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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

t*

Nr. 5-6 (122-123) 1935 metų gegužės -birželio mėn. XV

Žengia Visagalis
l

Tokiais uraganais 
Žiedai pasipylė — 
Žengia Visagalis
Mirštančią tėvynėn!

0, valio, mūs žeme, 
Nuotaka alyvą!
Šiandien gera, gera 
Pasitikti Dievą.

Ir aš — gėlės taurė, 
Kurioj Jis sušvyti, 
Ir esu — pasaulis, 
Ir esu — dulkytė,

C*

Visa Jis užglostė, 
Meilė užutvindė — .
Jos giesmėj — Jo sostai, 
Jos mirty — Jo himnai.

♦ ’■ ______________ *

t

Šypsos, šypsos griaučiai 
Motinėlės žemėj.
Ji ir karste jaučia, 
Kada vaikui gera...
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A. MAŽYLYTĖ

Ateitininkė per 25 metus*)
Mergaičių moksleivių stojo į At-kų organizaciją nuo pat jos 

įsteigimo pradžios. Jų buvo po kelias Vilkavišky, Panevėžy, Ute
noj, Telšiuose. Didesnių susibūrimų yra turėjusios Biržų, Veive
rių, Kauno, Marijampolės, Vilniaus, Petrapilio kuopos.**) Biržie- 
tės, marijampolietės pirmosios pradėjo daryti atskirus nuo berniukų 
susirinkimus. Vilniaus ir Petrapilio ateitininkus yra tekę pradėti 
organizuoti mergaitėms. Vilniuj kun. Kemėšis, pasikvietęs M. 
Kubiliūtę, P. Kalvaitytę ir O. Kerpauskaitę, sudarė pirmąjį atei
tininkų branduolį, iš kurio paskui išaugo stipri keliasdešimties 
narių kuopa. Petrapilio studentus at-kus prieš karą suorganizavo 
M. Draugelytė Galdikienė, Prapuolenytė Kriaučeliūnienė ir J. 
Žilevičiūtė. Aktingai mergaitės veikė Marijampolėj, M. Ruškytės, 
Grudzinskaitės Dulskienės, A. Klebonaitės vadovaujamos. Kaune 
aktingesnės narės buvo Banaitytė, Gastaitytė, O. Pabedinskaitė, 
O. Kųbilinskaitė, U. Briuškaitė. Paskutinės dvi dar ir jaunutės 
būdamos ėmėsi ir platesnio visuomenės darbo ir jį dirbo visai 
sėkmingai. U. Briuškaitė nukreipė savo veikimą į kaimo jaunuo
menės Švietimą. Ji 1912—13m. redaguoja „Pavasarį“. T. Kubilins- 
kaitę galima laikyti Liet. Kat. Moterų Dr-jos steigėja. Gavusi 
gražų išauklėjimą šeimoj, gerą apšvietimą mokykloj, turėdama 
jautrų, kilnų, rimtą būdą, ji daug sielojosi, jog lietuvaičių susi
pratimas ir švietimas yra visai apleisti. T. Kųbilinskaitė mums 
brangi ypač todėl, jog ji ėmėsi vadovauti lietuvaitėms, ugdyti jų 
susipratimą katalikiškoj dvasioj. Ir tais laikais su tokiomis idėjo
mis eiti į viešumą reikėjo didelės drąsos. Jai daug teko girdėti 
ir juos nugalėti. 1907 m. lietuvių moterų kongrese Kaune ji iš
siskyrė drauge su keliomis, kurios irgi pritarė, jog naudinga 
steigti Lietuvių Katalikių Moterų org-ciją. Anoj pusėj liko labiau 
prityrusios visuomenininkės vilnietės G. Petkevičaitė, F. Bortke- 
vičienė, S. Čiurlionienė ir k. T. Kųbilinskaitė buvo išrinkta pir
mosios valdybos nariu, netrukus perėmė ir visą draugijos vado
vavimą. Turėdamos pusantro šimto rublių ižde, L. K, M. dr-jos 
Valdyba įsteigė Kaune mergaitėms ruošos ir amatų mokyklas. Ir 
taip sumaniai toms įstaigoms vadovavo, jog prieš karą jau mo-

*) Šiam straipsniui iliustruoti klišės — iš Ateitininkų 25 m. jubiliejinio 
leidinio.

**) Žiūr. apie tai plačiau At-kų 25 jubiliejiniam leidiny.

194

4



kyklos biudžetas sudarė keletą tūkstančių rublių ir joje, gavo 
gražų auklėjimą ir švietimą kasmet keliasdešimt mergaičių. Tos, 
kurios buvo toli nuo centro įstaigų, irgi buvo nepamirštos, joms 
leido T. Kubilinskaitės redaguojamą „Lietuvaitę“.

Prasidėjus karui, Lietuvos moksleiviai išsisklaidė po plačią
ją Rusiją. Daugiausia jy buvo Voroneže, Tambove, Petrapily, 
Maskvoj, Jaroslavly, Kijeve, Charkove, Ekaterinoslave. Visur ran
dame ir at-kiy. Voroneže gimnazistės nuo „Saulės“ kuršy kursis- 
čių gyveno atskirai. Nuo 1916 m. antrojo pusmečio gimnazistės

j
s

Petrapilio studentų ateitininkų kuopa 1913 m. suorganizuota daugiausia 
stud. M. Draugelytės pastangomis. Tai pirmosios studentės ateitininkės.

Senos Maskvos bendrabuty, kursistės —• Voznesensko. Voronežo 
at-kes pradėjo organizuoti vyresnių klasiy gimnazistės, jau Lietu
voj buvusios at-kės: Elena BortkeviČiutė, Ona Petrauskaitė, Al
dona Černeckaitė, Marija Blažonytė, Izabelė Ruškytė ir Marija 
Klimaitytė. Tai buvo 1915 m. rudenį. Netrukus susidarė gim
nazisčių viena kuopa Vozniesenske, kita Senos Maskvos bendra
buty, kuriose dalyvauja bent.po 20-30 narių. 1916 m. rudenį 
gimnazistės sudaro dar ir trečią kuopą. Kursistės at-kės pradžioj 
dalyvavo visos vienoj kuopoj, bet 1916 m. jau pasiskirsto į tris 
ir visų bendrąja pirmininke išsirenka B. Keršulytę. Voronežietės 
skirstėsi į lavinimosi ir gyvenimo kuopeles. Paskutinės daug rū
pinosi tremtiniy liūdna buitimi. Tambovo at-kės turėjo dvi kuo
pas po 25-30 ’nariy. Jy susiorganizavimas atkeltas dar iš Mari-
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M. Kubiliūtė, viena iš pirmųjų Vilniaus kuopos ateitininkių, daug 
pasidarbavusi tautos reikalams bolševikų ir lenkų okupacijos metu 

Vilniuje, apdovanota Vyties Kryžiumi.
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jampolės, kur vadove patarėja yra turėjusios ir Mariją Pečkaus- 
kaitę. Kitose vietose buvo at-kių po keletą. Maskvos at-kių ir 
bendrai at-kių judėjimo stiprus, šviesus asmuo yra Elena Bort- 
kevičiutė, mirusi 1918 m. Ji mokėjo įjudinti at-kes, žadino jų 
norą pamėgti mokslą, visada meili, šypsanti, energinga, pasiau
kojusi kitų labuL Maskvos vargingieji tremtiniai labai juto juos 
globojančią Bortkevičiūtės ranką, net vadino ją savo globėja motina.

Apie Petrapilio at-kes įdomiai mums rašo iš savo atsimini
mų St. Ladygienė laiške, 1935 m. vasario mėn. 24 d.: „Petrapily 
mergaičių pirmasis susirinkimas buvo 1915 m. rugsėjo mėn. 27 d. 
Nariais įsirašė U. Navickaitė, dabar Varg. Seselių vyresnioji, Sta
sė Senkaitė, dabar Eigelienė, — ji buvo kuopelės pirmininkė, — 
Bronė Jacytė, dabar Galminienė, Uršulė Urnežiūtė, dabar Starkienė, 
Jurkaitė ir aš. Pirmasis visuotinas susirinkimas, kur dalyvavo ir 
Petrapilio at-kų, įvyko kun. Butėno bute, prie šv. Kotrynos baž
nyčios, spalių mėn. 18 d. Jame pirmininkavo B. Vitkus. V. Čar
neckis pasakė prakalbą, pakvietė moksleivius dalyvauti studentų 
susirinkimuose. Be kitų klausimų buvo nutarta leisti laikraštėlį 
„Audrai ištikus“. J jo redakcinę komisiją įėjo A. Šarka, dabar 
Technikos mokyklos mokytojas, P. Bruzgulis, dabar „Pavasario“ 
Kom. mok. direktorius, U. Urnežiūtė Starkienė ir aš. ... 1916 m.

Viduryj sėdi kuopos globėja mok. M. Draugelytė.
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Panevėžio ateitininkės, kurios protestuodamos prieš bolševiką pašalinimą tikybos 
dėstymo, buvo išstojusios iš gimnazijos.

teko man pirmininkauti Petrapilio kuopai. Joje buvo dvi kuope
lės, turėjusios apie 60 narių. Mergaičių buvo mažiau, kaip vyry... 
Lietuvių dienos rinkliavos komitetą sudarė beveik vieni at-kai. 
Turiu dar šios rinkliavos komiteto fotografiją. Veikimas Petrapily 
buvo labai įvairus. Ateitininkės draugė su studentais uoliai daly
vavo sutikdamos stoty tremtinius. Maitinimo punktuose dežūruo- 
davo stoty net po 9 vai. per dieną. Ruošė ir padėjo ekspedijuoti 
karo belaisviams lietuviams siuntinius. Dalyvaudavo Kačanausko, 
paskui Bieliūno vedamame lietuviy chore. Turėjo rajonuose su
augusiems tremtiniams kursus. Ieškojo fabrikuose ir įmonėse 

, išblaškyty lietuvių. Dežūruodavo prie bažnyčių, kad nugirdę lie
tuvišką žodį, pasiteirauty jų gyvenamosios vietos, paskui atlanky
tų, padėty parašyti laiškų, nuneštų lietuvišką laikraštį. Kai buvo 
įsteigta Liaudies Sąjunga, ten daug veikė ateitininkių, vyresnių
jų vadovaujamų: prof. Rėklaičio ir k.

Lietuvoj 1917—18 m. ateitininkių kiek daugiau buvo Vil
niuj ir Panevėžy. Panevėžietės nepriklausomybės kovų pradžioj 
buvo jau visai gerai susiorganizavusios. Jos aprūpindavo reika
lingiausiais daiktais išeinančius ir grįžtančius iš kovų savanorius, 
ypač draugus moksleivius. Kai Panevėžį bolševikams užėmus 
buvo pašalinta iš gimnazijos tikybos pamokos, grupė drąsių 
at-kių organizuotai tam pasipriešino.

„Naujosios Vaidilutės“ įtakoj nuo 1921 mf at-kių judėjimas 
stiprėjo aukštesnėse mokyklose, Universitete susidarė rimtai vei
kiančios „Giedros“, „Fideles Justitiae“ korporacijos, „Birutės“,
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A. VILUTYTĖ
San-Salvador

•B -

Aš atėjau numirt į žaliąją pakrantę,
Į baltus dobilus sau atilsio surasti,
Remunės mielos, geltonieji svertai,
Priimkite~į sav, kitur man vietos nėra.

Žydriosios platumos dangaus, jūs kvapios girios, 
Žaliosios pievos, pastigau begaliniai!
Atėjau aš pabučiuoti šventą žemę, / 
Pabučiuot ir mirti ant žalios krūtinės.

Palikęs visa, klajojau toli miestuose, 
Ieškojau aukso — o vis buvau bedalis, 
Išgėriau vyną — o likau trokštantis keleivis — 
Taip alkanas ir skurdžius grįžau į savo šalį.

Čia aš atgulsiu ant stataus kranto Nemuno, 
Gėlėtus kilimus man tėviškė paklojo.
Tegu čia šneka, teniūniuoja tyliai vilnys, 
Mane pavargusį tegu užmigdo, užliūliuoja.

Už man gal pasimels bitelės geram Dievui 
Ir pasmilkys kodylu; paverks dangus aptemęs, 
Pakrančių pušys pagiedos graudingą Requiem 
Keleiviui mirusiam, kuris atrado San-Salvador! žemę.

„Šatrijos“ draugovės, „Gajos“ mergaičių grandinė, Dotnuvos 
Akademijoj „Gabija“. Konservatorijoj ir Meno mokykloj yra at-kiy 
ir būsimyjy menininkių.

Vyresniųjų at-kiy visa eilė jau plačiai pasireiškė visuome
nės darbuose: motery organizacijų, pavasarininkiy vadovavimas 
dabar yra išimtinai at-kiy rankose. Visa eilė j y dirba profesinėse - - 
ir kultūrinėse draugijose. Literatūroj, mene, teatre At-ky organiza
cijos auklėtų turime visai rimty atstovių, pav., Bronė Buivydaitė, 
Augustaitytė Vaičiūnienė, Gustaitytė Šalčiuvienė, P. Orintaitė, 
Salomėja Neris, skulptorė Sesuo Leonarda Šmulkštyje, V. Jonuš- 
kaitė Zaunienė, Oškinaitė Sutkuvienė, Marcinkevičiūtė Lipčiuvie- 
nė, moterų kūno kultūros mokslo Lietuvoj pijonierė Steponaitytė 
MarijoŠienė ir visa eilė daugiau ar mažiau šiose srityse pasireiš
kusių ar pradedančių pasireikšti.

„Rodos, nedaug laiko praėjo“, sako mums neseniai rašyta
me laiške O. Pabedinskaitė, vieną pirmųjų veiklių ateitininkių 
Kaune, Veiveriuose, vėliau Panevėžy, — „o koks didelis skirtu
mas. Mes senosios tik džiaugiamės, kad mūšy mesta maža sėk
lelė išaugo į tokį didelį medį“.
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O. BELECKIENĖ

Teisės ir pareigos šeimos 
santykiuose

Šeimos santykiuose įprasta teises daugiau palikti vyrams, o 
pareigas — moterims. Tie kasdieniško gyvenimo reiškiniai pasi
reiškia ir spaudoje. Skaitydamos, ypač moterims skiriamą spaudą, 
labai dažnai sutinkame straipsnių apie motery pareigas šeimoje, 
rečiau apie abiejų tėvų pareigas, o dar rečiau —apie vyry parei
gas šeimai. Gyvenimo reiškiniai, sukūrę šias neteisingas pažiūras 
į vyry ir moterų teises bei pareigas yra savotiškas ilgų amžių 
visuomeninio ir šeimyninio gyvenimo nelygumas, kurs privalo būti 
sąmoningai taisomas. Ir sulyginus vyry ir moterų teises, toji pa
žiūra turėjo pasikeisti abiejų lyčių lygiavertei naudai. Jeigu dar 
ir dabar vyrams tebeteikiama daugiau teisių, tai priežastimi galėjo 
būti seniau veikusieji teisės nuostatai turto ir šeimos santykiuose, 
teikią daugiau teisių vyrams. (Pav., ištekėjusi moteris patekdavo 
visiškon vyro globon). Nors toji nelygybė 1922 m. įstatymu pa- ‘ 
naikinta, tačiau dar kitais atžvilgiais yra užsilikę teisės nuostatų, 
kurie motery teises šiek tiek siaurina. Štai, keletas jy. Žmona 
vadinasi pagal savo vyro pavadinimą (Civ. Įst. X. 1.1 d. 101 str.); 
pilietybės klausimu mūsų valstybės Konstitucija sako, kad nieks 
negali būti kartu Lietuvos ir kitos kurios valstybės pilietis. Taigi 
moteris ištekėdama seka vyro pilietybę. Moteriškos, teisėtai susi
tuokusios su svetimšaliais, kurie nėra Lietuvos tarnautojai nei pi
liečiai (vistiek kurios tikybos yra sutuoktiniai) išeina į savo vyro 
gyvenamą vietą (Civ. Įst. X. t. I d. 102 str.). Gyvenamosios vietos 
panaikinimo atžvilgiu 1922 m. įstatymu norėta panaikinti žmonai 
privalomumą gyventi pagal vyro pasirinktą vietą. 1922 m. įstaty
mas panaikino 1825 m. Civ. kod. 32 str., pagal kurį gyvenamoji 
žmonai vieta buvo privaloma vyro turimoji gyvenamoji vieta. Ta
čiau, panaikinus kalbamąjį straipsnį, negauta laukiamos išdavos, 
nes liko nepanaikintas 1836 m. jungtuvių įstatymo 210 str., kuris 
sako, kad žmona privalo gyventi kartu su vyru ir gyventi ten, kur 
jam patiks gyventi. Šiuo atžvilgiu, žmona palikta vyro priklauso
mybėje. Einant X t. Id. 106 str., vyras turi mylėti savo žmoną, 
kaip savo kūną, gyventi su ja santarvėje; gerbti, ginti, atleisti jos 
silpnybes ir lengvinti jos negalias, o to pat Civ. Įst. X t. I d. 
108 str. žmonai liepia klausyt i savo vyro, šeimos galvos, my- / 
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lėti jį, gerbti, būti neribotai paklusniai jam, stengtis visaip 
jam įtikti ir būti prisirišusiai, kaip namų šeimininkei. Yra ir dau
giau užsilikusių teisės nuostatų, kurie Šiek tiek siaurina moterų 
teises, tuo lyg uždėdami daugiau joms pareigų. Bet bendrai kal
bant apie moterų teisių lygybę, joms šalia teikiamų teisių deda
mos ir atitinkamos pareigos. Tas pats dėsnis taikomas ir vyrams, — 
kiekviena teisė susieta su pareiga. ■ . ■

Vedusiųjų teisinė būklė I ■
Civ. Įst. X. t. I d. 103 str. sako, kad vyras su žmona turi 

gyventi drauge. Todėl 1) griežtai draudžiami visokį aktai, leidžią 
vyrui su žmona savavališkai išsiskirti; 2) danginantis kitur, stojant 
tarnauti ir kitokiu būdu keičiant vyrui nuolatinę būstinę, žmona 
turi sekti paskui jį. Žmonai negyvenant kartu ar keliantis kitur, 
nesekant vyro, vyras teismo keliu gali reikalauti, kad žmona gy
ventų drauge. Tačiau tas reikalavimas gali būti atmestas, jeigu 
kartu gyvenimas yra nepakeliamas.

Gyvenimas drauge gali būti pripažintas vienam iš susituo
kusiųjų nepakeliamu, jei antrasis žiauriai su juo arba su jo vaikais 
elgiasi, sunkiai įžeidžia ir, aplamai, aiškiai laužo santuoka pagrįs
tas pareigas, arba piktai naudoja santuokos duodamas jam teises, 
arba pats nedorai ar ydingai elgiasi, taip pat kada vienas iš su
tuoktinių sunkiai serga proto liga arba tokia limpama ir bjauria 
liga, kuri pavojinga yra antrojo arba jų palikuonių gyvybei bei 
sveikatai. Be to, gyvenimas draugėj gali būti pripažintas žmonai 
nepakeliamas, jeigu ji turi tokią ligą, dėl kurios toliau gyventi 
santuokoje yra pavojinga jos gyvybei arba sveikatai (Civ. Įst. X. 
t. I d. 103 str).

