mu. (Iš P. Bal.)

I

AMERIKOJ
Katalikių moterų tautinė taryba I4-tam metiniam susirinkime nutarė 

reaguoti į kino filmų nemorališkumą, kreipti visą dėmesį į kultūringą vaiky 
auklėjimą ir grąžinimą šeimoms jų teisių.

Nauju Meksikos ministeriu Kolumbijoje paskirta p4ė Palma Quillen. 
Tai pirma Meksikos moteris diplomatė.

Vienas Amerikos statistikas nustatė, kurioms 15 motery priklauso pirmos 
vietos pagal savo pagarsėjimą. Pirmą vietą užima Maria Stuart, Škotijos kara
lienė; antroji—Anglijos Elzbieta, Orleano Mergelė, Ponia Stael, George Sand, 
Ekaterina II, Ponia de Sėviąue, Ponia Maintenon, Maria Terezia, karalienė Jo- 
zephina, karalienė Maria Antoinette, karalienė Kristina, Kleopatra, Katarina Me
dici ir karalienė Ona.

Abi lytys vienodai gabios. Amerikos profesorius Witty įrodė, kad vy
rai gabumų srityje nėra aukštesni už moteris. Profesorius ištyrė 14149 berniu
kus 13493 mergaites iš įvairių mokyklų ir rado, kad santykis tarp gabių ber
niukų ir gabių mergaičių, kaip iki šiol buvo manyta, nėra 2:1, o beveik 1:1, 
kitaip tariant/esama tiek pat gabių ir talentingų berniukų, kaip ir mergaičių.

92

46



LENKIJOJ
Mergaičių pirklių gauja Lenkijoj. Varšuvos policijai pavyko sugauti 

gerai organizuotą mergaičių pirklių gaują. Išsišakojusi gauja turėjo padėjėjus 
ir pristatytojus visuose didesniuose Lenkijos miestuose. Mergaitės buvo gabe
namos į Pietų Amerikos uostų miestus. Gaujos vadovai buvo suimti tik prieš 
suruoštą naują sugautų mergaičių būrio išsiuntimą.

Kazimiera Illakovičiūtė, lenkų poetė, gavo šiais metais literatūros-pre
miją 7000 zl. Paskutiniame savo eilėrašty ji raginanti Lenkiją nepamiršti Lietu
vos. Poetė protestuoja prieš lenkų laikraščių praskleistas žinias, būk ji gimusi 
Krokuvoje. Tikrumoje jos gimtinė esanti žemaičių Ilakiuose, kur XIII amžiuje 
gyvenęs jos protėvis Nakaitis. Ji jaučianti savyje senlietuvių dvasią, ir tai, kad ji 
galėtų kurti lietuviškomis temomis. Lietuva — antroji jos tėvynė, deja, lietuvių 
kalbos nemokanti. Illakovičiūtė aukštas mokyklas lankė Anglijos Oxforde. Da
bar ji tarnauja valdiškoj ištaigoj, bet ilgą laiką buvo Pilsudskio asmens sekretorė.

Ieva Bandrovska Turska, lenkų operos artistė, gastroliavo. Kaune, Vals
tybės teatre. Jos žymus talentas sutraukė labai daug publikos, kuri artistės dai
navimu be galo buvo patenkinta. Artistė dainavo įvairiom kalbom.

KITUR
Vokietė Edna Aselin gavo pirmą prizą namų ruošos tarptautiniame 

konkurse, išvaliusi nuo dulkių koridorių 2 metrų platumo ir 7 metrų ilgumo 
per 38 sekundes.

Katalikių organizacijos jungiasi. Tarptautinės Katalikių Moterų Lygų 
Unijos kongrese Romoj tarp Unijos ir Tarptautinės Mergaičių Globos Sąjungos 
buvo užmegzti ankšti bendradarbiavimo ryšiai. Tarptautinė Mergaičių Globos 
Sąjunga gavo Unijos Taryboj 4 balsus. Mergaičių Globos Sąjunga turi Unijoj 
tas pačias teises, kaip ir Tarptautinė Katalikių Mergaičių Sekcija.

_ Kova su linčo teismais. Tarptautinė Moterų Taikos ir Laisvės Sąjunga 
pasiuntė iš Ženevos prezidentui Rooseveltui laišką, prašydama paremti jų kovą 
prieš linčo žudynes.