Sutuoktiniams gyvenant drauge, žmona turi teisės reikalauti, 
kad vyras ją išlaikytų pagal savo būvį ir išgalėjimą (t. p. 106 str.). 
Pagal Civ. Ist. X. 1.1 d. 106 str., vyro ir žmonos vengimas gyventi 
drauge tais atvejais, kada gyvenimas santuokoje yra nepakeliamas 
žmonai dėl vyro kaltės ar ligos, arba vyrui dėl žmonos ligos 
(103 str.), neatleidžia vyro nuo pareigos maitinti bei išlaikyti 
žmoną (106 str.), jeigu ji to reikalinga. Bet vyras atleidžiamas 
nuo pareigos išlaikyti žmoną, jeigu jų gyvenimas drauge tapo 
nepakeliamas dėl žmonos kaltės (103 str.). Vyriausiojo Tribunolo 
sprendimu, vyras tik tada turi duoti savo žmonai išlaikymą, kada 
negalimas bendras sugyvenimas, ir jeigu žmona savo jokių lėšų 
pragyventi neturi. Bet jeigu žmona turi savo turtą, iš kurio gali 
pragyventi, tai vyras neprivalo duoti jai užlaikymą, nors ir dėl 
vyro kaltės būtų negalimas bendras gyvenimas (1931.1. byl. nr 
44.). Šitas sprendimas išplaukia iš to, kad sulyginus Lietuvos 
moterų teises su vyrais, uždėtos joms ir lygios pareigos šeimos 
išlaikymo atžvilgiu. Todėl, Civ. Įst. X. 1.1 d. 106 str., nustatytas 
pareigos tolygiose aplinkybėse eina ir žmona (V. Ž. 85/732 Nr). 
Be to, žmona turi prisidėti pagal savo ir savo vyro turtą prie
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bendrų išlaidy šeimai išlaikyti, ir net visas jas prisiimti, jei vy
ras beturtis ir negali užsidirbti (V. Ž. 85/732 nr.).

Teisių į turtą atžvilgiu, Lietuvoje veikiančiais įstatymais vy
ras ir žmona yra atskiri asmens ir kiekvienas yra atsakingas savo 
veiksmuose nepriklausomai nuo antro. Santuoka nepadaro vyro 
ir žmonos turtų turėjimų bendrą; juodu kiekvienas gali turėti ir 
dar įsigyti atskirą nuosavybę (109 str.). Žmonos išranga, taip pat 
turtas jos pačios arba jos vardu jai esant ištekėjusiai įsigytas 
perkant, dovanojant, paveldint ar kitokiu teisėtu būdu, laikomas 
jos atskira nuosavybe (110 str.). Sutuoktiniams leidžiama parduoti, 
užstatyti savą turtą ar kitokiu būdu rikiuoti tiesiog savo vardu, 
nepriklausomai nuo vienas antro ir neprašant vienam antrą nei 
leidžiamųjų, nei įgaliojamųjų raštų (114 str). Rūsy Senato spren
dimu, žmona turi teisės savarankiškai rikiuoti savo turtą, nesi
klausdama vyro, ir Vyriausiojo Tribunolo sprendimu vyras ir žmona 
be įgaliojimo negali disponuoti kits kito turtą (1928. II. 28 byl. 
nr. 159). Įstatymas tiesiog draudžia vyrui perleisti žmonos turtą 
arba žmonai vyro turtą, neturint tam teisėto įgaliojimo (115 str). 
Įstatymai leidžia žmonai įkeisti vyrui savo turtą arba vyrui įkeisti 
savo turtą žmonai ir saistytis tarpusavyje kitokiomis teisėtomis 
obligacijomis. Bet už vyro skolas žmonos turtas neatsako. Dėl 
vieno iš susituokusiųjų skoly gali būti aprašytas ir parduotas tik 
tas kilnojamasis turtas, kurs yra jy abiejų užimame bute, bet ne 
aplamai antrojo susituokusiojo kilnojamasis turtas, kur tik jis yra.

Tėvų ir vaikų teisės bei pareigos
Tėvy teisės reiškiasi tėvy valdžia asmeniškuose šeimos san

tykiuose. Tėvų valdžia apima abiejy lyčių ir visokio amžiaus 
vaikus. Vyr. Tribunolo sprendimu globa, pagal Civ. St. 164 str., 
pavedama tėvams abiem drauge (arba vienam iš jų, jei antras 
yra miręs); kiek liečia mažamečių vaiky turtą, globa, pagal. Civ. 
St. 226 str., pavedama jo tėvui, o kai šis miršta (Civ. St. 231 
str.), aišku, ir motinai. Tėvai, turėdami valdžią savo vaikams, ta
čiau negali versti savo vaikus Maryti priešingus įstatymams dar
bus arba dalyvauti juose (Civ. Įst. 169 str.). Taip pat tėvai neturi 
teisės atimti vaiky gyvybę, ir už jų nugalabijimą yra teisiami ir 
baudžiami baudžiamaisiais įstatymais.

Kada vaikai yra dar nepilnamečiai, tėvai globėjy teise valdo 
pačiy vaiky turtą. Bet, jeigu vaikams yra teismo paskiriami kiti, 
globėjai, kas dažniausia atsitinka su turto aikvotojais, tai atsto
vavimo teisė atitenka globėjams. Tėvų, kaip savo vaiky globėjy, 
padaryti aktai yra saistomi vaikams tik tada, kai aktuose pasakyta, 
jog jie padaryti vaikų vardu, jei to nepasakyta, tai vaikai nesais
tomi tėvų savo vardu padarytais aktais. Tėvų valdžios veiksmas 
dėl pilnamečių vaiky turto įstatymų nustatomas įvairiai, pagal 
atidalytų ir neatidalyty vaiky būklę. Neatidalytais vaikais laikomi 
tie, kuriems iŠ tėvy turto dar jokios dalies neskirta (182 str.).
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Atidalytais pripažįstami tada, kada jiems iš tėvo turto yra skirta 
įstatyminė arba kokia kita dalis (190 str.). Už neatidalytu vaikų 
paskolos raštus ir aplamai visokias skolas tėvai neatsako, jeigu 
vaikai tai padaro be tėvy sutikimo ir įgaliojimo, tačiau tėvai at
sako savo turtu už tas obligacijas, kurias vaikai padaro, turėdami 
tėvy leidimą. Vaiky padarytos obligacijos su tėvų leidimu yra 
lygios, kaip kad jos būty padarytos pačiy tėvy. Tėvai neturi teisės 
atidalytam arba privatiniam savo vaiky turtui ir negali rikiuoti 
jo, neturėdami pačiy savininky sutikimo bei įgaliojimo, atsakydami 
priešingu atsitikimu už visus dėl jų kaltės ištikusius nuostolius, 
kaip ir pašaliečiai (193 str.), mat, vaikai, sulaukę pilnų mėty, 
rikiuoja ir valdo atskirą savo turtą savarankiškai.

Tėvy pareigos link vaiky civiliniuose įstatymuose nusako
mos, kad tėvai turi nepilnamečius vaikus maitinti, dengti ir ge
rai bei sąžiningai auklėti, pagal savo būvį (172 str.). Tačiau daž
nai kyla klausimas, ar tėvy pareiga išlaikyti savo vaikus nyksta, 
kada šie, suėję pilnus metus, bet dėl vienų ar kity priežasčiy yra 
reikalingi tėvų globos. Vyriausiojo Tribunolo sprendimu išaiškinta, 
kad laikas, iki kurio tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, priklauso 
ne nuo to, ar jie pilnamečiai, o nuo to, ar jie gali patys išlaikyti 
save tarnyba, verslu, pelnu iš savo turto, ar iš kitokių šaltinių, 
arba pilnai ar dalinai yra išlaikomi ir globojami kitų asmeny, pav., 
vyro ar visuomenės labdarybės įstaigos. Tokios aplinkybės gali 
įvykti kaip nepilnamečiams, taip ir pilnamečiams. Todėl tėvy prie
volė išlaikyti savo vaikus gali pasibaigti vienose aplinkybėse — 
nepilnamečių amžiuje, jeigu jiems ne būtinai reikalingas tėvų 
išlaikymas ir globojimas (V. T. K. S. 1930.1. 10); kitose — tėvy 
pareiga išlaikyti savo vaikus nenyksta vaikams suėjus pilnus me
tus, o trunka, kol vaikai yra reikalingi tėvy globos ir išlaikymo.

Vaiky auklėjimo reikalais, tėvai turi kreipti visą dėmesį į 
dorą savo vaiky mokslinimą ir stengtis naminiu auklėjimu ugdyti 
jy gerus įpročius ir padėti vyriausybės tikslams. Tačiau paliekama 
tėvy valiai auklėti savo vaikus namie ar atiduoti juos į vyriau
sybės ar privačių asmeny įsteigtas visuomenines mokymo—auklė
jimo įstaigas (173 str.). Kada vaikai sulaukia tinkamo amžiaus, 
tėvai rūpinasi įstatyti sūnus į tinkamą j y būviui tarnybą ar verslą 
ir išleisti dukteris už vyry. Tėvai įpareigojami daboti, kad vaikai 
nebūty kitų skriaudžiami. Nuskaudus nepilnametį vaiką, tėvai turi 
teisę juos užstoti.

Apie pavainikio vaiko išlaikymą ir juo rūpinimąsi civiliniuose 
įstatymuose randame, — kad pavainikio motina eina pareigas, 
apibrėžtas tėvy valdžios nuostatuose, ir ji naudojasi nurodytomis 
šiuose nuostatuose teisėmis savo vaikui (132 str.). Pavainikio 
tėvas pagal savo lėšas ir vaiko motinos visuomeninį būvį turi 
duoti jo išlaikymui lėšas, jeigu jis reikalingas, iki jo pilny mėty 
(132 str.). Prie pavainikio išlaikymo išlaidy, pareinančiy iš jo tėvo, 
priskiriamos ir reikalingos išlaidos vaiko motinai išlaikyti, jeigu
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jo ugdymas, atima jai galimumą užsidirbti pragyvenimui lėšų (132 
str.). Pavainikj ir jo motiną išlaikyti pareiga eina iš kūdikio gi
mimo fakto. Tačiau tėvas, duodamas lęšy pavainikiui laikyti, turi 
teisės prižiūrėti vaiko laikymą bei auklėjimą. Pavainikio motina 
gali ir vaikui mirus ieškoti iš jo tikrojo tėvo vaiko išlaikymo ir 
laidojimo išlaidy, bet teismas negali priteisti daugiau, kaip už 
vienus metus prieš ieškinio iškėlimą.

Kaip ilgai tėvų valdžia asmeniškuose santykiuose trunka, taip 
pat nusako įstatymas. Tėvų asmens valdžia pasibaigia vien tik 
natflrale mirtimi (178 str.), vadinasi, kol gyvi tėvai, tol jie vieno
kiu ar kitokiu būdu savo valdžią vaikams, nežiūrint kokiam am
žiuje ir būklėje jie yra, gali reikšti. Kai kuriais atvejais, nors tėvų 
asmens valdžia ir nesibaigia, bet yra šiek tiek aprėžiama, būtent: 
1) vaikams įstojus į visuomenės mokyklą, kurios vyresnybė tuo
met jų auklėjime atstoja tėvus; 2) išėjus tarnauti, kada jie patek
dami j naujus santykius ir tuo būdu gaudami naujų pareigų, jau 
nebegali, kaip seniau, tiesiog klausyti tėvų; 3) dukterims ištekė
jus, nes vienas asmuo dviejų neaprėžtų valdžių, kaip kad tėvų 
ir vyro, kaip reikiant patenkinti negali, ir duktė, palikusi savo 
namus ir išėjusi už vyro, nebegali klausyti tėvų tiek, kiek kiti 
prie jų pasiliekantieji vaikai (179 str.).

Civiliniai įstatymai, suteikdami tėvams teisių vaikų atžvilgiu, 
deda ir nemaža pareigų jų išlaikymo, globos ir auklėjimo atžvil
giais; bet iš kitos pusės, vaikų neatleidžia nuo pareigų tėvams. 
Vaikai turi širdingai tėvus gerbti, jų klausyti, nusilenkti ir juos 
mylėti, iš tikrųjų jiems tarnauti, atsiliepti apie juos su pagarba ir 
tėvų pamokymus bei pataisymus kantriai ir nemurmėdami kęsti. 
Vaikai turi gerbti tėvų atminimą, net jiems mirus (177 str.). Vai
kai yra įpareigojami tėvus išlaikyti, kad ir būtų visai atidalyti, iki 
gyvos galvos, jei jie yra pavargę, pasenę ar paliegę (194 str). 
Tėvai čia suprantami tik gimdytojai, t. y., tėvas ir motina, o ne 
kiti aukštutinės linijos giminaičiai: senelis, senelė.

Kur aplamai kalbama apie tėvus arba vaikus, tai reikia su
prasti, kad teikiamos teisės arba dedamos pareigos yra taikomos 
abiem lytim vienodai — tėvui ir motinai, sūnui ir dukteriai.

Anksčiau paminėtų įstatymų straipsniai, normuoją šeimos 
santykius, daugelis neturi sankcijos, tad jų taikymas gyvenimui 
nevisada atneša tų išdavų, kurių tikimasi, pav., įstatymai įparei- 
goją tėvus sąžiningai auklėti, pagal savo būvį vaikus, arba vaikus 
įpareigoją gerbti, klausyti ir išlaikyti savo tėvus. Tačiau, kas bus, 
jeigu vieni ar kiti tų pareigų tinkamai neatliks, — įstatymas nieko 
nesako. Gyvenime pastebima, kad neretai vaikai ir gerai gyven
dami, tėvus stumia į gatvę ar elgetyną, o vyras, turėdamas pride
ramai išlaikyti žmoną, palieka ją nęaprupinęs ir 1.1. Tai vis dar 
spragos, kurios prašosi užpildomos.
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Vargstančiųjų ir kenčiančiųjų 
motina

Skaitydami įžymiųjų vyrų ar moterų gyvenimą, kurių darbai 
gilius pėdsakus žmonijos istorijoj įspaudė, dažnai pastebime, kad 
Aukščiausias jiems duoda didžius pagelbininkus, be kurių jie ne
būtų galėję realizuoti tokių milžiniškų planų. Šių kilnių sielų mes 
taip pat neturime užmiršti, nes jos savo uolumu, darbštumu taip 
pat yra užsitarnavusios Dievo ir žmonių akyse nuopelnų. Tokios 
pagalbos teikė ir didžiajam apaštalui Don Bosko—motina. Jos 
maldos ir aukos padėjo išugdyti sėklą, kurią bėrė į žemę jos sū
nus su savo bendrininkais. Ši sėkla, praėjus kiek laiko, išaugo į 
milžinišką medį, kuriuo mes šiandien taip stebimės.

Don Bosko yra tiek vertingas, kiek motina įstengė nukreipti 
jį nuo pasaulio.

1. Rūpestingoji motina
Margarita gimė 1788 m. balandžio mėn. 1 d. prie Taprig- 

lio, aukštojoj Italijoj, Asti kaime. Jau krykštaujančios kūdikystės 
dienose Margaritos širdy glūdėjo didis maldingumas ir formavosi 
tiesus, pastovus, tvirtas charakteris.

Dažnai jos sąžinėj iškildavo neaiškūs prieštaravimai; tokiais 
atvejais ji stengdavosi visai nesivaržydama visa tai praskleisti ki
tiems. Jei surasdavo ką nors įtakingesnį, tai atsisakydavo nuo 
savo abejojamų įsitikinimų.

Religiniam rimtumui išlaikyti jai padėjo jos įsigytos dorybės. 
Pav., jei kurį iškilmingą sekmadienį įsiveršdavo jos draugės pas 
ją ir kviesdavo eiti kartu kur pasivaikščioti, ar pasišokti, ji atsa
kydavo: „Aš šiandien jau pasivaikščiojau. Buvau bažnyčioj. O, 
kaip žinote, bažnyčia toli, todėl ir pavargiisi esu“. Panašiai pasi
elgdavo ir su vyriškiais, kurie dažnai sekmadienį prie jos durų 
laukdavo į bažnyčią palydėti. Tada ji arba išeidavo anksčiau, kaip 
įprastu laiku, arba ji taip skubindavosi, kad jos palydovai užmirš
davo ir kalbas.

Turėdama 23 metus Margarita tėvo patariama (ji visuomet 
uoliausiai tėvo valią pildydavo) susituokė su Pranciškų Bosko, 
kurs buvo žinomas, kaip pavyzdingas vyras. Pranciškus buvo 
kilnus krikščionis. Turėjo nuosavą gražų pieno ūkį. Susituokda
mas su Margarita turėjo Pranciškus 9 metų vaikutį. Po kiek lai
ko susilaukė dar du: Juzepą ir Joną, būsimus šventuosius.
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Po penkių sutuoktuvių metų Aukščiausias pasišaukė Pran
ciškų pas save. Don Bosko dažnai apie tai liūdnai kalbėdavo 
su savo mažaisiais draugais Šv. Franco Oratorijoje, kurią jis įkūrė» 
brandindamas jų jaunose širdyse meilę tėvams. Oratorijoje vaikai 
būriais spiesdavosi apie jį, rodydami prisirišimą ir paklusnumą.

„Aš neturėjau nė dviejų metų“, pasakodavo jiems, „kai ma
no tėvas mirė — net jo veido neprisimenu. Neprisimenu nė vie
no graudaus vaizdo iŠ šios liūdnos scenos. Aš žinau ir prisimenu 
tik tiek, ką mano motina sakė man: „Vargše mažiulėli, tu tėvo 
jau neturėsi!“

Margarita pakliuvo j sunkias gyvenimo aplinkybes, šeima 
didelė — iš septynių asmenų (trys vaikučiai, du tarnai ir našlė, 
mirusio vyro motina), o Margaritai vienai reikėjo juos viskuo ap
rūpinti.

Jos gyvenimas dar labiau pasunkėjo, kai kraštą ištiko sunk
metis. Nors ir nepailstamai dirbo, nors ir mažiausiuose dalykuose 
buvo didžiausias taupumas, tačiau ir į šią šeimą įsibrovė vargas.

Margarita, kaip motina, stengėsi savo vaikams įsąmoninti 
religinį jausmą, ugdyti paklusnumą ir auklėti darbui.