Mirė žinoma anglų rašytoja Violette Paget, kuri rašė Vernon Lee slapy
vardžiu. Rašytoja ėjo 79 metus.

Austrų moterų pagalbos vargšams organizacija kreipėsi į Brazilijos valdžią, 
prašydama paskirti jos globojamiems vargšams dalį kavos, kuri paskirta sudeginti.

Čekoslovakijoje konstatuojamas charakteringas .reiškinys — daug jaunų 
mergaičių stoja į vienuolynus. Bažnytinė statistika nurodo ypatingai didelį 
stojančiųjų skaičių. Novicijačių tarpe dauguma yra 16—17 metų amžiaus.

Čekoslovakijoj visös mokytojos vadinamos poniomis. Poniomis vadi
namos, žinoma, ir tos, kurios neištekėjusios.

Rumune Smaranda Trešku, pasaulinė lakūnė, nesenai padariusi rekordą, 
nusileisdama iš 7.000 metrų aukštumos, paliko savo amatą ir įstojo į vienuolyną.

Europos grožinio čiuožimo 1935 m. moterų pirmenybės. Porinio čiuo
žimo meisterių vardą laimėjo vokiečiai Herberaitė — Baieris. Antroje vietoje 
liko austrai Papetzaitė— Zwackas. Dalyvavo 9 poros. Moterų meisterės vardas 
teko norvegei Soniai Henie. Antra vieta — austrei Lieselotte! Landbeckaitei. 
Dalyvavo 16 čiuožėjų.

Turkijoj neseniai pakeista konstitucija, pagal kurią visos moterys nuo 
23 m. amžiaus turės balsavimo teisę, o nuo 31 m. amžiaus galės būti renkamos.

Kinų moterims draudžiama dėti kojas į kalades ir jas taip suspaustas 
laikyti, kad mažutės pasidarytų, o vyrams įsakyta per 3 dienas nusikirpti kasas. 
Šitas įsakymas yra labai senų Kinijos papročių naikinimas ir kinų suvienodini
mas su kitais pasaulio žmonėmis. *
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Studentai, meilė ir čeką
Al i a Rachman o v a. Studentai, meilė ir čeką. Romanas 

iš rusų revoliucijos laikų. 11. 267 pslp., II t.248 pslp. Vertė Antanas 
Pauliukonis. Išleido „Žaibo“ b-vė, 1934 m. Kaina 2,50 lt. tomas.

A. Rachmanova savo dienoraščių trilogijoj — „Studentai, 
meilė, čeką ir mirtis“, „Jungtuvės (santuokos) raudonojoj audroj“ 
ir „Pienininkė iš Ottakringo“ — aprašo skurdų ir baisų Rusijos 
ir jos tremtinių likimą. Pirmoji dalis, — Studentai, meilė, čeką ir 
mirtis, — pasirodžiusi 1931 m., jau išversta į 10 kalbų, o šiemet 
sulaukėm ir lietuvių kalboj. Tai dienoraštis jaunos rusės, studentės, 
kuriai teko išgyventi baisi Rusijos revoliucija. Knyga apima ketve
rtų metų laikotarpį (1916-1920) ir vaizduoja Rusijos revoliucijos 
kilimą ir pradžią. Nors tai yra dienoraštis ir aprašoma tik vienos 
rusų šeimos išgyvenimai, tačiau kartu atsispindi čia ir visos Ru
sijos vargai, nelaimės, irstant senajai tvarkai.