Jau vaikystės dienose mokė tik būtiniausių maldų, o kai 
jie paūgėjo turėjo melstis rytą ir vakarą atsiklaupę ir su ja atkal
bėti trečdalį rožančiaus. Ji pati vaikučius prirengė šv. Komunijai, 
kai jie jau galėjo lengvai skirti gerą nuo pikto.

Šitas šventės menas, kuriuo vaikai prie Dievo buvo vedami» 
taip prigijo jų širdyse, kad jį niekas neįstengė išrauti. Jos vaikai 
sulaukę 30 ir daugiau metų pasiliko toki pat teisingi, nuolankūs 
ir ištikimi savo motinai, kaip ir kūdikystėje. Jau kunigu būdamas 
Jonas dar vakarais išgirsdavo motinos paraginimą: „Ar jau pasi
meldė!?“ Sūnus, kurs taip pasišventęs per dienų dienas gydydavo 
sielų žaizdas, žinojo, kokia bus motinai paguoda išgirsti iš jo 
tokius žodžius: „Motute, aš tuoj melsiuos“.

Tokio auklėjimo padarinių Margarita susilaukė tik todėl, kad 
mokėjo suderinti švelnumą su išmintimi ir tvirtu nusistatymu.

O jeigu ką vaikams įsakydavo padaryti, nebeatšaukdavo. 
Niekados su jais nesiginčydavo, nepadoriais žodžiais neišvadin
davo, neparodydavo veide pykčio ar neapykantos šešėlio—visuo
met būdavo draugiška, maloni. Jei reikėdavo kada bausti, elgda
vosi labai atsargiai, kad bausmė neiššauktų vaikuose neapykantos 
ar nepasitikėjimo. Ji stengdavosi taip veikti, kad vaikai patys 
išmoktų pastebėti savo klaidas, ir, kad jie ne tiek ją prašytų at
leidimo, kiek Aukščiausiąjį.

Nekaltų pasilinksminimų Margarita nedraudė; ji ir pati kar
tais juose dalyvaudavo. Tačiau niekad neatsiklausus neleisdavo 
jiems toli iš namų išbėgti. Taip pat drausdavo susidėti su neiš
auklėtais, tinginiais vaikais. Šiaip — kiekviena proga jiems pri
mindavo: „Atsiminkite, kad Dievas ir čia jus mato!“
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:eras Die-

Nes 
nežinia ką ateitis atneš. Užsigrūdinimas yra geras

Jos prityrusios motiniškos akys tuoj pastebėdavo ant vaiko 
veido nerimo vibravimą, jei jis kokiu neleistinu poelgiu sutep
davo savo tyrą sąžinę. Tada tyliai pašnabždėdavo į nusikaltėlio 
ausį: „Atsimink, kad Dievas ne tik tave mato, bet ir tavo slap
čiausias mintis žino“. Bet kuri prievarta jai buvo svetima. Visuo
met vaiky dvasią, pakreipdavo Dievo ir amžinų dalykų link.

Vieną ramią -naktį išsivedė vaikučius ir rodydama į aukš
tybes sakė: „Žiūrėkite tik, kiek daug Viešpats Dievas danguj 
prisėjo žvaigždžių! Jei jau toks gražus žvaigždėtas dangus, tai 
įsivaizduokime, koks gražus yra Rojus! Vieną kartą, anksti pava
sarį, išėjo su vaikais pasivaikščioti po žaliuojančias lankas išsikai- 
šiusias žiedais. Ji sužavėta grožybių sušuko: „O, koks 
vas! Kaip gražiai išpuošė pasaulį dėl mūsų“. Staiga pakilo smarki 
audra. Vaikai išsigandę glaudėsi prie jos. Ji perspėjo: „O, koks 
galingas Viešpats! Kas gali jam pasipriešinti?! O koks neišmanė
lis žmogus, kurs drįsta Viešpatį savo nuodėmėmis užrūstinti“.

Jei sunaikindavo kartais kruša pasėlius, jos lūpose nesuvir- 
pėdavo skundas, bet ji maldaudavo: „Dievas tai davė, Dievas ir 
atsiėmė. Jis yra Viešpats; viskas gera, ką Jis daro. Stenkimės 
kaip nors Jo bausmę perkęsti. Jei pasėliai būdavo geri ir pjūtis 
gausi, tada ji siųsdavo karštą padėką Aukščiausiam.

Prabangos ir visokių nesaikiy patogumų Margarita nekentė. 
Ji norėjo savo vaikus pripratinti prie askezės. „Nes“, ji dažnai 
kalbėdavo, „ 
dalykas“.

Nors ji kaime gyvendavo, bet be saiko neduodavo vaikams 
nei pieno nei vaisių. Kartais jie turėdavo pasitenkinti džiovinta 
duonos pluta. Ji taip elgdavosi ir tada, kai Jonas jau buvo se
minarijoj ir grįždavo atostogoms. Jonas seminarijoj gulėdavo ant 
matracų, o namie ant paprasto šiaudinio čiužinio. „Tai geriau“, 
galvodavo motina“, tesipratina ir vargiai miegoti, patogumai ir 
taip lengvai priprantami.

Jonas tokią gyvenimo programą priėmė ir uoliausiai pildė, 
nes jis jautė, kad tai jo ateities darbams bus naudinga.

Visų vargšų gelbėtoja
„Margaritos artimo meilė“, sako jos biografas, „buvo tokia 

duosni, kad apie ją būtų galima knygą prirašyti“.
Ji darydavo gera ne tik kieno prašoma, bet laikė tai gyve

nimo pareiga. Dievas jai padovanojo kilnią širdį, kuri kity kan
čias mokėjo jaust taip, kaip savo. Ji visuomet stengdavosi kitiems 
kuo nors padėti. Už tai vadinama „Motina visy apleistųjų ir 
vargstančiųjų“. Nuo sušelpimo ji niekuomet negalėdavo atsisakyti, 
todėl daugelis per daug išnaudodavo, manydami, turint ją neišse
miamus turtų šaltinius.
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Jei kas pasiskolinęs ką nesugrąžindavo, o ateidavo vėl iš 
naujo skolintis ji sakydavo: „Užmiršk apie praėjusios savaitės pa
skolą. Ten tokia smulkmena, kad neverta jos net minėti. Aš bu
siu labai patenkinta, jei pasitaikius progai sugrąžinsi tai, ką šian
dien skolinu“. Panašiai elgdavosi ir su išmaldy prašytojais.

Margaritos ypatingas rūpestingumas džiugindavo vietos ligo
nius. Ji juos lankydavo, sušelpdavo ir visuomet mielai kalbėdavo 
apie Dievo Apvaizdą. Katalikus ligonius aplankydavo su kryžiu
mi, perspėdavo laiku kunigą pasikviesti. Jei ligonis sunkiai su
sirgdavo, o kunigas sunku būdavo suspėti pakviesti—tada ji pati 
skaitydavo tikėjimo, meilės ir gailesčio aktus. Taip pat trumpai, 
primindavo visas maldas, kurios būtinos prisirengti laimingai mir
čiai yra reikalingos. Nė vienas nuskriaustasis neišeidavo iš jos 
namy nepajutęs jos širdies gerumo.

Jos sūnus visuomet prisimindavo, kai vieną audringą naktį 
atėjo vargšas prašyti ruby. Tuo metu Žemė buvo apsidengusi 
sniegu, o jo kurpės buvo visiškai suplyšusios. Margarita nebetu
rėjo atliekamy kurpiy. Kai rytą elgeta turėjo iškeliauti, Margarita 
apvyniojo jo kojas skaromis, atplėšė nuo seny kurpiy puspadžius 
ir pritvirtino prie elgetos apvyniotų kojų. Tokiems svečiams Mar
garitos namai visuomet būdavo atviri. Greit jie pastebėjo, kad 
ta visiems maloni šeimininkė pasitenkina -tik tuo, ką Dievas te
skiria..

Dažnai pakeleiviai atsikėlę primindavo: „Ką jūs manote! 
Jūs priėmėte mane taip širdingai, bet pati likote be nakvynės“, 

Žiemos vakarais sušaukdavo ji mergaites į savo kambarį, 
pasakodavo didaktinius įvykius, mokydavo naudingų darby ir 
perspėdavo jų netaktingus poelgius. Su mergaitėm ji elgdavosi 
labai švelniai ir todėl jos ją mylėjo.

Nenuostabu, kad Margarita išsiugdė tokią didingą širdį, — 
ji buvo maldos moteris pilna šio žodžio prasme. Malda jai buvo 
visų darby šaltinis. Tiek išeidama iš namų, tiek grįždama, tiek 
viduryje lauko prie darby — vis kalbėdavo rožančių'. Būdavo 
gražu matyti, ją su kapstuvu rankoje puolančią ant kelių, išgirdus 
iŠ tolybių varpų skambesį.

Tais laikais įvairūs pakeleiviai platindavo nepadorius pa
veikslus ir knygas. Margarita prikalbėdavo juos šias knygas pa
likti pas ją. Ir tada tos knygos būdavo negailestingai sumestos į 
ugnį. Panašius pakeleivius stengdavosi įtikinti, kad nesiteptų ran
kų su tokiais šlamštais, kurie sužaloja žmoniy sielas.

Nepadoraus elgesio mergaites Margarita stengdavosi pa
veikti meile, keldama jy gerąsias puses. Jei susitikdavo nepa
doriai apsirengusias, sakydavo: „ Ar jūs nesigėdinate savo Angelo 
Sargo, kurs šalia j Ūsų stovi? Ar jūs nežinote, kad Angelas 
Sargas drovisi ir užsidengia veidą, supdamas jus 
globos sparnais“.

r*
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IZ. BLAUDŽ1UNA1TĖ
• * 'n

Žaliasis kunigaikštis
Konvaliją kvapų skaroms sau vieškelius pasitiesei virš girių, 
Lengvuti tavo pėdų aidą vos viršūnės medžių jaučia, — 
Ir dainos tirštos, skambios žemėje pasklidę, 
Ir skuba sukt gūžtas laimingi paukščiai, —

Tu Čia, tu čia, žaliasis kunigaikšti!
Ir saulei ima juoktis gležnos varpos,
Nematoma ranka išgraibsto raktus sielos —
Ir nejauti, kad pats, kaip kūdikis akis pramerkęs, 
Myli smulkiausią žemės žvirgždą, garsą, žolę —

Myli pavasarį taip mielą!

Margarita buvo nesvyruojanti ir nesibijanti tų žmonių, kurie iš 
jos tyčiodavosi, kurie būdavo kurti jos išmintingiems patarimams. 
Vieną sekmadienį ji ėjo su savo vaikais į bažnyčią; prie vieno na
mo stovėjo maždaug apie 15 ar 20 vaikėzų ir vienas aukštai išriesta 
galva senis apie 60 m. amžiaus, kuris už vagiliavimą buvo metus 
sėdėjęs kalėjime. Jis pasakojo bjauriausius atsitikimus, sėjo į vi
sas šalis kvailus juokus, kad pilka praeinančioji publika kvatotų. 
Margarita iš gėdos paraudo ir rimtu tonu perspėjo vyrą.

„Ko norite jūs iš manęs?“, atsakė senis, į ją kreipdamasis.
„Ar jūs būtumėt patenkintas“, atsakė tyliai Margarita, „jei 

jūsų vaikai kalbėtų taip, kaip jūs kalbate?“
„Ką norite Jūs tuo pasakyti“, klausė senis, lyg susigėdęs.
„Ar tie dalykai yra blogi ar geri?“ Kreipėsi Margarita: „Jei* 

jie blogi, tai kam kalbate apie juos“.
„Vaje, kokia kilni jūsų sąžinė!“ O kas jum galvoj! Kas gali 

užginti taip kalbėti? Ką kiti kalba, tą ir aš galiu kalbėti“.
„Ar jūs manote, kad visi taip kalba tai jau ir tiesa? O ne, 

tai dar didesnė netiesa, tai nuodėmė! Jei jūs į pragarą žengiate, 
ką padės jei kiti tokias kalbas kalbės, kokias dabar pliauškiate?“

Senis užpyko. Jis prisikišęs prie Margaritos veido ironiškai 
juokėsi, o jo klausytojai taip pat pritarė. Margarita nesileido save 
išjuokti ir sušuko:

„Gėdykitės, kad tokioje senatvėje, sulaukęs baltos galvos, drįsti 
taip piktinti jaunuosius, kuriems turėtum Šviesti pavyzdingu elgesiu!“

Taip kalbėdama ji įžengė į bažnyčią. Tada ji pasakė savo 
vaikams: „Jūs žinote, kaip aš jus myliu; bet jei aš žinočiau, kad 
jūs tokie būsite, kaip šis baltagalvis senis, norėčiau, kad Dievas 
jus atsiimtų nors ir šią valandą1).

Pagal Hättenschwüllerj sulietuvino /<. Žirgulis. -
x) Dar apie Margaritą Don Bosko »N. Vaidilutėj" 1924 m. 4nr. 64 pusi. 

. . t
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DANTE1)

Beatričė pasirodo Dantei
y

Dieviškosios Komedijos XXX ir XXXI giesmė, 1—145 eil.

Septyni kandeliabrai, lyg žvaigždės, kurios sudaro dangiš
kąją Šiaurę ir kurios niekuomet neužteka ir nenusileidžia, ir ku
rios niekuomet nėra buvusios kitais rūkais aptemdytos, kaip tik 
Jevos nuodėme, vedė tą mistišką procesiją tolyn, panašiai, kaip 
daro Mažesnysis Lokės sietynas, vesdamas jurininką į uostą; ir 
kai anie kandeliabrai sustojo, dvidešimt keturių senių būrys, ėjęs 
tarp grifono (baisiojo gyvulio, pusė erelio ir pusė liūto) ir pačių 
kandeliabrų, atsigręžė atgal ir žiūrėjo j vežimą, tarytum jis būty 
visa jų viltis. Vienas iš šitų seniy2); lyg pats dangus būty jį (ga
ilavęs, pragydo stipriu balsu tris kartus: „Sužieduotine, ateik nuo 
Libano“, o visi kiti jam pritarė choru.

Kaip į paskutiniojo teismo dienos šauksmą ir kvietimą, kel
sis iš savo kapų visi palaimintieji, giedodami su siela susijungu
sio kūno balsu „aleliuja“, taip šitam garbingam seniui sušukus, 
ant to dieviško vežimo nusileido pulkas angelų, amžinojo gyve
nimo tarnų ir pasiuntinių.

Visi jie choru sakė: „Palaimintas tu, kurs ateini Viešpaties 
vardan!“ ir barstydami iš visų pusių aplink vežimą gėlės, sakė: 
„Barstykite lelijas pilnomis rieškutėmis“.

Brėkštant, kartais buvau matęs visą rytinę dangaus pusę 
rausvai nudažytą, o kita pusė būdavo šviesiai skaidri; matydavau 
tada aš tekančią saulę, apgaubtą lengvu rūko šydu taip, kad ma
no akys galėdavo ilgai tuo grožiu gėrėtis; taip pat buvo ir dabar: 
vidury debesio gėlių, kurios buvo angelų barstomos aplink veži
mą, man pasirodė moteris, kurios baltu šydu pridengta galva bu
vo papuošta alyvų šakele, o ji pati vilkėjo po žaliu apsiaustu 
gyvai raudonos spalvos suknelę3).

Pagal G. Papini, Dantė aktualus ir moderniškas XX a. savo literatūrinio 
meno būdu, pačia poezija. Mūsų amžininkai modernistai rašytojai, kaip Malarmė, 
Rimbaud, James Joyce ir k. irgi linkę matyti realiame pasaulyje simbolių miš- • 
kus, o naujausių laikų katalikas rašytojas Paul Claudel net dar paslaptingiau iš
reiškia savo poezijoj Bažnyčios dogmas. Šiuo atžvilgiu, amžiai perėję ilgus vin
gius grįžta į Dantę ir mato, kad jis vėl naujas ir dar iš aukščiau Žvelgia. Red.

2) Tas senis vaizduoja „Giesmių Giesmę“.
3) Beatričė dėvi trijų spalvų rūbais, kurie simbolizuoja Tikėjimą, Meilę 

it Vilt|. Vert.
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Mano dvasia, kuri jau nuo tiek laiko nebuvo pergalėta, nuo 
to neapsakomo ir nuostabaus grožio jausmo, kurį aš, drebėdamas, 
jutau jos akyvaizdoje, nė. po didelių pastangų negalėjo jos pažinti, 
nes savo veidą ji buvo pridengusi šydu; tačiau tryško iš jos toji 
paslaptinga jėga ir aš tuoj pajutau didelę pirmykštės meilės galią.

Ją matydamas, kai tik pajutau tą didelę dorybę, į kurią aš 
dar berniuku būdamas buvau įsimylėjęs, pasisukau į kairę su to
kiu pat pasitikėjimu ir viltimi, su kuriais persigandęs ir nusiminęs 
vaikas bėga pas savo motiną, it norėjau pasakyti Virgilijui: „Ne
liko manyje nė lašelio kraujo, kuris nedrebėtų; matydamas tą 
mylimą ir kilnią moterį, jaučiu pirmykštės meilės liepsną“.

Bet Virgilijus mus slapčia paliko. Jis, kuris buvo mano my
limiausias tėvas, kuriam aš buvau pavedęs save ir savo išgelbė
jimą, mane paliko: visos žemiškojo rojaus grožybės ir visi džiaugs- 

. mai, prarasti per Jevos nuodėmę, nesulaikė manęs nuo susigrau
dinimo iki ašarų, ir mano skruostai, kuriuos Virgilijus (išeinant 
mums iš Pragaro) buvo nuplovęs su rasa, vėl pasidarė nuo ašarų 
išbalę ir nuvytę.

Beatričė peikia Dantę
„Dante, neverk, jei Virgilijus tave apleido! Neverk dabar, 

nes tuoj teks tau verkti dėl kitokio skausmo“.
Panašiai, kaip admirolas, besižvalgąs nuo savo laivo koman

dos tiltelio į kitus savo laivyno laivus ir tėviškai drąsinąs savo 
jurininkus prie darbo, kada išgirdęs savo vardą, kurį čia iš rei
kalo rašau, aš pasisukau, pamačiau kairėje vežimo pusėje pirmiau 
jau man pasirodžiusią moterį, visą apgaubtą angelų barstomų gė
lių debesiu ir atgręžusią savo akis į mane, o aš stovėjau ant ki
to upelio kranto.

Nors per baltąjį šydą, dengiantį jos alyvų šakele (Minervos 
šventu medeliu) papuoštą galvą, negalėjau aiškiai matyti jos vei
dą tačiau ji atrodė karališkai išdidi ir rimta, ir kalbėjo toliau 
tokiu tonu, lyg norėdama svarbiausius dalykus pasakyti man ant 
galo: „Žiūrėk j mane gerai, žiūrėk atydžiai; taip, aš esu Beatričė! 
Kodėl tu išdrįsai užkopti į tą šventąjį kalną, jeigu nesi vertas 
tosios laimės? Ar tu nežinojai, jog čia žmonės yra laimingi?“

Nuleidau akis į tyrą upelio vandenį, bet, matydamas jame 
save tokį susikrimtusį ir susigėdinusį, nugręžiau jas į žolę; taip 
aš gėdinaus pats savęs!

Kaip kartais sūnui motina atrodo žiauri, kai jam išmetinėja, 
taip tada man pasirodė ir ji; nes juk griežta drausmė, nors ir iš 
meilės, yra karti.

Beatričė nutilo, o angelai pradėjo giedoti: „In te, Domine, 
speravi;“ bet po „pėdės meos“ strofos žodžių nutilo.

c Kaip Apeninų kalnų miškuose stiprių šiaurės vėjų blaško
mas sniegas sušąla, o paskui viršutinis sniego sluoksnis ištirpsta 
ir persisunkia į apačią, jei tik vėjas pučia iš Afrikos, kur kartais

211

21



daiktai neįgauna šešėlio, nes saulė spinduliai juos apšviečia tiesiai 
iš viršaus, o tie vėjai kartais būna tokie karšti, kad sutirpdo snie
gą, kaip ugnis vaškinę žvakę, taip visai tas pats tada atsitiko ir 
su manim. Pirm, negu pradėjo giedoti angelai, o jie visada gieda 
pagal dangiškų sferų harmoniją, aš negalėjau nei verkti, nei vaitoti 
ir buvau visas sustiręs; bet kai supratau, kad jie savo dangiškai 
harmoninga giesme reiškia man užuojautos ir pasigailėjimo jausmus, 
ir dar daugiau, negu būtų Beatričei pasakę: „Moterie, dėl ko tu jį 
taip kankini?*, skausmas, pirma suspaudęs mano Širdį, išsiveržė su 
ašaromis ir atdūsiais, kurie man draskė krūtinę, gerklę ir akis.

Kada pasibaigė angelų giesmė, Beatričė, vis stovėdama kai
rėje vežimo pusėje, kreipėsi į tuos gailestingus angelus ir tarė:

„Jus budite amžinos dieviškos šviesos apsupti, taip, kad nei 
miegas, nei naktis negali jums nieko nuslėpti, kas nuo amžių 
įvyksta pasaulyje; dėl to mano atsakymas bus daugiau nukreiptas 
į tikslą tojo j kuris ten verkia anoje upelio pusėje, o tai darau 
dėl to, kad jo skausmas neperviršyty jo nusižengimy.

Ne vien tik dėl natūralinės įtakos dangiškosios sferos, kuri 
kiekvienai būtybei nustato ir paskiria savo tikslą pagal galią pla
netos, po kuria jis gimsta, bet ir dėl gausumo dieviškų malonių, 
turinčių tokius aukštus tikslus, jog mūšy protas negali jų tinka
mai suprasti, anas, štai, savo jaunystėje taip labai buvo palinkęs 
geran, jog kiekvienas doras paprotys būty atnešęs nuostabiy vaisių.

Bet ant kiek yra vaisingesnė ir trąšesnė dirva, ant tiek ji 
tampa pragaištinga, kai joje yra pasėjama bloga sėkla ir palieka
ma neišdirbta; tokia yra žmogaus dvasia: didesnes ir geresnes 
natūralines savybes seka didesnis palaidumas, kada j tą sielą bus 
įmestas ištvirkimo daigas, o nebus kultivuojama dorybė.

Nekurį laiką aš jį buvau prilaikiusi savimi, laikas nuo laiko 
parodydama jam savo jaunas gražias akis, būdama jo vadove 
dorybės kely.

Bet kai tik aš pasiekiau moterystės amžių ir pakeičiau savo 
gyvenimą, pereidama iš žemiškojo į dangiškąjį, jisai apleido ma
ne' ir atsidavė kitai moteriai1).

Kada aš, palikusi laikinąjį kūno gyvenimą, žengiau j amži
nąjį dvasios gyvenimą, pakildama tuo būdu aukščiau grožybėje 
ir dorybėje, jis jau mane laikė ne taip mielą ir malonią, ir tada 
pradėjo eiti netikru keliu, sekdamas tuos fiktyvius gėrio miražus, 
kurie niekuomet neišlaiko savo žodžio, niekuomet nesuteikia pa
žadėtosios laimės.

Negelbėjo nei mano nuo Dievo išprašyti Šventi įkvėpimai, 
kuriais aš, apsireikšdama jam sapne ar kokiu kitu būdu, bandžiau 
grąžinti jį į tikrą kelią; tiek maža jis tepaisė manųjų kvietimų!

x) Ši moteris būtų Gemma Donati, kurią Dantė vedė; tačiau, alegorine 
prasme, toji moteris reikštų filosofiją, kurią Dantė pradėjo studijuoti, apleisda
mas teologiją, išreikštą Beatričės asmenyje. Vert.
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Ir taip žemai nupuolė, jog nepakako nė jokiy jo išganymui 
argumentų, išskyrus tik tikrą nuodėmės ir jos pasekmės vaizdą, 
parodžius jam Pragarą ir visus pasmerktuosius.

Dėl to nužengiau į Pragarus ir verkdama prašiau Virgilijų, 
kuris jį Čia atvedė, kad bėgtų jam į pagalbą.

_Būty tai Dievo teisingumo peržengimas, jei kas norėtų pe
reiti Lėtos upę ir išbristi iš savo nuodėmių klano, pirm, negu 
savo gailesčio ašaromis išsipirktų“.

XXXI GIESMĖ
r '

Beatričė peikia Dantę
• Paskui, kreipdamasi tiesiai į mane, nors jau ir angelams 

tarti apie mane žodžiai man buvo baisiai nemalonūs, nieko ne
laukdama, ji tarė: „Na, pasakyk, sakyk ar tai tiesa, ką aš apie 
tave dabar kalbėjau; reikia, kad po tokio didelio apkaltinimo, 
sektų tavo paties prisipažinimas“.

Aš buvau nužemintas ir tiek susikrimtęs, jog pirm, negu iš 
mano lūpų išėjo žodis, jis man užmirė gerklėje.

Beatričė, truputį palaukus, tarė: „Ką tu dabar manai? Atsa
kyk man, nes tavo nuodėmės dar nėra nusižeminimo vandeniu 
nuplautos“.

Toji gėda ir susikrimtimas ištraukė man iš lūpy tokį neaiš
kų „taip“, jog norint jį suprasti, reikėjo gerai įsižiūrėti į lūpy 
judesius.

Kaip nuo per didelio lanko įtempimo strėlė sulaužo lanką ir 
sutrauko virvę ir jau nebetokiu smarkumu lekia į taikinį, taip ir 
aš, tokia baimės ir gėdos našta prislėgtas, pratrukau verkti ir de
juoti, o mano prislėgtas balsas užmirė man ant lūpų.

Tada ji man tarė: „Tarp tiek tau mano įkvėptų šventų troš
kimų, troškimų vedančių tave mylėti Dievą, be kurio nėra jokio 
daikto ar būtybės, į kurias galima būtų daugiau aspiruoti, kokius 
tu savo gyvenime perėjai griovius arba kokius pančius, dėl kurių 
dabar turėtum nustoti vilties žengti dorybės keliu?

Ir kokius tu suradai džiaugsmus1 ir kokią naudą pasaulio 
gėrybėse, kad turėtum jas sekti?“

Karčiai ir giliau atsikvėpęs, vos tik įstengiau atsakyti, o lū
pos sunkiai ištarė žodžius.

Verkdamas tariau: „Neužilgo po tavo mirties, žemiškosios 
gėrybės savo melagingu malonumu mane išvedė iš tiesos kelio“.

O ji: „Jeigu tu ir būtum tylėjęs arba neigęs dabar savo iš
pažintą kaltę, dėl to ji nė kiek nebūty mažiau žinoma; Teisėjas 
žino tavo kaltę ir be tavo prisipažinimo.

Bet, kada nuodėmės išpažinimas išsiveržia iŠ paties nusidė
jėlio lūpų, tada dangaus karalystėje ratas atsimuša į dieviškojo 
teisingumo kardo ašmenis ir jas atšipina (ir tokiu būdu yra per
maldaujamas dieviškasis teisingumas).
• K
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Tačiau, kad tu dar labiau susigėstum dėl savo nuodėmių ir, 
kad kitą kartą būtum stipresnis ir atsparesnis sirenų vyliams, nesi
bijok ir nusiramink: tu išgirsi ir suprasi, jog mano miręs ir palaido
tas kūnas būtų turėjęs tave vesti visai kitokiu keliu ir kitaip elgtis.

Gamta ir menas nieko tau neparodė gražesnio už mano kū
no grožį, kuriame aš buvau aname gyvenime ir kuris dabar yra 
virtęs pelenais; ir jeigu su mano mirtimi tau pritrūko to didžiau
sio grožio, koks gi kitas mirtingas sutvėrimas turėjo tiek galios 
atgręžti į jį tavo troškimus?

Mano mirtis labai paveikė į tave, nes-išnyko iŠ tavo akių 
mano gražusis kūnas; ir tada tu turėjai suprasti, jog visi žemiš
kieji dalykai yra laikini ir daugiau jų nebetrokšti; turėjai kilti tik 
prie amžinų dalykų, nevystančių ir dangiškųjų, ir pakelti savo 
širdį į mane, nes aš jau nebebuvau žemiška būtybė.

Tu neprivalėjai leisti, kad kitos jaunos moterys arba kitos 
laikinosios tuštybės laikytų tave savo garbintoju ir, tuo būdu, su
silauktum kitų skausmų.

Nieko neprityrusį paukštelį galima pašauti dviem trim šū
viais, bet senam paukščiui veltui spendžiamos kilpos, veltui į jį 
šaudoma“.

Aš stovėjau, tarytum vaikas, kada jis pabartas stovi susi
gėdinęs ir nebylus, ir klauso papeikimų, ir, prisipažindamas kaltu, 
gailisi už savo prasižengimus; o ji dar man pridėjo: „Jei tu gai
lies, klausydamas vien tik mano žodžių, pakelk savo barzdą 
(barba) ir, žiūrėdamas į mane, tu jausi dar didesnį gailesį“.

Daug lengviau vakarų ar Afrikos (terra di Jarba)1 vėtros 
išrauna ąžuolą, negu aš turėjau save nugalėti ir, jos įsakomas, 
pakelti savo veidą (mento); ir kada ji, norėdama man pasakyti 
pakelti veidą, pasakė pakelti barzdą, aš paj utau visą to žodžio 
kartumą.

Kada aš pakėliau galvą, pamačiau, kad angelai daugiau ne- 
bebarsto aplink Beatričę gėlių; ir dar labiau susijaudinęs pama
čiau Beatričę, žiūrinčią nuo vežimo į grifoną, kurs viename kūne 
turėjo liūto ir erelio išvaizdą ir prigimtį.

Nors Beatričė buvo savo veidą pridengusi šydu ir stovėjo 
kiek toliau nuo manęs, antroje upės pusėje, tačiau dabar man ji 
išrodė daug gražesnė, negu būdama gyva, nors ir tada ji buvo 
gražiausia už visas moteris.

Tai matydamas, aš taip pradėjau gailėtis už savo prasižen
gimus, jog pradėjau labai neapkęsti tuos asmenis ir daiktus, kurie 
mane stipriausiai rišo prie savęs, nes jie atitraukė mane nuo Be
atričės meilės.

Mane apėmė toks didelis gailesys už mano klaidas, jog aš 
puoliau be žado ant žemės; o vis tai dėl Beatričės teisingų ma
nęs kaltinimų ir peikimų.

Jarba buvo Libijos karalius Afrikoje.Vert.
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Matilda nardina Dantę Lėtos upėje
Paskui, kada aš atsigavau iš nualpimo, pamačiau šalia sa

vęs tą moterį (Matildą), kurią jau pirmiau buvau sutikęs vieną; 
ji man tarė: „Laikykis, laikykis už manęs“.

Ji įtraukė mane upėn ir panardino į vandenį ligi gerklės; 
paskui, tempdama mane paskui savęs į kitą upės pusę, ji ėjo van
dens paviršiumi lengva, kaip pluksna.

Kada aš jau buvau arti palaimintojo kranto, išgirdau gie
dant „Asperges me“ taip gražiai ir taip tyliai, jog aš ne tik kad 
aprašyti, bet nė atsiminti negaliu.

Paskui Matilda apkabino mano galvą ir panardė ją j van
denį taip, kad aš turėjau kiek nuryti.

Tada ji ištraukė mane iš upės ir visą sušlapusį perdavė ke
turioms šokančioms moterims (kurios reiškė keturias didžiąsias 
dorybes? Vert.), ir kiekviena iš jy pridengė mane savo ranka.

„Mes čia esame nimfos, o danguje esame žvaigždės; pirm 
Beatričei užgimsiant, mes buvome paskirtos jai, kaip tarnaitės.

Mes tave nuvesime prieš jos akis; bet, kad galėtum gerai 
savo akimis pamatyti maloniy jos akiy šviesą, ves tave kitos trys 
moterys, kurios stovi tenai dešinėje vežimo pusėje ir kurios daug 
daugiau mato, negu mes“.

Taip tarė man tos keturios moterys giedodamos; paskui nu
vedė mane prie grifono krūtinės; Čia ant vežimo stovėjo atsikrei
pusi į mus Beatričė.

Ir jos man dar pridėjo: „Dabar gali į ją Žiūrėti kiek tik 
nori; mes atvedėm tave prieš tas gražiąsias akis, iš kuriy Meilė 
jau išrovė tas strėles, kurios buvo sužeidusios tave“.

Tūkstančiai karščiausiy troškimy mane privertė Žvelgti į tas 
žydrias Beatričės akis, kurios nuolat buvo atgręžtos į grifoną.

Kaip saulės spinduliai veidrodyje išduoda daug refleksy, 
įvairiomis spalvomis nudažyty, taip Beatričės akyse grifono iš
vaizda (Dievo Žmogaus simbolis), įgaudavo tai erelio (dieviško
sios prigimties simbolis), tai liūto formą (žmogiškosios prigimties 
simbolis).

Ir pamanyk sau, skaitytojau,1 kaip aš stebėjaus, matydamas 
ramiai stovintį grifoną, kai tuo tarpu jo išvaizda, atsispindėdama 
Beatričės akyse, judėjo ir įvairiai kaitaliojosi.

Beatričė aiškiai pasirodo Dantei
Tuo tarpu, kai mano siela pilna nusistebėjimo ir džiaugsmo 

ganėsi Beatričės akiy kontempliacijoj, kurios, patenkindamo? ma
no jausmus, dar labiau traukė jas kontempliuoti, kitos trys mo
terys (tri j y teologiniy dorybiy simbolis), Šokdamos šalia angelų, 
prisiartino prie manęs ir davė man suprasti, jos esančios daug 
prakilnesnės, negu anos keturios moterys.
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ČIGONĖ
Pasiilgimas

Tu ateik pas mane, kada rožės žydės, 
Prie pat lango sapnuos jazminai nekalti, 
Kai nakties glūdumoj susitelkę jausmai 
Rūpestėlius dienos užmigdys, užliūliuos.

Kai narcizai balti prisimerkę šypsos, 
Ir alyvų šakoj ilgesys prakalbės, 
Žemės skruostus pridengs paslaptinga tyla 
Tu ateiki tada!...

Pasakysiu aš Tau, kaip aušrelė šviesi 
Brilijantais išpuošt mano taką skubėjo, 
Kaip linksma, rytmetinė manoji daina 
Vėversėlį dausų sužavėjo.

Pasidžiaugsiu aš Tau, kaip drugeliai margi 
Man šį rytą kasas iškedeno, 
Ilgakojai vorai ir žiogeliai jauni 
Mano laimę žieduos apdainavo.

Aš priminsiu dar Tau, kad balti angelai
Rugiagėlių vainiką nupynė,
Kad širdužė jauna po rasotas lankas 
Dėl Tavęs tiktai vieno nerimo.

Pasakysiu tada Tau tyliai,
Kiek manoji širdis tada tave minėjo, 
Kurių rožių žiedus, kokio ryto godas 
Mylimajam jinai pažadėjo.

Jos giedojo: „Beatriče, atgręžk savo šventas akis į savo ištikimąjį tarną, taip ilgai ir sunkiai keliavusį, kad tik tave pamatyty!Padaryk mums tą malonę, atidenk ir parodyk jam savo lupas, kurios, po akiy, yra tavo antrasis jam slepiamas grožis“.O, gyvosios šviesos amžini spinduliai! Kas yra tas, kurs, nors jau ir paliegęs nuo ilgy poezijos studijų (sotto l’oųibra si di Parnaso) ir būdamas lakaus proto ir vaizduotės, nelaikys negalimu ir kvailu dalyku aprašyti tave tokią, kokia tu man pasirodei tenai, kur harmonizuodamasis dangaus ir žemiškojo rojaus jrožis, buvo tik menkas šešėlis tojo tavo grožio, kurį tu man parodei tose dausų erdvėse. Vertė proza Fr. K. M. Šauly s'

Vertėjo pastaba. Didesniam aiškumui vertima skirsčiau po vienų, dvi ir 
tris tercinas. Paaiškinimai skliausteliuose imti iš komentarų. 
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A. GUSTAITYTĖ ŠUClUVIENĖ

Šiurpulingas sapnas

Jauna, išblyškusi su lankais po akimis sėdėjo baltoji mote
ris prie radio ir užsimerkusi sukino jį. Jai vistiek ką, iš kur su
gaus, kad tik kokį nors garsą iš savo brangios Lietuvos, ar nors 
iš Europos. Pagaliau, visvien, iš kur. Juk radio aparatas getai vei
kia, viskas tvarkoje. Dėl ko, dėl ko tyli visos stotys!? Nuovargis 
po pergyvenimų, brangy vyrą palaidojus, šita nelemtoji vienuma ir 
ir dar, pagaliau, varginanti nežinia ir laukimas suerzino jos ner
vus. Ji užsimerkė, kad svajonėmis apie praeitį užmirštų dabartį, 
tačiau, jautė gerai, kad sėdi ten, kur milžiniškos Kongo gi
rios ne visai prieina prie vandenyno krantų. Vidury krūmuotos 
pievos stovi raudonai nudažytas medinis trobesys. Gojelis pal
mių išsikerojusiomis viršūnėmis apgobia namą ir, lyg kokiu di
džiuliu skėčiu, gina jį nuo kaitrios saulės spindulių. Greta—ba
nanų, mandarinų ir kitų vaisinių medžių sodelis.

Iš tolo tas puikus, silpnai apšviestais langais, žaliam ir lau
kiniam aplinkos fone, raudonas namas daro magišką įspūdį. Tai 
paskutinis, šventvagiškai įsibrovusio į atogrąžų sritį, gelžkelio sto
ties namas.