Dr. Rachmanovo — turtingo gydytojo šeima gyvena viename 
Rusijos mieste. Vyriausioji duktė Alia dienoraščio rašytoja — 
17 m. mergina baigia gimnaziją ir įstoja į universitetą. Ji susi
duria su įvairių pažiūrų studentais, susipažįsta su jų organizaci
jomis, patenka į slaptą studentų komunistų susirinkimą. Čia pir
mą kartą ji arčiau pamato ir išgirsta darbininkų vargą, skurdą ir 
nelaimes. Studentai kursto darbininkus streikuoti. Studentų komu
nistų būreliui vadovauja ekscentrike studentė Grizelda, kuri vos 
nepatenka į policijos nagus. Alios ir jos tėvų pagelbima, ji išdu- 
mia į užsienį. Tuo tarpu visoj atmosferoj jaučiamas kažkoks 
įtempimas, nematomas Damoklo kardas kybo virš Rusijos. Reikia 
tik menkos kibirkštėlės ir kiltų didžiausias gaisras. Pagaliau 
išmuša nelaimės valanda — nužudomas Rasputinas, ir sukyla 
studentų kurstoma darbininkija. Mitingai seka vienas kitą. Caras 
priverčiamas atsisakyti sosto. Valdžią paima „draugai“. Areštuo
jamas caras ir jo šeima. Darbininkai ir kareiviai savavaliauja ir 
su nieku nesiskaito. Studentai mėgina profesoriams diktuoti, ką 
Šie turi daryti. Visur baisus sumišimas. Prasideda aristokratų 
areštai. Paima Kerenskis valdžią, kuri tačiau neilgai trunka. 
Sudaroma milicija, kurios žmonės labiau bijo, negu baisiausių 
banditų. Sužvėrėjusi minia puola turtingųjų miesto gyventojų na
mus, plėšia, žudo, degina ką tik sugriebdama. Rachmanovo šeima 
vos-ne-vos pasprunka nuo įniršusios minios ir pasislepia pas ne
turtingą felčerį. Po kelių dienų, grįžus į namus, nebepažįsta savo
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buto — daug išvogta ir beveik viskas sunaikinta. Kraštą ima 
valdyti bolševikai. Prasideda naujos kratos ir areštai. Alia, ne
žiūrint baisių trukdymų ir nenormalumų, stropiai mokosi ir per 
metus išlaiko 14 egzaminų, kuo labai nustebina profesorius, nes 
kiti studentai nebuvo dabar tokie uolūs ir naudojosi „laisve“. 
Čekoj dirba suvyriškėjusi ir sužvėrėjusi Grizelda, kurią Alia buvo 

~~ anksčiau paslėpus nuo policijos. Areštuojamas Alios tėvas, kaip 
ir daugelis ramių gyventojų. Mat, buvo prieš Leniną suruoštas 
atentatas, ir bolševikai keršydami žudė ir šaudė nekaltus -žmones. 
Būtų buvęs sušaudytas ir Rachmanovas, bet paskutinę minutę 
išgelbsti jį čekiste Grizelda, kurios širdyj vis dėlto glūdi dar 
užuojautos ir dėkingumo krislelis. Čekistai ima žudyti ir darbi
ninkus. Visur viešpatauja ligos, badas ir mirtis. Žmonės laukia 
baltųjų, tačiau, ir šiems paėmus miestą, žudynės nesiliauja — 
baltieji žudo raudonųjų šalininkus. Ir taip be galo ir be krašto. 

_ Alia suserga tifu ir guli ligoninėj. Baisus revoliucijos meto ligo
ninės vaizdas! Žmogaus gyvybė visai nebranginama, ir ligoninės 
tarnautojai mažai ligoniais rūpinasi. Aliai pasveikus, Rachmanovo 
Šeima palieka savo tėviškę ir išvažiuoja pabėgėliais, nes baltieji 
ima trauktis ir raudonieji artinasi. Sausai prikimšti pabėgėlių 
traukiniai važiuoja į pietus. Traukiniuose siaučia ligos, badas ir 
mirtis. Daug pabėgėlių kelyje miršta. Maisto sunku gauti. Paga
liau traukinys sustoja Omske. Pabėgėlių niekas nenori priglausti, 
ir jie vargsta traukinių vagonuose, neturėdami nei duonos kąsnio, 
nei pastogės pailsėti. Pabėgėlių vargų aprašymais baigiasi „Stu
dentai, meilė, čeką ir mirtis“—pirmoji dienoraščių trilogijos dalis.