Šiandien jis paniuręs. Tik vienam lange, lyg King-Kongo 
akis, mirgsi šviesa. Vėlyvas vakaras. Pro langus švilpia nuolati
niai pasatai ir neša gaivinantį vandenyno orą. Tyla. Tolumoj gir
dis atogrąžų miško gaudimas. Tik kai kurie stipresni plėšruolių 
pasiilgimai aukų ar pagautos aukos skausmingi suspiegimai išsi
skiria iš šito bendro nakties koncerto. Po langu sušvilpia papūga, 
ar kitas naktinis paukštis, ar kartais pasigirsta meliodinga negro 
daina.

Viduje ji viena vienintelė baltoji moteris. »
Drąsios, prie pavojų pripratusios jos akys tiria radio, kurs 

jau antra diena užsispyręs tyli. Ji išblyškusi, išvargusi, bet 
nepasiryžusi likimo žiaurumui pasiduoti. Nors smūgis buvo sun
kus: neseniai palaidojo musės cėcė įkastą savo vyrą, kurs buvo 
traukinio valdytojas ir viršininkas. Jo pagelbininkas^negras mo
ka tvarkoj esantį traukinį valdyti, bet dabar, kai kažkas sugedo, 
ji negali išvažiuoti, ar bent nuvykti į pietų Afriką, kur turi pa
žįstamų. Išsiųsta su prekėmis į uostą virtinė vis dar negrįžta ir 
neparsigabena naują mašinistą. O dar čia tas nelemtasis radio.
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Kad nors kokią žinelę, nors truputį gaivinančios muzikos —ji pa
sijustų vėl namie, Kaune. Kur ji nesuko, kaip nebandė — lempu
tės degė, viskas buvo tvarkoj, o garsų jokią.

— O ten dabar tarp baltųjų žmoniy verda kultūringas gyve
nimas!.. — užsisvajojo ji, ranka akis užsidengusi.

— Kad tik greičiau pas juos!
Ir vėl ji sukina radio, tarsi maldauja nepalikti ją taip vieną...
Staiga radio pradeda braškėti. Pasigirsta tolimas balsas. Su 

džiaugsmo ašaromis ji puola prie aparato, sukina jį į visas puses, 
kad pagautu aiškiau tą balsą, kurs pamažu ryškėja:

,,... Paryžiau, kurs savo menu, grožiu, rafinuotos meilės 
smaguriavimais viliojai į save visą pasaulį, dėl ko neąpgynei, ne
apsaugojai savo milijonus žmoniy, kurie taip mylėjo tavo gyve
nimą. Dar vakar jis virte virė milžinišku pasiryžimų džiaugsmu, 
rūpesčiais“.

„Atsiliepkite, atsiliepkite! Ar yra kas pasaulyje gyvas be 
manęs? Nejau aš esu vienas sąmoningas žmogus ne tik Paryžiuj... 
Baisu!.. Anglijos, Vokietijos, Amerikos radio stotys, ko tylite???“

Daug minčių perbėgo per galvą baltajai moteriškei, bet tik
rai suprasti, ką reiškia šie žodžiai, ji negalėjo.

„Atsiliepkite, atsiliepkite“, — tęsė balsas toliau. — Jūs neži
not, kaip baisu būti vienam tarp milijonų lavonų, kurie dar 
vakar džiaugėsi gyvenimu. Tiesa, yra dar keletas vyry, kurie 
užsiliko požemių slėptuvėse, bet jie arba visai be proto, arba 
pusiau pamišėliai bailiai, kaip įgąsdinti kiškiai, slapstosi vieni 
nuo kito. Ir jie vis traukia nuo negyvėlių kaukes ir krauna ant 
savo veido. Kiti vaitoja, dejuoja savus brangius negyvėlius ap
sikabinę, gina juos nuo plėšrių arų ir didžiulių vanagų, kurie 
tik vieni dabar viešpatauja Paryžiuje. O, koki baisūs šitie mano 
kultūringi broliai europiečiai, išlikę gyvi po dujų karo! Liuksem
burgo ar kitos statulos, pro kurias jie beprasmiai bastosi, turi 
daugiau gyvybės, negu šie gyvi lavonai. Jie slankioja po Pary
žiaus gatviy griuvėsius, perverstomis akimis, pasišiaušusiais plau
kais. Šitie pusiau pamišėliai mėgina kartais pulti mane, vadin
dami Hitleriu ir, gal būt, kuris nors iš pašaly nudės mane pir
miau, negu žūsiu nuo šakalų ir hienų kurie, pajutę, tiek lavonų, 
neužtruks Afrikos pakraščiuose.

Oh! Koks baisus dabar taip buvęs mylimas Paryžius! Tar
pais rūksta gaisrai, aukštai išmesdami raudonus ugninius liežu
vius, tačiau jie, nors ir negesinami, nesiplečia. Ugnis priėjus kai
myninio namo griuvėsius, lyg ir netenka apetito kovoti su bejė
giu, ir sustoja pati. Mūsų gražuolė Avenue des champs ėlyseės, 
kurios judėjimu ir šviesomis aš taip mėgdavau vakarais gėrėtis! 
Dabar, kaip ir visuomet, ji prikimšta žibančių prabangos automo
bilių, tik—jie dabar —nejuda. Jų važiuotojai sukniubę, netikėtai 
užklupti dujų. Sudraskytos apikaklės, krūtinės ir baisios veido iš- 
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raiškos liudija apie baisią jų mirtį. Sena irgi knibžda lavonais. 
Žmonės netekę oro norėjo, matomai, ieškoti išsigelbėjimo vande
nyje. Didžiųjy Paryžiaus kvartalų griuvėsiai susimaišę su lavonų 
krūvomis. Namų rūsyse, gal būt, dar daug jų gyvy palaidotų 
dejuoja.

Ateikit, ateikit jiems padėti!..“
— Dieve, ką jis čia kalba?! — sudejavo baltoji moteris. 

Nejau, aš taip susigraužiau, kad išėjau iš proto? Aš haliucinuoju!-- 
galvojo ji, sukniubus ant stalo, kol dar veikė smegenys. Paskui, 
atmetus rankas, nuvirto į kėdę. Jos sąnariai sustingo, paskui pra
dėjo lengvai drebėti Tas drebulys persidavė j visą kūną, ir pa
juto sunkumą, kurs, jai atsipeikėjus iš užuomaršos, vis didėjo. Aky
se atsistojo praeities vaizdai. Pamačiusi apalpusią ponią, tarnaitė, 
ėmė ją gaivinti. Baltoji moteris atsipeikėjo, išgėrė šalto vandens; 
įtempė smagenis, kad suprastų baisiąją kalbą, bet mintys painio
josi. Ji vis negalėjo išspręsti ar ji haliucinuoja, ar tikrai girdi 
svetimą kalbą. Dujų karas, Hitleris, maišėsi jai galvoje ir ji pra
dėjo tikėti savo ausims ir vėl susikaupė. Kalbėtojas tęsė:

Mes dirbome požeminėse kasyklose. Vakar rytą neišėjo 
laikraščiai. Radio pranešė, kad Paryžiuj daugelyje įmonių prasi
dėjo streikas. Valdžia ėmėsi griežty priemonių, tačiau kariuome
nėje irgi nebuvo susiklausymo. Mes sulindome į savo kasyklas 
ir užsiėmėme darbu. Vokiečiai, matyt, nestreikavo ir pasinaudojo 
momentu. Žodžiu, vakare išlipę iš kasyklų darbininkai po ilgokų 
baisių kančių susmuko vietoje, taip stipriai buvo užnuodytas oras. 
Stipresnieji, kurie pajėgė sukristi atgal į kasyklas, liko gyvi, bet, 
vieni jų tuoj apako, kiti priglušo. Aš, kaip inžinierius, buvau už
trukęs šachtose kiek ilgiau, o sužinojęs iš sugrįžusių apie įvy
kusią nelaimę, užsimoviau kaukę ir išbuvau kasyklose per naktį. 
Rytą pasiėmiau automobilį ir atvažiavau į Paryžių, sužinoti tiesą, 
bet čia, kaip ir pakelėj, neradau nieko gyvo, be ty kelių pablū- 
dėlių, kurie jau baigia savo valandas, ir greit pabaigs, lavonams 
pradėjus pūti.

Brr... Koks baisus dabar Paryžius! „Metro“ — milijonų žmo
nių kapas. Ten vargšai bandė pasislėpti nuo netikėtų dujų“.

Kažkas pabeldė duris. Baltoji moteris atsisuko. Per duris įsi
veržė negrų virtinės vadas, ir uždusęs pranešė baisią žinią. Vos 
jie išėję iš atogrąžų miškų, pradėjo rasti negyvus žmones ir gy
vulius. Uoste nėra nė vieno gyvo žmogaus. Kai kurie laivai lais
vai plaukioja po jūrą su negyvais žmonėmis.

— Ne, ne! Nereikia, nereikia! — sušuko baltoji moteris, 
bailiomis akimis bėgiodama po kambarį ir kratydama atkištas 
rankas, lyg gindamos nuo negro, ar maldaudama jo pasigailėti. 
Šįs negras, buvęs jos vyro padėjėjas, dabar jos sukrėstai vaizduo
tei rodėsi juodųjų gaujų vadu. Jos, tos gaujos, rodės jai, žings
niuoja dabar per baltųjų europiečių lavonus, lipa per jos moti
nos, tėvo, seserų ir brolių veidus. Kai jis dar kartą bandė kalbėti, 
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jai rodės išduoda ją pigmėjų ar niamniamy gaujoms... Paskui tos 
juodųjų rudaodžių, raudonodžių gaujos apsigyvens visoj Europoj, 
išsidalins ją. Lietuvą užims žmogėdros. Iš muzėjy mėtys amžiais 
surankiotas ir saugotas senobines brangenybes, naikins knygas, 
apleis jiems nesuprantamas radio, elektros stotis, susisiekimo 
priemones ir visa, ką taip sunkiai pasiekė šimtmečiais baltieji...

Pamatęs kokį didelį įspūdį padarė jo baisioji žinia poniai, 
negras išėjo iš kambario. UŽ sienų kilo triukšmas, kurs pažadino 
baltąją moterį iš klajojimų ir grąžino jos mintis iŠ Europos.

Radio vis šaukė, vis kalbėjo. Baltoji moteris užsikimšo au
sis, kad pabėgtų nuo viso šio košmaro, tačiau visvien girdėjo:

„Atsiliepkite, atsiliepkite, kas j Dievą tikite, kas mylite žmo
nes, gyvenimą. Negalima duoti žūti be pėdsaky visiems išradi
mams, žmogaus proto laimėjimams, kuo gėrėjosi tiek karty. Atsi
liepkite, dėl tų naujų karty, kurių naudai mes tuos išradimus 
turime perduoti. Atsiliepkite jūs, kurie gyvenate toli nuo vadi
namų kultūringųjų europiečių, teisingiau žmogėdrų, kurie, kaip 
plėšrus šakalai, sukramtė vieni kitiems gerkles, ligi savęs išnaiki
nimo. Sumotorizavę visą gyvenimą, jie sumechanizavo ir savo 
jausmus. Jie per daug skubino gyventi, nenorėdami ir nemokėdami 
gėrėtis amžinuoju grožiu. Jų menas nesugebėjo pakelti juos aukš
čiau šito modernizuoto gyvenimo ir nušviesti jo pragaištingas 
neigiamybes.

Ir koks aš turtingas dabar esu! Visi Paryžiaus turtai dabar 
mano. Tik ateikit, mes pradėsim naują gražy gyvenimą, išauklė- 
sim kitokius žmones. Jeigu kitos šalys likote gyvos ir šios baisios 
nelaimės nesukrėstos, surankiosiu brangenybes, atiduosiu jums, 
ir mes kursime visiems lygy gyvenimą.

Atsiliepkit, kur aš turiu važiuoti, kad sutikčiau gy vų žmonių “.
Baltoji moteris tylėjo sustingusi. Jai norėjos bėgti iš Čia, bet 

kur? — Pas jį. Pas baltąjį žmogų!
— O, kad paukščio sparnus turėčiau! Kaip pranešti jam, 

kad aš čia viena, kaip ir jis?/Jis tarp lavonų, aš tarp žmogėdrų. 
Bet europiečiai, sako jis, irgi buvo žmogėdros. Buvo. Dabar 
jy nebėra. Dabar yra tik jis ir aš. Gal dar kur nors keletas 
tokių, kaip mudu. Ir mums pradėti naują Europą! Greičiau pas 
jį... Kaip pranešti jam, — blaškėsi baltoji moteris. Aplinkui tamsi 
naktis, atogrąžų miškas, žvėrių ir žmogėdrų karalija — ir jokios 
galimybės susisiekti su tuo, kurs ją šaukia.

Ir, štai, baltoji moteris su keletą paklusnių tarnų negrų ma
žu laiveliu plaukia plačia upe pietų link. Jai taip negera, taip 
sunku. Antai, pamatę atsiiriančius žmones, įsipenėję krokodilai 
tingiai kraustosi nuo kranto ir lyg galvoja, ar pasitraukti nuo jy 
ir pasinerti į vandenį, ar pulti, apversti laivelį ir pasigauti pie
tums šviežienos. Pakrantėse, gąsdindami, knibžda įvairūs gyviai. 
Vanduo toks drumstas, nešvarus. Kaitra pakerta jėgas. Baimė iš
semia energiją. Tačiau ji plaukia, plaukia. Paskui eina pėsčia,
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' D. L1PČIUTĖ
Prie kapo

Tyliai aš praveriu vartus į tavo namą 
Ir atsargiai einu, kad nepabustum.
Dedu tau pluoštus žiedą margus, 
Verkiu tyliai, kad nepajustum...

Dangus, toks mėlynas virš balto kryžiaus, 
Ir medžiai čia nulenkę galvas tyli — 
Baigščiai prabėga vėjas skausmo vyzdžiais 
Ir vėl sapnai valandas belydi.

— Mamyt, ar gera tau naujoj tėvynėj, 
Nepasiilgai žemės dar oi mūsą? — 
Vėliu tyli. Nejau visi jau žodžiai išsipynę, 
Kai žemėj keliavai tarp skausmą triūso? — 

Ir neišgirdusi nė vieno tavo žodžio, 
Vėl praveriu vartus iš tavo rūmą, 
Ir einu vėl tolyn, taku dygliuotą rožią, — 
Artyn vis pas Tave, mamyt, prie amžią jūrą.

sunkiai pavilkdama kojas. Taip tvanku, taip karšta; bet jai reikia 
eiti dėl naujų žmonių.

Štai, jau uostas. Dangau, koks baisus vaizdas!
Pabūgę daugybės negyvėlių, negrai kaukia ne savais bal

sais ir slapstosi po kampus. Jų vadas, tačiau, juos subara ir pa
drąsina.

— Ko nusigandote? Ar kad baltieji mūsų engėjai išnyko iš 
mūsų žemės? O, gal jie net paliuosavo mums ir savus žemynus!

Baltoji moteris susvyravo. Bet laimei, štai jau radio priim
tuvas. Greit ji susikalbės su juo, su savo broliu, draugu, vyru. 
Ji vos, vos įbėga į radiofoną ir surinka visu balsu:

— Aš esu Afrikoj! Atskrisk pas mane. Mes abu eisiva gel
bėti gyvų palaidotų musų tėvynės griuvėsiuose. Mes sukursim 
naują žmoniją, kuri mokės gėrėtis vieversėlio daina pavasario ry
tą, kuri... — šaukė ji negalvodama ir negailėdama balso, kad tik 
jis išgirstų.

— Magdute, mieloji, kas tau yra? Ko tu taip rėki?—įpuolė į 
kambarį susirūpinusi draugė: — tu vargšele, kažką baisaus sap
nuoji! — pajudino už peties.

— Nelieskit manęs! — suspigo baltoji moteris, bailiai trauk- 
damosi gilyn į lovą ir beviltiškomis akimis ieškodama pagalbos, 
kol pagaliau draugė įsąmonino ją, kad jau greit aŠtuonios ir jodvi 
pasivėlins į tarnybą. .

Tai būta sapno! Baisaus šiurpulingo sapno!
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PROF. PR. DOVYDAITIS

Moters siela ir Katalikų 
Bažnyčia

Čia kalbamu klausimu aš jau rašiau „N. Vaidilutės“ pačia
me pirmutiniame sąsiuviny (1921 m. 36-38 pusi.). Dabar vėl prie 
jo grįžtu, nes per tą laiką jis ir vėl yra pajudintas ir pas mus 
ir užsieniuose. Mat, šis dalykas yra viena tokių keliaujančių 
legendų, arba teisingiau pasakų, kurios, kad ir yra šimtą kartų 
atitaisytos, vis iškyla ir šimtą pirmąjį kartą, surasdamos jomis 
tikinčių klausytojų. Šios pasakos pagrindinė mintis, arba kvinte
sencija tokia: Vienas vidurinių amžių vyskupas (arba net ir visas 
vyskupų susirinkimas) neigęs moterį turint (žmogaus) sielą arba 
bent tuo abejojęs.

Suprantama, kad ši pasaka labai tinka Katalikų Bažnyčios 
priešininkams, ir dėl to jie ją kiekviena proga stengiasi išpūsti, 
kaip kokį muilo burbulą, kuris turįs parodyti, kaip Bažnyčia ne
kenčianti ir niekinanti moterį. Ir net kai kurie katalikų rašytojai, 
ir Bažnyčios istorikai, nežinodami,’ kaip čia yra iš tikrųjų, jau
dinasi ir apgailestauja, kad ten vienas vyskupas buvo tikrai pa
daręs pagailėtiną klaidą. Tuo tarpu visas šis Katalikų Bažnyčiai 
daromas kaltinimas yra seniai išaiškintas ir parodytas esąs be 
pagrindo. Tačiau vis dėl to vyksta taip, kaip toj rusų patarlėj: 
„Pop svojo, čiort svojo“, t y., popas (šventikas, pravoslavų ku
nigas) gieda savo (saviškai), o velnias — savo (saviškai).

Aure, Berlyno universiteto profesorius germanistas G. N e- 
ckel’is prieš trejetą metų iš kalbamos pasakos padarė net „baž
nytinio susirinkimo šūkį“. Neckel’is, būtent, rašė, kad Bažnyčia, 
savuoju Mozės įsakymu „Jis (vyras) bus tavo (moterie) viešpats“, 
bažnytinio susirinkimo šūkiu „Mulier non homo“... moters būklę 
ne pakėlė, bet pažemino1).

Protestantų teologijos profesorius J. v. Walter’is nenorėjo 
sutikti su tokiu Neckel’io iš piršto išlaužtu tvirtinimu ir dėl to 
šiaip atsiliepė: „Jei... jau kalbama apie vieno bažnytinio susirin-

*) Was bedeutet Hermanu Wirth für die Wissenschaft? Herausg, von A. 
Baeumler, Leipzig 1932, 16. Ši ir kitos vokiškos citatos paimtos iš M. P ri
ta i 11 o s straipsnelio „Frauenseele und Kirche' žurnale Stimmen der Zeit 127 t. 
(1934, 418-420 p. Taip pat ir Pribillos straipsnio antrašte bei mintimis čia pasi
naudota, tik jas lietuviškai išvertus ir bent kiek pergrupavus.
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kimo šūkį, kad moteris nepelno žmogaus vardo, tai vis dėlto 
butų pageidaujama, kad būty bent į versmes įsiskaitoma, O vers
mės rodo, kad Mäcon’o sinode 585 m. taip yra išsitaręs vienas 
vienintelis vyskupas, bet jo kolegos prieš tai gyvai protes
tavo“1).

Bet ir pats prof. Walter’is versmių neatpasakoja teisingai; 
nes kalbamame sinode nė vienas vyskupas neišsitarė tąja prasme, 
kad moteris nepelnanti šmogaus vardo.

Dar smarkiau buvo rašyta prieš pusantrų mėty laikrašty 
Deutsche Allgemeine Zeitung (Nr. 498-99, 1933. XI. 11). Tame 
laikrašty, proga vieno ginčo apie moters būklę, net štai ką ran
dame pasakyta: „Viduriniais amžiais moteriai nepripažino sielos 
ne kokio fanatiško vienuolio iš vėžių iškrypusi ir vieny viena 
palikusi nuomonė, bet bažnytinis susirinkimas vieno balso dau
gumą nustatė kaip Bažnyčios mokslą, jog ir moteris taip pat tu
rinti sielą“.

Taip rašoma vokiečių nekataliky spaudoj, kaip matėme, net 
tokioj, kuri rimtai pretenduoja būti mokslinė. Bet ir lietuvių spau
doj per paskutiniuosius trejetą mėty esu pestebėjęs dvejetą pa
našių pasisakymų šiuo klausimu.

Liuda Purėnienė, prisiekusis advokatas, savo knygelėj 
„Jungtuvės ir išsiskyrimai“2) mūsų klausimu šitaip rašo: „Kaip 
Katalikų Bažnyčia žiūrėjo į moterį, matome ir iš bažnytinio Ma- 
kono susirinkimo, kuris įvyko VI amžiuje. Jame buvo iškeltas ir 
labai karštai debatuojamas klausimas apie tai, ar moteris yra 
žmogus ir, ar ji turi sielą. Vieni tvirtino, kad žmogus, kiti neigė. 
Galy gale šalininkai to, kad moteris turi sielą ir yra žmogus, iš
kėlė tokį argumentą. Girdi, remiantis Evangelija, Kristus buvo 
žmogaus sūnumi, o žemėje Jis tebuvo žinomas tik, kaip mergai
tės Marijos sūnus, ergo —. moteris yra žmogus ir turi sielą. Tas 
argumentas paveikė, ir susirinkimas pripažino vieno balso dau
guma, moterį Žmogumi. Taigi, jei ne tas balsas, kuris nusvėrė 
balsavimą, mes, moterys, būtumėm dabar be dūšios, ir netaikytų 
mūšy žmonėmis...“ (45-46 pusi.).

Nors ponia Purėnienė išvadą padarė su pasitikėjimu, kad ji 
neabejotinai čia laimėjusi rekordą, betgi, deja, rekordas vis dėlto 
tenka pripažinti ne jai, bet kitam šių lenktynių dalyviui, lenk
tynių — kas kalbamu klausimu prikalbės daugiau ir didesnių 
nesąmonių! Rekordą šiose lenktynėse neginčijamai yra laimėjęs 
metais anksčiau Žemės Ūkio Akademijos zootechnijos katedros 
profesorius K. Aleksa. Jis mūsų klausimu trumpai drūtai pa
reiškė: „1693 m. buvo parašytas veikalas „Mulieres homines non

9 W. Künneth u. H. Schreiner, Die Nation von Gott3. Berlin 1934,330»
2) L(ietuvos) S(ocialdemokraty) P(artijos) Kauno Org. Moterų Sekcijos Lei

dinys. Kaunas, 1932 m.
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esse“ (Moterys yra ne žmonės). Veikalas buvo diskutuojamas 
Makono sobore“1).

Šitokias sentencijas paskaičius, nenoromis skverbiasi galvon 
Juvenalio mintis: Difficile ėst satiram non scribere (sunku iŠ 
to nesijuokti). Sunku taip pat nuspręsti, ar šitoki veikalai, kaip 
tik ką cituoti, yra rašomi skaitytojy neišmanymu, jų tamsumu 
paspekuliuoti (atsimintinas gražus rusų pasakymas: spekuliacija 
ne neviežestvo publiki), ar kurių kitų sumetimų padiktuojami.

Kai dėl ponios Purėnienės veikalo, tai jo pabaigoj sumi
nėta literatūra bent parodo, kas yra jos didieji autoritetai, visais 
jos veikale paliestais (etnologijos, bendrosios ir bažnytinės istori
jos ir kitais) klausimais, kuriais autoritetais ji seka su pačiu gi
liausiu tikėjimu į jy neklaidingumą, bet kurių kaip tik ji liko 
labai ir labai suklaidinta (tai daugiau ar mažiau žinomi socializ
mo rašytojai: Engels, Kautsky, Bebel ir kt ). O iš prof. Aleksos 
taip ir nesužinome, kokiu autoritetu jis pasikliovė tvirtindamas, 
kad nebūtas veikalas buvo parašytas XVII a. gale ir buvo disku
tuojamas susirinkime, įvykusiame VI a. gale...

*

Tuo tarpu visas mums čia rupimas klausimas yra seniai iš
aiškintas ir ryšium su juo Katalikų Bažnyčiai daromas priekaiš
tas parodytas neturįs pagrindo. IŠ literatūros kalbamu klausimu 
paminėtini šie straipsniai prancūzų ir vokiečių kalbomis: 1) G. 
Kurth’o str. žurnale Revue des questions historiques 51 (Paris 
1892) 556-560 pusi, ir 2) enciklopedijoj Dictionnaire Apologė- 
tique de la foi catholique'I4 (Paris 1911) 1897-98 pusi.; 3) J. 
Overmans’o str. žurnale Das literarische Echo VI (Berlin 
1903-04) 1021-22 pusi.; 4) E. Vacandard’o str. jo knygoj Ettt- 
des de critique et d’histoire feligieuse II (Paris 1910) 171-175 p.

Bet jei, atitaisymų nepaisant, nelemta pasaka tyčiomis ar iš 
nenusimanymo yra kartojama, tai tenka taip pat pakartot ir ati
taisymas, kad tylėjimas nebūtų suprastas kaip pritarimas, arba 
nesugebėjimas atsakyt. Šitaip pasielgt ypač dera šiais laikais, 
kuomet vėl visuose istorijos užkampiuose ieškoma medžiagos 
krikščionybei ir Bažnyčiai pulti. Tokiais laikais yra gera turėt 
rankoj ir atsigynimo ginklą.

Iš kur ta visa pasaka prasidėjo? Būta taip. 585 m. įvyko 
antrasis Macon’o (prie Saöne) bažnytinis sinodas, kuriame buvo 
susirinkę Paryžiaus ir Burgundijos kraštų vyskupai. Vyskupas 
Grigorius iŠ Tours’o (538-594 m.), patsai sinode nedalyvavęs, 
apie mums rūpimąjį įvykį taip pasakoja savoj „Frankų istorijoj“ 
(Historia Francorum VIII, c. 20):

„Esxtitit enim in hac synodo quidam ex episcopis, qui di- 
cebat mulierem hominem non posse vocitari (vocari). Sed tarnen
---------------------- ----------- -----------  _ , ; ,J

J) Prof. K. Aleksa, Moteriai apie moterj. Vieša paskaita (sutrumpinta), skai
tyta Žemės Ūkio Akademijoj 1931 m. sausio mėn. 18 d. Kaunas, 1931,14 pusi.
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ab episcopis ratione äccepta quievit, eo quod sacer Veteris Tes
tament! Über edoceat, quod in pincipio, Deo hominem creante, 
ait: „Masculum et feminam creavit eos, vocavitque nomen eorum 
Adam (Gen. 5, 2), quod est homo terremus; sic utique vokans 
mulierem ceu virum; utrumque enim hominem dixit. Sed et Do
minus Jesus Christus ob hoc vocitatur filius hominis, quod sit 
filius Virginia, id est mulieris. Ad-quam cum aquas in vina trans- 
ferre pararet, ait (Joan. 2, 4): „Quid mihi et tibi est, mulier?“ et 
reliqua. Multisque et aliis testimoniis haec causa convicta quievit“ 
=(Migne, Patrologia latina 71, 462; Monumentą Germaniae his- 
torica. Scriptores rerum Merovingiensium I [1884] 338; ed R. 
Poupardin [Paris 1913] 318).

_ Šios vietos negalima išversti jos drauge nepaaiškinant. Kad 
mūsiškis vertimas teisingas ir toks jis turi būti, paaiškės paskiau.

Taigi, Grigorius iš Tours’o pasakoja: „Šiame sinode pakilo 
vienas vyskupu ir pasakė, kad moters negalima vadinti [žodžiu] 
homo ,homo‘ (homme). Bet vyskupu įtikintas, jis nusiramino; 
nes juk Senojo Testamento šventasis Raštas taip mokąs, kai jis 
jau pradžioj, Dievui sukuriant žmogų, sako (1 Mozės 5, 2): Jis 
juodu leido, kaip vyrą ir moteriškę ir praminė juodu vardu Ado
mas, t. y., ,homo* iš žemės; taip juk jis [šv. Raštas arba Dievas] 
vadina ir moterį, ir vyrą; taigi abu jis vadina ,homo*. Bet taip pat 
ir Viešpats Jėzus Kristus dėl to vadinamas ,homo‘ sūnus, [kadan
gi] jis yra mergelės, t. y., moteriškės sūnus. Rengdamasis vandenį 
perkeist į vyną, jis jai sako: „Kas man darbo su tavim, moteriš
ke? ir 1.1. Dar ir daugeliu kitu liudijimų (argumentu) buvo šis 
dalykas išaiškintas ir baigtas“.

Iš to, ką čia duoda versmės, yra neaišku, ar kalbamas klau
simas buvo svarstomas tikruose sinodo posėdžiuose ar čia, apra
šant sinodą, tąja proga atpasakotas tik koks privatus (vyskupu 
tarpe įvykęs pasikalbėjimas. Išlikusiuose to sinodo aktuose 
apie tą įvykį nėra jokios žymės; tuo galima įsitikint, 
dirstelėjus j įvairius bažnytiniu sinodų (konciljju) aktu išleidimus 
(Sirmond I 381; Hardonin III 459; Mansi IX 947; Monum. Germ. 
sect. III [1893] 163). Dėl to negali būt kalbos ir ajjie kokį sinodo 
nutarimą, kokį „sinodo Šūkį“, kokį tame sinode iškeltą ir „labai 
karštai debatuotą klausimą“, kokį „balsavimą“, „diskutavimą“ ir pan.

Šis, pirmu pažiūrėjimu keistas, klausimas paaiškėja nusikė- 
lus į tuos laikus ir vietą, kurioj jis buvo kilęs, t y., į 6-jo šimt
mečio Prancūziją. Tais laikais Prancūzijoj buvo didelis kalbos 
išbjurimas, ir, be to, tuomet iš lotyniškosios kalbos formavosi 
prancūziškoji. J lotynu kalbą, kuria tuomet kalbėjo šviesuomenė, 
ir kuri tik viena buvo vartojama kaip rašomoji kalba, buvo pra
dėję brautis keltiškoji liaudies kalba5). Tuo metu ir lotynu žodis

5) PIg. O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur V (Frei
bürg. i Br. 1932). 359 p.

225

35



„homo“ keitėsi į prancūzų žodį „homme“, kuris, kaip ir lotyniš
kas „homo“, reiškė ir „žmogus“ ir „vyras“, taigi suprantama, kad, 
jei kas norėjo kalbos aiškumo, tai galėjo patart žodžio „homo“ 
vengti, kada buvo kalbama apie moterį. G o t f r i d a s K u r t h a s, 
vienas geriausiu Merovingu laiku istorijos žinovu, parodo ir pa
vyzdžiais, kad lotyniškas „homo“ kaip kad ir lietuviškas „žmo
gus“ (su kuriuo jis yra vienos kilmės), gali žymėt ir vyrą ir mon
terį, bet moteriai tik retai taikomas.

Taigi, tas keistuolių atrodąs Mäcono sinodo vyskupas ten 
buvo iškėlęs ne teologinį klausimą apie moters sielą, bet gra
mą t i k i n į abejojimą, ar, laikantis tuo metu vartojamos kalbos 
įpročio, yra vartotinas žodis „homo“, kada kalbama apie moterį, 
ar nekils iš to kokių nesusipratimų.

Palyginimui galima paimti vieną vietą iš „Corpus iuris ci
vilis“, kurioj nusakoma, kad žodžiu „homo“ gali būt vadina
mas ir vyras ir moteris (L. 152 Dig 50, 16): Hominis appėllatione 
tam feminam quam masculum contineri non dubitatur“). Būtų vi
sai keista, jei iš šios terminologinės pastabos bet kas mėgintu 
daryti išvadą, kad romėnu juristai yra ginčijęsi, ar moteris yra 
žmogus, ar ne.

Mūsišką aiškinimą paremia taip pat ir tas įrodinėjimo būdas, 
kurį kiti Mäcono sinodo vyskupai buvo pasirinkę savo kolegą įti
kint Jie kalba ne apie moters sielą, bet cituoja įvairias vietas iš 
lotyniškosios Biblijos, kur žodis „homo“ taikomas kalbant (taip 
pat) ir apie moterį. Šitai ypač aišku iš nurodymo į Mergelę Ma
riją. Juk būtu tiesiog absurdas (nesąmonė) manyti, kad Mäcon’o 
vyskupai buvo norėję savo kolegą įtikinti, kad Kristaus motina yra 
buvęs žmogus.

Toliau, mūsų aiškinimą patvirtina ir tai, kad sinode kilęs 
neaiškumas buvo labai greit likviduotas. Tam incidentui sinodas 
neteikė jokios didesnės reikšmės ir savo aktuose jo visai net ne
suminėjo. Grigorius iš Tours’o yra vienintelė versmė, iš kurios, 
mes apie tai sužinome. Taip pat ir klausimą iškėlęs vyskupas 
savo abejojimą, matyt, nelaikė, esant labai svarbu; jis tuoj 
pasitenkino, kai tik jam pacitavo keletą citatų iš Šventojo Rašto. 
Visa tai būtų nesuprantama, jei kalbamame sinode kuris vysku
pas būtų pasisakęs nenorįs pripažint žmogiškos sielos pusei žmo
nių giminės. Toks įvykis būtu visai kitokio reagavimo susilaukęs.

Kad iš tikrųjų ir buvę taip manyta, kai kas nurodo kai ku
rias vietas Bažnyčios Tėvu raštuose. Bet kad ir kažin kiek šiokiu 
ar tokiu citatų apie moterį pririnktum patristinėj literatūroj, tai 
dar nebus įrodyta, kad krikščionybės senovėj bet kas būtu nepri
pažinęs moteriai žmogiškos vertybės arba žmogiškos sielos. To
kia pozicija, kaip sako Hellmann ’ a s savame „Franku istorijos“ 
vertime į vokiečiu kalbą (Fränkische Geschichte II4, Leipzig, 1913, 
279) tikrai būtu „abstruziškumas“; tokį abstruziškumą prikišti ka-
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Margarita Šulcaitė

Apvylė vakaras bežadis
Ir buvo vakaras bežadis, 

v *

Žvaigždutės liūdnos, taip ilgu...
Kaip beduiniai prie oazės,
Prie laimės slinkom pamažu.

Nuvargus aš, pailsęs tu,
Bet žingsnį dėjome po žingsnio.
Vadovė svaigstančią širdžių
Slaptinga fėja, žvilgiu sfinkso.

Ir vėl toks vakaras bežadis
Žvaigždutės liūdnos, taip ilgu...
Apvylė mėlynas miražas:
Ne laimės būta — tik sapnų.

taliky vyskupui iš Grigorio Didžiojo gadynės tegalima būtų tik 
turint labai svarbių įrodymų.

Tiesa, reikia sutikti, kad Grigoriaus iš Tours’o suteiktoji ži
nia, paviršutinai į ją dirstelėjus, lengvai gali sukelt nesusipra
timą. Tuo būdu tenka aiškinti ir tai, kad net toks Hefelė savo 
koncilijy istorijoj (Konziliengeschichte III2, 1887, 41 p.) galėjo 
šiaip parašyt apie mūsų čia nagrinėjamą įvykį: „Vienas vyskupas 
tvirtinęs, kad moterys negalinčios būti pavadintos žmonėmis pil
na prasme, buvo sinodo pamokytas — kaip iš tikryjy yra?“

Hefele’i teko sudoroti milžinišką medžiagos daugybę, ir dėl 
to jis neįstengė patikrinti kiekvieną smulkmeną. Už tat, kai H.
Leclercq’as Hefelė’s tą veikalą praplatintu pavidalu išleido 
prancūziškai, tai jis aną Hefelė’s paklaidą atitaisė ilga pastaba, ir 
dar čia pat paminėjo eilę pavyzdžių iš prancūziškų veikaly, ku
riuose Grigoriaus iš Tours’o suteiktoji žinia buvo nesuprasta arba 
ginčyjama (Histoires des Čonciles IIIi Paris 1909, 208,211—214).

„Amžių eigoj ir katalikų teologai tikrai yra prikalbėję apie 
moterį daug kvaily ir garbingų dalyky6. Bet — kad katalikų vys
kupas arba net bažnytinis susirinkimas nepripažinęs moterį turint 
žmogišką sielą, — tai — Bažnyčios priešų pykčiui — aš pasa
kyčiau tiesio g y ra pasaka — teisingai baigia M. P r ibi 11 a.

6) Šis posakis labai įsidėmėtinas ir moterims ir teologams: teologams, kad 
jie žiūrėtų ką kalba, o moterims — kad jos žinotų, jog vieno kito teologo nuo
monė, tai dar ne Bažnyčios nuomonė.
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JON. DAUGĖLA

Motinos keliais
Tarp daugelio įvairiausių kasdienišky reikalų ir rūpesčių, 

mokslo problemų, politikos klausimų, šiandien visų krašty spau
da užleidžia motinos vardui vietą ir garbingai jį mini.

Motinos vardą vienoda meile mini visų luomų vaikai. Ir 
vis neatspėjamai gili motinos meilė, jos širdis, kantrumas, pasi
aukojimas. Kilni ir garbinga yra motinos misija Šeimai, visuome
nei, tautai, Bažnyčiai. Motinos meilė daro stebuklus. Primintas 
motinos vardas, meilė pravirkdo kietaširdžius, užvaldo užsispyrė
lius. Kas gi taip mokės prakalbėti tiek jaunam tiek senam, kaip 
motina?