Veikalas, nors rašytas ir dienoraščių forma, pasižymi turinio 
vieningumu ir yra napaprastai įdomus. Savo fabula ir ryškiu vei
kėjų charakterių pavaizdavimu jau nuo pirmųjų puslapių suintri
guoja skaitytoją. Nors kūrinyj yra daug asmeninių išgyvenimų, 
įspūdžių, tačiau jų fonas — rusų revoliucija ryškiai stoja prieš 
skaitytojo akis. Pačius svarbiuosius revoliucijos faktus papasakoja 
Rachmanova, remdamasi tik nugirstais gandais, tačiau tai nė kiek 
nemažina veikalo vertės. Visus tuos faktus jungia viena pagrin
dinė autorės mintis, — ir labiausia sužvėrėjusių žmonių širdyse 
rusena žmoniškumo kibirkštėlė; o gyvenimą brangina net ir bai
siausio vargo prislėgtieji. Skaitytojas taip pat neabejoja revoliuci
jos įvykių tikrumu, nes skaudūs autorės išgyvenimai ir patyrimai 
tik juos patvirtina ir leidžia aiškiai suprasti, koks baisus buvo 
galingosios monarchinės Rusijos kritimas.

Rochmanova yra realistė. Savo kūrinyj ji aprašo visa, ką 
matė, girdėjo, jautė, tačiau ji meniškai patiekia skaitytojui nuogos 
gyvenimo tikrovės faktus, tai liudija apie jos, kaip rašytojos, talen
tingumą.

„Studentai, meilė, čeką ir mirtis“ yra jaunos studentės dieno
raštis, dėl to būtų galima tikėtis rasti romantiškų svajonių ar net 
sentimentalių minčių, tačiau skaitytojas nieko panašaus čia neras.
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Rachmanova, nors ir jauna, bet blaiviai ir realiai žiūri į gyvenimą. 
Gal būt, ją gyvenimas tokia padarė?! Galime tik įsivaizduoti, ko
kios geležinės valios ir pasiryžimų yra žmogus, kurs revoliucijos 
sumišimuose, tarp nuolatinių kratų, areštų ir įvairių neramumų, 
sugeba studijuoti ir net baigti universitetą („Jungtuvės raudonojoj 
audroj“). Reikia dar pažymėti ir Rachmanovos stiliaus lengvumą. 
Mintis ji dėsto sklandžiai, nuosekliai ir įdomiai, ir skaitytojas ne
junta įpusėjęs knygą.

Porą žodžių tenka pasakyti ir apie vertimą, kurs pasižymi 
taip pat lengvumu, sklandumu.

Nežiūrint kai kurių netikslumų, reikia pastebėti, kad verti
mas yra vykęs ir gražus. Gaila tik, kad vertėjas, laikydamasis 
originalo, paliko daug rusiškų žodžių, kurie vertime daug gražiau 
lietuviškai butų skambėję, pav. „tapčanas“ (mikštasuolis) ir 1.1 
Tačiau užtai perdaug peikti ir kaltinti vertėją negalima, nes jis 
laikėsi vokiečių kalba išleisto originalo, kur visi tie žodžiai buvo 
palikti rusiški.

Nors vertėjas laikėsi arti originalo, tačiau svarbiausią dalyką, 
būtent, kūrinio antraštę, pataisė savo nuožiūra. Vietoj- originalios
antraštės — studentai, eilė, čeką ir mirtis (Studenten, Liebe,
Tocheta und Tod) — yra tik sutrumpinta — „Studentai, meilė 
ir čeką“. Būtų buvę gera, kad šalia šios antraštės būtų pilno 
kūrinio antraštė. Žodžiu, kad skaitytojai žinotų, kokia antrašte 
ieškoti to kūrinio originalo.

Apskritai, ši knyga ir musų krašte susilaukė verto susi
domėjimo — tiek savo turinio įdomumu, forma, tiek vykusiu
vertimu.

Reg. Romašauskaitė.

Atsiųsta paminėti
Bronius Krištanavičius. S J. Eucharistijos Karžygių Rekolek

cijos Namie ir Lauke. Pslp. 38. Kaina 50 c. Kaunas, 1934 m.
Stasius Būdavas. Našlaičių Kalėdos. Apysakaitė. Pslp. 31. Vaiky 

Pasaulio leidinys. Ukmergė, 1934 m. Kaina 15 c.
V. Lapšys. Didžioji Pergalėtoja. Pslp. 46. Marijampolė, 1934. m.
Gilbonis. Sirenos skerdžia naktį. Eilėraščiai. Pslp. 64. Kaunas, 1935. 

Kaina 1, 50 lit.
Soter. Religijos moksly laikraštis. 1934 m. Nr. 2 (19). Turinys. Vysk. 