Kilnių motinų meilė visus gaivina. Iš jos trykšta dieviško 
gailestingumo ir grožio pradai. Dažnai motinos, brangindamos 
savo vaikus, išsižada savo gyvenimo džiaugsmo, o tesiilgi ir te
trokšta savo vaiky laimės. Nenuostabu, kad tokios motinos mo
kėjo įkvėpti vaikams Dievo, tėvų meilę, artimo gailestingumą, 
aukštos doros supratimą ir kity dorybių.

Lietuvės motinos vardas labai gerbiamas. Tai gilaus dė
kingumo ženklas mūšy motinai, pirmai pedagogei, kuri kursto ir 
saugo tą šventą šeimos židinio ugnelę, kuri rusi ilgesiu kiekvieno 
žmogaus sieloje — Absoliuto Tobulybės, Amžinybės troškimais. 
Kilnios motinos uždavinys nesibaigia tik vaiky ugdyme. Nėra 
už ją didesnės menininkės atidaryti vyrui akis ir ausis, kad jis 
regėty ir girdėtų švelnesnį ir tyresnį gyvenimą ir meilę.

Lermentovas yra parašęs vienas eiles, kuriose kalba apie 
aukas, krentančias mūšio lauke. Tos aukos — gyvyjų labai greit 
užmirštamos. Tačiau, poetas pasako, kad nors: „Nudžiugo 
žmona ir draugas draugą pamiršo. Bet yra pasauly siela, kuri 
niekuomet nepamirš kritusio sūnaus, dukters — tai motina“.

Dažnai kalėjimuose jokios baudos, jokie grąsinimai nesu
švelnina pasmerkto, tik priminimas motinos. Motina ir mirda
ma tik vieno tetrokšta: „Vaikeli būk geras, dievobaimingas, 
atsimink mane maldoje*. Ir kaip laiminga jausis ta motina, kurios 
išsipildys troškimai. Jei ji ir bus mirusi, jos dorybės gyvens 
Aukščiausio garbei karty kartose. Jų išugdytais gerais sūnumis 
džiaugiasi ne tik pačios motinos, bet didžiuojasi Bažnyčia ir 
tauta, kuriy gerovei dirbaiha.
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Motinos minėjimu mes pareiškiame, kad įvertiname motinos 
įtaką šeimai, visuomenei. Ta proga iškeliami motinų nuopelnai, 
pavyzdžiai, iš kurių gali jaunos motinos pasimokyti. Viena tiro- 
lietė motina, ūkininkė, nuėjo su kūdikėlių į daržą. Palikusi vaiką 
prie ežių džiaugtis gamta, pati budėdama, griebėsi darbo. Tik 
štai, kalnų aras sugriebęs kūdikėlį ir nuskridęs į kalnų uolas. 
Motina, pamačius įvykį, šoko vytis arą. Tačiau aras, pasiekęs 
savo lizdą, nusileido aukštos uolos iškyšuly ir pavedė auką jaunų 
erelių žaislui. Motina, lyg pamišusi, kopė uolų iškyšuliais, ske
veldromis ir šaukė savo kūdikį, kol beveik beprotė pasiekė aro 
lizdą ir — griebiant už vaikelio skilo uola ir ji su kūdikiu nu
riedėjo amžinybėn.

Tokia gili motinos meilė, kad nepabūgsta susijungti su 
mirtimi. Neieškant smulkesnių pavyzdžių motinos kilnumo, mei
lės ir skausmo keliams pavaizduoti — užtenka prisiminti Motinų 
Motiną Mariją. Ir ji, kaip minėtoji, per uolų skeveldras kopė į 
Kalvarijos kalną, paskui už žmonių nuodėmes žengiantį mirti 
Sūnų. Jai pranašauti Simeono žodžiai: „Marija, pervers Tavo 
širdį kalavijas“ išsipildė.

Krikščioniškos motinos šeimos pavyzdžiu ir statoma Marija, Jos 
gyvenimo džiaugsmai ir sielvartai. Ir pati Marija sako: „Ar gali mo
teriškė užmiršti savo kūdikį, kad nesigailėtų savo ysčiaus vaisiaus? 
O jeigu ji užmirštų, aš tačiau neužmiršiu. (Ižai. 49, 15).“

Šv. Raštas mini daug moteriškių, kurios pasižymėjo nepa
prastu grožiu. Graži buvo Ieva — pirmutinė mūsų motina. Graži 
Abraomo žmona Sara ir Jokūbo sužadėtinė Rachelė. Apie Juditą, 
jatmą dievobaimingą našlę, skaitome, jog ji savo veido skaistumu 
išgelbėjo žydus iš stabmeldžių nelaisvės. Pagaliau Rūta, Estera, 
Zuzana ir kitos doros senųjų amžių moters buvo nepaprastos 
gražuolės. Bet jų visų grožį užstelbia Marijos, Jėzaus Kristaus 
Motinos, grožis. Šventieji neranda priemonių jos skaistumui, 
kuklumui aprašyti. Lygina Ją prie Rojaus lelijos, Saliamono baž
nyčios, Aušros žvaigždės, Saulės ir k. Šv. Dvasia Mariją vadina 
švelniais vardais: Drauge, Balandėle, Sesele (Giesm. giesm.)!

Marija —tai sielos grožio pergalės materijai triumfas. Ir 
prieš tą stebuklingą jos grožio įsikūnyjimą atsiduria šešėliuos visi 
žemėj garbinamieji moterų grožiai. Ir Marija, visų grožių grožis, 
pasaulį veikė ir veikia motiniškąja tauria meile ir nekaltybe. Dėl 
to visoms motinoms visais amžiais ji geriausias motinos meilės, 
kentėjimų ir džiaugsmo pavyzdys.

Ypatingai reikšmingas jis moderniškųjų laikų motinai, kurią 
pribaigia ir išsemia madų negalavimai tiek, kad nustoja reikšmės 
prieš supagonėjusio XX a. karo ir griūvėsiu troškimą. Trūkumas 
motinos meilės šeimai, visuomenei rengia pasaulį žuvimui.

Tikrosios motinos kėliai skaudūs, kupini nepaguodžiamų 
sielvartų, tačiau tik jais vedama žmonija į taikos ir laimės rytojų.
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DR, KALVAITYTĖ-KARVEL1ENĖ

Moterų buities klausimais
Tautų Sąjungos įkurto Konsultacinio Moterų Komiteto laiškas viso 

pasaulio moterims.

1933 m. gruodžio mėn. 17 Amerikos respubliką konferen
cijoj Montevideo buvo pasirašytos dvi svarbios moterims sutartys— 
vienodos pilietybės ir lygiu teisių. Vienodos pilietybės sutartis 
buvo pasirašyta 19 Amerikos respublikų ir po to ratifikuota Suv. 
Amerikos Valstybių ir Čili. Lygių teisių sutartis, išimanti iš įsta
tymų globos bet kokius skirtumus, taikomus lyčių atžvilgiu, bu
vo pasirašyta keturių valstybių.

Konsultacinis Moterų Komitetas dėjo pastangų, kad abi šios 
sutartys būtų priimtos į Tautų Sąjungos plenumo dienotvarkę, ir 
tatai jam pasisekė. Prašymas įtraukti j T. S. dienotvarkę vieno
dos pilietybės sutartį buvo pasirašyta 15 šalių atstovų, o lygių 
teisių — 10. Prašymai T. S. plenumo buvo patenkinti ir, tokiu 
būdu, visi motery buities klausimai yra įtraukti J 1935 m. rugsė
jo mėn. plenumo dienotvarkę.

Paskutiniajame Tautų Sąjungos sus-me šių sutarčių klausi
mas vėl buvo iškeltas, Šį kartą buvo norima parūpinti plenumui, 
pakankamai medžiagos. Šį klausimą iškėlė Danijos delegatas 
Scavenius ir Čekoslovakijos — Benešąs. Jie pasiūlė Tautų Są
jungai pareikalauti iš Konsultacinio Moterų Komiteto raporto 
aukščiau paminėtųjų sutarčių klausimu. Be to, Generalinis Tautų 
Sąjungos Sekretorius prašė Tarybą įgalioti jį paleisti per plenumo 
rankas pranešimus, kurie bus gauti iš Tarptautinių Moterų Orga
nizacijų moterų buities klausimais. Vienas ir kitas šie pasiūlymai 
buvo priimti T. S. Tarybos, š. m. sausio mėn. 14 d.

Sis Tautų Sąjungos žygis davė, bet kurioje pasaulio šalyje 
gyvenančioms moterims, nepaprastai geros progos išsitarti moterų 
buities klausimais Tautų Sąjungoj. Ir Moterų Organizacijų Vado
vės greit atsiliepė. Štai, vienas tokios vadovės laiškas, rašytas 
Konsultaciniam Komitętui:

„Aš ką tik gavau pranešimą, kad visi moterų buities klau
simai yra įtraukti į rugsėjo mėn. plenumo dienotvarkę. Tai, iš 
tikrųjų, yra didelis moterų laimėjimas. Esu visai tikra, kad dabar 
mes daug ką galėsime padaryti, nes turime daug padaryti, šia 
didelio mūsų laimėjimo proga. Tačiau pralaimėtume visiems
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amžiams, jei elgtu mėmės kaip tie, kurie niekados nepastebi gerų 
progų, ir niekados nesiekia jų išnaudoti, nors jos ir pačios atei
ty. Šiuo atveju, turime sudaryti vieningą motery frontą, apimantį 
viso pasaulio motery organizacijas, nes tai yra reikalas vertas 
visų mūsų pastangų“.

IŠ vienos šalies, kur moterys yra beveik visų teisių neteku
sios, atėjo nepasirašytas laiškas iŠ seniau buvusių veikėjų grupės. 
Laiške pareiškiamas dėkingumas, kad feministinė vėliava iki šiol 
dar plevėsuoja Ženevoje. Tarp kita ko, rašoma:

„Motery pastangos pas mus labai apribotos dėl daugelio, 
motery labai blogos ekonominės būklės. Didelė moterų dalis yra 
netekusi užsiėmimo ir nebegalėjo užtikrinti sau naujo darbo, to
dėl jos visiškai neteko pajamų. Tatai verčia jas mažinti bet ku
rias išlaidas, net pagaliau, važinėjimo tramvajum. Ir tiktai dide
liu kai kurių moterų pasiaukojimu — galimi palaikyti Tarptauti
niai ryšiai. Tačiau, tai darydamos, jos atsiduria įtarimo pavojun, 
kad jos yra užsikrėtusios Tarptautinėmis idėjomis. Dabartinis 
daugelio seniau buvusių veikėjų tylėjimas jokiu būdu negali būti 
jų įsitikinimo raktu, nes dabartinėse aplinkybėse jos negali pa
sakyti to, ką mano. Negalima jų įtarti, kad joms ir asmeniškos 
drąsos stoka, nes ir didelė asmeniška drąsa neduotų nieko kita, 
kaip nenaudingą kankinimą“.

Gautas laiškas ir iŠ Jungtinių Amerikos Valstybių, kur pa
sikėsinimas į motery teises yra žymiai mažiau pasireiškęs, kaip 
Europos valstybėse. Rašoma:

„Konsultacinio Motery Komiteto darbas, raginąs pasaulio 
tautas svarstyti moterų teisių klausimą ir išklausyti motery balso, 
akivaizdoje užsipuolimų į jų laisvę daugelyj šaliy, iš tikrųjų yra 
nusistebėjimo ir pasigėrėjimo vertas viso pasaulio moterims.

Konsultacinio Motery Komiteto Propagandos Komisija susi
rinko po T. S. Tarybos posėdžių pabaigos, ir 45 milijonų jo 
atstovaujamų motery vardu pasiuntė laiškus Tarybos pirmininkui 
Tarfik Rüstü Bey, Danijos atstovui Scaveniui ir Čekoslovakijos— 
Benešiui, dėkodama jiems už pagalbą. 4

Be to, Konsultacinis Moterų Komitetas paskyrė Subkomitetą 
rinkti medžiagą T. S. plenumui. Komitetas jaučia, kad būtų labai 
gerai visoms moterims susijungti raportui padaryti, nes nėra 
abejonės, jog visos moterys sutinka, kad jų kasdienis gyvenimas 
yra nusėtas sunkenybėmis, ypatingai tose šalyse, kur motery 
balsas mažai, arba visai neturi reikšmės. Daugelyj šalių moterys 
yra netekusios ir tų teisių, kurias buvo išsikovojusios. Pav., Švei
carijoj tik Ženevos Kantonas mokėjo moterims mokytojoms tokį 
pat atlyginimą, kaip ir vyrams, o dabar ir tas kantonas sumažino 
tą atlyginimą moterims Jabiau, nei vyrams. Ir bemaž visur atsi
tinka panašiai — moterys pirmosios nukenčia. Jos mėtomos iš 
tarnybų su kaire ir dešine; tekėjusioms neleidžiama dirbti, siūlo- 
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ma grįžti į virtuvę, į vaiky kambarį; jy nuomonė nesvarstoma ir 
įstatymy atžvilgiu, jos traktuojamos lygiai, kaip vaikai.

Šie neteisėtumai ir nelygybės turi būti surinkti ir pristatyti 
Tautų Sąjungai, vienintelei pasaulyje organizacijai, kuriai panašūs 
skundai dar gali būti patiekti. Moterys dabar turi geros progos 
reikalauti savo žmoniškų teisių taip, kaip ir vyrai jų reikalavo. 
Jos turi progos pareikšti, jog laikas pradėti naują erą, kurioje 
visi žmonės — tiek vyrai, tiek moterys bus laikomi lygiateisiais 
ir kuriems visais atžvilgiais bus taikomi vienodi įstatymy dėsniai.

Prašome Tamstų mums padėti paruošti mūšy raportą, siunčiant 
mūšy pranešimą apie nelygybes, taikomas moterims jūsy šalyje ir 
organizacijų parašus, paremiančius Montevideo lygybių sutartis“.

Lygybių sutarčių tekstas ir kiti liečiu jas faktai
1. Sutarčių tekstas

Lygių teisių sutartis principiniuose nuostatuose yra tokia:
„Pasirašiusios valstybės sutinka, kad po šios sutarties rati

fikavimo vyrai ir moterys bus lygiateisiai visoje valstybės įsta- 
tymdavystės galioje esančioje teritorijoje.

Vienodos pilietybės sutarties principiniai dėsniai:
Neturi būti taikoma jokių skirtumų lytims pilietybės atžvil

giu nei įstatimdavystėje, nei praktikoje.
2. Sutarei ų tikslas

Lygių teisių sutartis, numatanti lygybę visose įstatymais tvar
komose srityse, yra paruošta ir patiekta T. S., kad Tarptautinių su
sitarimų priemonėmis padarytų galą visame pasaulyje bet kuriems 
moterų teisių suvaržymams, tiek gyvenimo, tiek darbo srityse.

Vienodos pilietybės sutartis yra prieš pastatyta kai kuriems 
Hagos Konferencijoje išdirbtiems Tarptautinės kodifikacijos dės
niams, numatantiems skirtumus vyrų ir moterų atžvilgiu piliety
bės klausimais. Hagos sutartis yra pasiųsta įvairioms valdžioms 
ratifikuoti.

3. Signatarų ir p a rėmėjų parašai
Lygių teisių sutartis pasirašyta: Kūbos, Ekuadoro, Paragva

jaus ir Uragvajaus. Vienodos pilietybės — Argentinos, Bolivijos, 
Brazilijos, Čili, Kolumbijos, Dominikanijos, Ekuador©, Gvatame- 
los, Haiti, Hondūro, Meksikos, Nikaraguos, Panamos, Paragva
jaus, Peru, EI Salvadoro, Suv. Amerikos Valstybių ir Uragvajaus. 
Be to, ji ratifikuota Jungtinių Amerikos Valstybių ir Čili senatų.

Parėmimo tikslu abi šios sutartys pasirašytos du kartu 
Amerikos Tarptautinės Teisės Instituto Valdybos. Šis Institutas 
rūpinasi ir jų pravedimu 17 Amerikos respublikų konferencijoj, 
Montevideo 1933 m.

Parėmimo tikslu šios sutartys taip pat pasirašytos daugelio 
tarptautinių moterų organizacijų, jų tarpe ir Tarptautinės Motery 
Tarybos, kurios valdyba davė savo parašą 1935. II. 12.
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4. Apie įtraukimą į T. S. plenumo dienotvarkę
Lygių teisių sutartį prašyta įtraukti į T. S. plenumo die

notvarkę pereitų metų rugsėjo mėn. Jos įtraukimo į dienotvarkę 
reikalas prašyme motyvuojamas tuo faktu, kad moterys yra labiau
siai lojalus T. S. bendradarbis pasaulinės taikos darbe. Prašymą 
pasirašė: Peru, Kuba,’Bolivija, Panama, Dominikanija, Meksika, 
Argentina, Haiti, Honduras ir Uragvajus.

Prašymas įtraukti vienodos pilietybės sutartį į T. S. plenu
mo dienotvarkę buvo patiektas taip pat pernai, rugsėjo mėn. Šį 
prašymą pasirašė: SSR, Čekoslovakija, Turkija, Meksika, Čili, 
Kolumbija, Kinai, Panama, Siamas, Dominikanija, Naujoji Zelan
dija, Latvija, Argentina, Haiti ir Jugoslavija.

Šie du prašymai T. S. plenumo buvo patenkinti ir, tuo būdu, 
visi moterų buities klausimai yra įtraukti į 1935 m. rugsėjo mėn. 
T. S. plenumo dienotvarkę. Be to, kaip buvo rašyta laiške, pra
šant Danijos ir Čekoslovakijos atstovams, iš Konsultacinio Moterų 
Komiteto yra pareikalauta pristatyti plenumui visais moterų klau
simais raportą. Ir, pagaliau, T. S. yra įgaliavusi Generalinį 
Sekretorių paleisti per plenumo rankas pranešimus, kurie bus 
gauti iš tarptautinių moterų organizacijų. Dėl to Konsultacinis 
Moterų Komitetas prašo visas Moterų organizacijas siųsti jam 
pranešimus apie moterų buitį ir parašus, paremiančius Monte
video lygybių sutartis.

Šitokio turinio laiškas, siųstas ir Lietuvos moteriai, parodo, 
kad moterų teisių klausimas yra tarptautinis klausimas. Tai yra 
didelis moterų laimėjimas. Stiprinant jį reikalinga, kad visi mote
rų vargai būtų pranešti T. S. Konsultaciniam Moterų Komitetui, 
kurs turi Šiuo reikalu paruošti raportą Tautų Sąjungai,

Atsakymas į šį laišką ir jo turinys buvo svarstyti Liet. Mo
terų Tarybos organizacijų pirmininkių posėdyj ir Liet. Baig.Aukšt. 
Mokslą Moterų Sąjungos valdyboj bei visuotiniame sus-me.