M. Reinys — Religijos psichologijos vaizdas, Dr. P. Malakauskis — Provincija- 
linis susirinkimas, Ign. Končius — Žemaičių padangės kryžių ir koplytėlių sta
tistika, Smulkmenos, Bibliografija, Kronika. Pslp. 199. Leidžia Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teologijos — Filosofijos Fakulteto Teologijos Skyrius.

M. Mažylienė. Mašinraštis. Patarimai mašinraščio darbe. Pslp. 26- 
Telšiai, 1934. Kaina 1 lit.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė.
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Athen*eum..Kalboi, literatüroair- iatorijoa žumala«. 1934 m. V tomat.
' Turinys: Stočkua Br. — Rėzos charakteris ir jo lietuvybė, Tarvydas J. — Ma- . 

rijos Pe&Snskaitės pedagoginė \ praktika, Vaičaitis-X — Prie Prano Vaičaičio 
biografijos, Bo 
nioa X — Viei 
Graževičtaa A

D. Univėrtiteto Teologijūi— Filosofijos Fakulteto Filosofijos skyrius.

_■ Globoti Organizacijų s-gos leidinys. "
11

X Lietuviai Sudermanno .Lietuviškose apysakose*. Gri- 
lo poezija, Ambrazevičius J. —* Metmenys pasakos poetikai,

_—_----------- Pluoštas Motiejaus Gustaičio laiškų, Maceinienė—Tvers kaitė
X įįtaptea^stĮnės tepybps santykiai w impreatonistine poezija. Leidžia V> 

* *
Motinos ir yaiko kalendorius1935 m. Lietuvos Motinoms ir Vaikams

m mėgėjų Žurnalas. 1934 m. nr. 2, Pslp. 32.
Kaina 1* M jv ;

Šv.Kazinaiero Draugijo»1934ix]
• . Marga Thomė. paregima Karalyatė.Lėgendoa. Vertė A. Mikonis.

• Pslp. 160. Kaina 2. lit „
Kun. Chaignon. Šventėse; Dvasiški mastymai nuo Velykų iki Advento.

Ketvirtoji knyga. Uetuviškai atpasakojo kun. M* Vaitkus. Pslp. 160. Kaina 3 M
Ardyta Dievas? Religija ir kultūra Nr. 13. Kaunas. Pslp. 13. Kaina 10 c.

i ?* 5^ * ®u ® ®* Tiesiu keliu. Saulius ruošias j kunigus. Apysaka iš mft*
»y atgimimo laikii. Pirmas tomas. Pslp. 211, Kaina 2 lit. c. '

1

1

leidiniai
H

I

H

n

n H I!

H

.MISIJOS“?
Jau kehrirtr metai leidžiamas tas laikraštis. Be abejojimo, kiekvienas- 
žmogw, araau pažinęs ŠI laikraštj, pripažins, kad .MISIJOS“ duoda 
tokių Žinių, kokių nė vienaa laikraitii Lietuvoje tokiu mastu neduoda. 
Bet svarbiausia: ^MISIJŲ« ŽINIOS YRA WADA

p)OMKOS, Jaunam ir senam* kaimo ir miesto žmogui patinka įvairių tautų ap- 
rašymai, kelionės, nuotykiai, gražus paveikslai, ivairßs tautų papročiaL - 
rdiginiaį ir šiaip gyvenimo. Kam gi nepatinka šittųjų kraštųyttrtos ap- 
rklau^tildomte pasaWi®^ misijonierių laiškų?5 

w v*8? d^da >as mėnesi* savo straipsniais, paveikslais.
REIKALINGOS, Mūsų laikais reikia daug žinių. Štai »MISIJOS* iš savo prisės * 

parodo* . pavaizduoja, aprašo įvairių tautų šių dienų reikalus, Bažny- 
žios darbus misijų kraštuose, duoda statistinių žinių apie įvairių kraštų- katalikybė. Neužtenka pažinti vien savo tautų ir savo tautos reikalu^ 
Šiandien kiekvienas Žmogus, ir kaimietis, ir jaunuolis, privalo pažiūri 
visų pasauli, kurs daros vis artimesnis, mažesnis. Visi turime plėsti 
savo akiratį. Be to, iŠ kitų tautų galima §j tų pasimokyti. Gi »MISIJOS« 

m€^ atMgta patarnauti savo tautieBams.
SVARBIOS, Svarbi yra Žinia, jei ji įneša Savo dalį kiekvieno Žmogaus gyve* 

nimė* jei ji turi tam tikrų tiMų. Štai »MISIJOS« duoda tokių Bitų. 
X>s auklėja mus universalumo keliais, suartina su kitomis tautomis, 
išmoko visūs mylėti, daro mus apaštalais tikta prasme, daro mus ka* 

• talikiškais, t. y., apimančiais visus tikėjimu, meile,— širdimi, moko 
“^^dradarbiauti su Bažnyčia, viso pasaulio katalikais. »MISIJOS« 

„ -a» duoda žinių, kurios yra ėsmingiaUstos misijų spūdžiui.
TODĖL: Į»e JMKŲŲ« neturėtų apsieiti nei kaimo, «I mieato imogu.f „ei 

jaunuoli, nei eenerai. Be to, at.iminkite, kad „MISIJOS“ yra 
d’ŪJtal teidžiamoe ir tekamuoja metama 4 ltSKArmOTE IR RAGINKITE KITUS SKAITYTI „MISIJAS“. * 

Redakcijos ir Administracijos adresas: Kaunas, Jėzuitų Namai, „MISIJOS“
• . . *■ * ■ • * . 1'1

i I
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TĖVAMS IR AUKLĖTOJAMS
Jūs norit, kad jūsų auginami ir auklėjami vaikučiai batų sveiki, 

linksmi ir užaugę taptų gerais, dorais, tvirtos valios ir kūrybiškos inicia
tyvos piliečiais. Tame darbe visuomet naši ruošęs padėti jau septintus 
metus »Lietuvon Vaiko* dr-jos leidžiamas sveikatos ir auklėji
mo reikalams žurnalas

„MOTINA IR VAIKAS".
—Prenumeratos kaina metams tik 7 lt., pusei metų — 4 lt 

Redakcijos ir adm. adresas: Kaunas, Putvinskio 44 bt. 2.

SKUBĖKITE UŽSISAKYTI 1935 tn.

„PANEVĖŽIO BALSĄ",
kad nepritruktumėte pirmųjų numerių.

Kaina: met. 5 lt, put_. ...
I Adresas: Panevėžys, Sodų 3. Telef. 53 arba

.Bangos* spaustuvė, Respublikos 14. Telef. 444.

i V

F3 lt

J

JAUNUOLI-B! skaityk ir platink savo laikraštį

„PAVASARI“.
.PAVASARIS* seniausias ir įdomiausias, gausiai paveiksluotas fatumo-
menės laikraštis. »Pavasaris* falo visiems suprantamus straipsnius B 
pasaulėžvalgos, visuomeninio gyvenimo, gamtos, meno, higienos, akio ir 
kitų sričių. .Pavasaris* rašo apie Lietuvos ir kitų tautų jaunuomenės gy

ventai ir veikimų.
.PAVASARIS* drųsiai kovoja su visais lietuviu katalikų priešais. .Pava* 
saryj* yra šie skyriai: .NAUJI LAIKAI*, .SESUČIŲŠNEKOS*, .JAU- 
NOMS ŠEIMININKĖMS-, .JAUNIEMS OKNDOOMSV DARBININ- 

KAMS-AMATININKAMS, .BENDRAS* it Bt.
.PAVASARIS* pina du kart | mėnesi 28 pusi, didumo ir kainuoja tik 
4 lt Pusei metų 2,50 lt .Pavasario* adresas: Kaunas, pašt. dėl 88.

slmo, gamtos, meno, higteno*» <Udo ir

Ventai ir veikimų.

.JAU-

KAMS-AMAT1NINKAMS, »BENDRAS* ir kit

i

įĮ

1

I

y

NB RYTOJ, BET TUOJAU užsiprenumeruok gražų ir įdomų

„SKAUTŲ AIDĄ“
Metinė prenumerata papiginta —tik 5 litai, skautams-ėms . 4 litai 
.SKAUTŲ AIDAS*—visada jaunas, naudingas, įdomus ir gražus laikr. 

[ Adresas: Kaunas, Nepriklausomybės a. 4. Telef. 40-71.

5

„N. Vaidilutėj“ SKELBIMŲ KAINA:
Viršelio puslapis —■ 60 lt.

i

I
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