Norėta, prieš išsiunčiant atsakymą į Ženevą, atsiklausti per 
radio ir per spaudą visų Lietuvos moterų. Bet greit buvo gautas 
antras laiškas iš Ženevos, kuriuo buvo prašoma atsiųsti mūsų 
pranešimą iki š. m. gegužės mėn. 5 d. Dėl šios priežasties nesuspėta 
viešai atsiklausti minėtomis priemonėmis visų Lietuvos Moterų.

Atsakymą Konsultaciniam Moterų Komitetui redagavo L. B. 
A. Mokslą Moterų Sąjunga, remdamosi savo visuotiniame sus-me 
gautais patarimais. Jis peržiūrėtas ir pasirašytas, be L. B. A. 
Mokslą Sąjungos, Lietuvos Moterų Tarybos ir L. K. Moterų Dr- 
jos bei Sekretoriato.

Pasiremiant tuo, kad šioms organizacijoms ypatingai rūpi 
moterų teisių klausimai ir kad jos jungia gausingą inteligenčių 
bei kaimo moterų dalį, suredaguota Konsultaciniam Moterų Komi
tetui Lietuvos moterų vardu šitoks atsakymas:
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" STUD. MARGUERITE LAURENT

Belgijos moterų katalikiškas 
veikimas ir misijų reikalai1)
„Katalikiškasis veikimas yra organizuotų pasauliečiy dalyva

vimas Bažnyčios hierarkiškame apaštalavime politinių partijų tar
pe, kad įgyvendinus visuotiną Kristaus karaliavimą“. (Petit cate- 
chizme de l’action catholique par Monseigneur Fontenelle.)

Visais laikais Bažnyčia atsižvelgia į ištikimųjų bendradar
biavimą. Katalikas privalo būti apaštalas. Dideliems darbams 
nuveikti reikalingas susibūrimas, bendradarbiavimas, pasidavimas 
Bažnyčios direktyvai.

Tautų Sąjungos Konsultaciniam Moterų Komitetui 
Apie Lietuvos moterų buitį

Lietuvos Valstybės Konstitucijos moterims yra nustatytos lygios teisės 
visose gyvenimo srityse, išskyrus tekėjusių moterų pilietybę. Būtent, ištekėjusi 
už svetimšalio Lietuvos moteris netenka savo pilietybės.

Tačiau gyvenimo praktikoje kartais prasilenkiama su lygybės nuostatais ir, 
būtent, teisės į apmokamą darbą atžvilgiu. Šioje srityje galima pažymėti sekantį:

1. Ministerių Kabineto nutarimu, 1933 m. gegužės mėn. 27 dM reikalau
jančiu, kad vienas iš susituokusios poros apleistų tarnybą, tekėjusios moterys 
yra netiesioginiai verčiamos atsisakyti nuo apmokamo darbo. Šis Ministerių 
Kabineto aktas dalinai laikomas esamos ekonominės krizės išdava, dalinai tatai 
padaryta tikslu aprūpinti tarnybomis vyrų prieauglį.

2. Inteligentėms moterims bendrai sunku gauti apmokamą darbą.
3. Vengiama suteikti moterims aukštesnę bei atsakomingesnę ir, tuo pa

čiu, geriau apmokamą tarnybą.
Reikia pastebėti, kad esamoji Lietuvos moterų buitis nėra nepakenčiama, 

nes a) palyginti, nedaug tekėjusių moterų buvo paliuosuota iš užimamų vietų 
m b) yra moterų užimančių, palyginti, aukštas vietas.

Mus baugina tiktai daromi pasikėsinimai susiaurinti moterų teises j ap
mokamą* darbą, tuo labiau, kad viešoji nuomonė, penima kitų šalių pavyzdžiu 
(Vokietija^, kas kart labiau palaiko mintį, kad moterims reikia grįžti į virtuvę 
ir į vaikų kambarį. Ir su Šia nuomone kaskart darosi sunkiau kovoti. Todėl 
mes nuoširdžiausiai linkime, kad jūsų darbas, lygybių sutarčių ratifikavimo 
atžvilgiu, būtų apvainikuotas pergalės laimėjimu. Mes giliai tikime, kad Tautų 
Sąjungai pripažinus šias sutartis, jos greitai bus įgyvendintos pasaulyje ir tuo 
pačiu išnyks visos nelygybės ir visi moterų teisių susiaurinimo pavyzdžiai.

J) Gerb. Autorė, domėdamasi mūsų spauda, šį straipsnį specialiai parašė ir 
prisiuntė „N. Vaidilutei*. Nuoširdžiai Jai dėkojame. Red.

't .
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Iš Romos šv. Tėvo balsas kviečia visus tikinčiuosius į ka
talikiškąją akciją.

Atsakydami į šį šv. Tėvo kreipimąsi, Jų Ekscelencijos mūsų 
Vyskupai įsteigė F Association Catholique de la Jeunesse Belge 
Fėminine. Čia priklauso mergaitės, dalyvaujančios katalikiškame 
veikime, Bažnyčios vyresnybės prižiūrimos.

Ši organizacija laikosi dviejų principų: vienybės ir pritaiki
nimo. Abu dalykai glaudžiai susiję. Esant skirtingiems mergaičių 
reikalams ir įvairioms gyvenimo sąlygoms, organizacija veikia 
susiskirsčiusi sekcijomis (La J. E. C. F., La J. I. G. P,, La J. O. 
C. P., La J. U. C. P. ) Visų jų tikslas vienodas — rekristijani- 
zuoti Belgiją. Be to, kiekviena sekcija turi savo specialų tikslą. 
Taip la J. O. C. F. (dirbtuvių darbininkės) privalo grąžinti Kristui 
dirbtuves, fabrikus; la J. A. C. F. (laukų d.) — laukus, la J. E. 
C. F. pensionatus, mokyklas, la J. I. C. F. privalo leisti viešpa
tauti Kristui miesčionijoj, aristokratijoj, la J. U. C. F. (studentės) 
— universitetuose.

Belgijos moterys noriai pasiryžusios visa tai realizuoti. 
Laukiama visur mūsų rankų pagalbos ir mūsų širdžių meilės.

Kaip veikia la J. U. C. F.? Visuose universitetuose narės 
renkasi kiekvieną savaitę. Susirinkimų tikslas — parengti mergaitę 
katalikiškajam veikimui. Veikiama dvejopu metodu: diskusijomis 
ir anketomis. Pastarosios labiau suderintos su universiteto darbais 
ir, be to, geriau pritaikomos socialinio gyvenimo studijoms. Pir
mojo šių m. m. semestro ankieta palietė socialinį gyvenimą, 
antrojo — religinę praktiką.

La J. U. C. F. veikimas taip pat pasireiškia „draugiškais 
venimas su studentėmis ne-susivienyjimais“, t. y., artimas su

narėmis. Jų programą sudaro, tarp kitų dalykų, pramogos.
La J. U. C. F. kasmet suruošia studijų dienas. Jos spe

cialiai paskirtos vadžių paruošimui. Studijuojama sekančių metų 
programa ir jos realizavimas.

Studentės visa širdžia dalyvauja la A. C. J. B. F. religi
niuose ir tautiniuose kongresuose. Vienas jų įvyko 1934 m. 
birželio mėn. 24 d. Bruxellyj, kuriame dalyvavo 50.000 sąjungos 
narių.

Vasaros atostogų pabaigoj studentės ruošia dvasinio susi
kaupimo dienas. Tokiu dvasiniu pakėlimu pradedemos studijos ir 
apaštalavimas universitete. Mokslo metų laiku organizuojamos 
rekolekcijos. Jomis atsinaujinama ištvermingesniam darbui.

Trumpai nusakiusi katalikišką veikimą, norėčiau parodyti 
misijonierišką veikimą, kuris yra išsiplėtęs miestų universitetuose: 
Louvaine, Bruxellyj, Gaude, Liege.

Noriu nusakyti katalikiško universiteto pagalbą misijoms, 
arba — apie L’Ancam.

L’Ancam yra vienas iš tų darbų, kur šv. Tėvo Pijaus XI 
žodžiai pradeda leisti daigus. Yra tai katalikiškosios ekspancijos

i.
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mostas, tai draugija, grupuojanti visas intelektualines jėgas, iš
plėtimui katalikiškosios Bažnyčios netikinčių j v kraštuose.

L’Ancam tikisi gražaus visuomenės veikimo ir reikalingos 
pagarbos tarp rasiy. Ji mano, kad jokia rasė, jokia civilizacija 
neturi monopolio katalikybėj. „Iln’ya a plus desormais ni Juifs, 
ni Grecs, ni esclaves, ni hommes libres; vous ėtes tous un dans 
le Christ (Nebėra daugiau nei žydų, nei graiky, nei vergy, nei 
laisvyjy; jus esate, kaip vienas Kristuje.)“

L’Ancam gražus idealas — teateinie Tavo karalystė, — yra 
paremtas intelektualine pajėga. Lygiai branginama materialinė ir 
dvasinė parama misijoms.

Kasdien labiau ir labiau reiškiasi pagonį y šalyse materiali
nis progresas ir dvasios agnosticizmas, bet religija paliekama 
nuošaliai. L’Ancam nori pakirsti šaknis tai klaidingai civilizuotų 
kraštų įtakai ir nurodyti kelius katalikybei.

Katalikiškoji Europa per maža rūpinasi misijomis ir per 
maža tesidžiaugia jos nuveiktais darbais. Nationalizmas yra už
kariavęs tautų širdis, todėl ir Bažnyčios reikalai joms taip tolimi. 
L’Ancam nori būti informacijų židiniu tiems, kurie eina ieškoti 
spalvuotų jy brolių ir išplėsti vienybę tarp rasiy. Ji nori taip pat 
turėti darbininkų visose Europos aukštosiose mokyklose, kad 
išgelbėjus nuo egoizmo, kad užmezgus santykius su pagoniškųjų 
kraštų studentija, kurią dažnai patraukia protestantai ir komunistai.

Toliau l’Ancam skatina skelbti katalikiškąsias idėjas: įspė- 
jant netinkamas laikraščių redakcijas, socialinių įtakų direktorius 
ir 1.1., reikalaujant tinkamos pagarbos katalikams moksliųinkams, 
filosofams, artistams ir t. t.

Toks yra išorinis ir išvidinis veikimas, kurį l’Ancam siūlo 
savo ir visai katalikiškąja! visuomenei.

L’Ancam veikia, meldžiasi, studijuoja pagal šv. Tėvo norą. 
Ji meldžiasi. Ruošia susikaupimo valandas, rekolekcijas, kad na
riai tinkamai įsisąmonintų misionieriškoj dvasioj, kad tinkamai 
atsineštų į tas sielas, kurias Pius XI vadina „errent misėrablement 
hors de la bergerie“. Organizacijos nariai kasdien meldžiasi už 
misijas, reguliariai organizuoja bendras šv. Mišias ir k.

L’Ancam studijuoja. Jie rengia konferencijas, studijų dienas, 
kur skaitoma paskaitos, diskutuojama ne tik misijų problemos, 
bet visi klausimai, liečią pagoniškus kraštus, kolonijas, socialinę 
jy padėtį, istoriją, meną ir t. t. Studijuojama visa, kuo galima 
geriau juos pažinti ir arčiau prie jy prieiti.

Štai Šių metų Louvain’o misijų paskaitų ciklas, skaitomas 
pamokslininkų R. P. Charles ir R. P. Hublon:

1) Skirtumas tarp Rytų religijos ir katalikybės, 2) Tautų 
bendravimas, 3) Indijos kolonijos ir t. t.

L’Ancam dirba: įsteigė draugiją, kuri rūpinasi pagoniškąja 
studentija; įsteigė biurą prie S. d. N., kuris rūpinasi misionierių 
darbais, gina j y reikalus; įsteigė kolonizatoriy ragelius, kur ruo- 
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DR. P. KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Abolicionizmo idėja ir 
abolicionistų tikslai

(Tęsinys iš „N. V.“ 4 nr.)

Cituotos praeitame šio žurnalo nr. Tarptautinės Abolicionistų 
Federacijos Statuto ištraukos mums aiškiai nusako šios organiza
cijos nusistatymą ne tiktai prostitucijos reglementacijos atžvilgiu, 
bet ir prostitucijos. Reglementacija statute pavadinta higienos 
klaida, sociale neteisybe, morale šlykštenybe ir, pagaliau, prasižen
gimu prieš teisę, o prostitucija vadinama socialine žaizda. Ar šis 
T. Ab. Federacijos nusistatymas teisingas? Kad prostitucija yra 
socialė žaizda, manau, nė vienas doras žmogus neabejoja. Bet, 
reglementacijos atžvilgiu, iki šiol dar galima išgirsti skirtingų 
nuomonių. Vienok, jeigu mes prisiminsime šio straipsnio pradžioje1) 
cituotus statistikos davinius, parodančius neigiamą reglementacijos 
reikšmę sanitarijos atžvilgiu, jeigu prisiminsime laikinųjų prosti
tutėms tvarkyti taisyklių § 4, leidžiantį joms priiminėti jaunikaičius 
vos 18 metų sukakusius ir Gabrielės Petkevičaitės citatą apie vy
rus, noriai besinaudojančius „valdžios jiems teikiama malone*, 
mes turėsime sutikti su T. Ab. Federacijos nuomone, reglemen
tacijos atžvilgiu. Tiesa, ką tik paminėtosios citatos parodo mums 

šiami nauji kolonizatoriai, organizuojamos šventės misijų garbei 
ir t. t.

L’Ancam darbai neišskaičiuojami, nors dar tėra tik 9 m. jos 
egzistavimo.

Ancamstas, tai nenuilstąs jaunuolis, kuris dirba ir ieško 
energijos Kristaus Eucharistijoje. L’Ancam — lyga eucharistiškos 
maldos.

Visa daroma, kad realizuoti vienintelį dalyką: le Royaum 
de Dieu et sa Justice (Dievo Karalystė ir Jo teisingumas).

Išvertė P. Grigaitė.
b Žiūrėk „N. V.“ š. m. 3 Nr.
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reglementacijos žalingumą sanitariniu ir moraliniu atžvilgiais. Bet 
jeigu mes prisiminsime tą panieką ir suvaržymus, koki buvo ir 
yra taikomi registruotosioms moterims, tikslu pataikauti antrosios 
lyties aistroms, mes suprasime T. Ab. Fed, neperdėjus savo pažiū
rose j reglementaciją ir teisės atžvilgiu, nes tik moterims taikomos 
išimties priemonės, nors ištvirkavimo akte dalyvauja abi lytys.

Toliau gali atrodyti, jog statutas pataikauja^ ištvirkavimui, 
laikydamas asmenišką prostituciją sąžinės dalyku. Tačiau, giliau 
pažiūrėjus į dalykų esmę, reikia pasakyti, jog taip nėra, nes griež
tomis priemonėmis, ypač jeigu jos taikomos tik vienai ištvirkau
jančiai pusei, kaip ir anksčiau buvo nurodyta, nieko negalima 
atsiekti. Todėl Abolicionistų Federacija ir atmetė bet kokią kovą 
su prostitucija, palikdama šį dalyką kiekvieno doro žmogaus, vyro 
arba moters sąžinei. Statute siūloma bausmes taikyti tiktai sąva
dautojams ir asmenims, besipelnantiems iš kitų ištvirkavimo.

Studijuodami kovos su ištvirkavimu klausimą, abolicionistai 
yra priėję prie tų išvadų, jog, kol visuomenė nebus persiėmusį 
vienodos dorovės principais, kaip rašo Miss Alison Neidans, ge
riausias kovos būdas su ištvirkimu yra įtikinti visuomenę, jog 
dalyvavimas prostitucijoje, tiek vyro, tiek moters, yra socialinis 
ir moralinis nusikaltimas, ir, kol didesnė žmonių dauguma nepa
laikys šio įsitikinimo, visos taisyklės ir priemonės kovoje su pros
titucija pasiliks bergždžios. Vesti kovą su ištvirkavimu panašio
mis sąlygomis ir tikėtis ją laimėti yra lygu norui rinkti vaisius 
ne tik iš nesėtos ir neravėtos, bet, pagaliau, iš neartos dirvos1) 
Nes iš tikrųjų, kaip yra išsitarusi Miss Mode Royden, kol vyrai 
neprivalės būti šiuo atžvilgiu tyrais, tokiomis turės būti ir tam 
tikras moterų skaičius2), kurios galėtų patenkinti nevaldomas ir 
nesusijusias su atsakomybės jausmu seksualines vyry aistras.

Taigi, dvejopa dorove, seksualinių lyčių santykių atžvilgiu 
paremta viešoji nuomonė, pataikaudama vienos lyties nevaldo
moms aistroms ir įžeisdama antrąją lytį, yra pagrindinė ištvirka
vimo ir prostitucijos priežasčių, nes esant tokiai padėčiai, jeigu 
ir visos puolusios moterys išnyktų dėl kokių nors priežasčių ar 
būtų išnaikintos, nevaldydama savo aistrų antroji lytis, vėl jų pa
gamintų. O būdų tam yra daug, nuo paprasto prigavimo gražiais 
pažadais iki smurto. Pagaliau, toji ištekanti iš dvejopos dorovės 
panieka taikbma, vadinamoms puolusioms moterims, yra lyg sunkus 
akmuo, užristas ant jų sielos ir sąžinės, neleidžiąs joms pasikelti. 
Nes, kaip yra pasakiusi Miss Wilson, cituodama L. Tolstojaus žo
džius, Tarpt. Abol. Suvažiavime 1924 m.: „Žmonių, kurie galėtų 
dorai gyventi be užuojautos ir pagarbos iš kitų pusės, — nėra“.

Seksualinių lyčių santykių atžvilgiu mes, kaip yra išsireiš
kęs prof. Schmölderer, turėtume savęs paklausti, ne taip, kaip

') Tenth Report of A. M. S. H. pusi. 9.
2) Sex and Common Sense Ch. I pusi. 13.
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dažnai yra daroma: „Ar mes dar krikščionys?“ o „ar mes jau 
krikščionys?“1) nes tikroji dorovė, paremta Evangelijos mokslu, 
dvejopo masto šioje srityje nepripažįsta. Taip Mato Evangelijoj 
V, 28 aiškiai yra pasakyta: „Kiekvienas, kuris žiūri į moteriškę, 
kad jos geistų, jau su ja svetimoteriavo savo širdyje“. Argi be
reikia jau aiškesnio pasakymo, kad ir vyrai, seksualiniu atžvil
giu, turi būti absoliučiai tyri? Iš kitos pusės Kristus mums yra 
davęs aišky pavyzd j, kaip mes turime elgtis puolusių motery at
žvilgiu, Mes žinome iš Evangelijos Kristų kalbėjus su nusidėjėle 
prie Jokūbo šulinio2), mes žinome, Jį užstojus kitą nusidėjėlę fa
riziejaus Simono namuose3) ir pagaliau, išgelbėjus iŠ skundikų 
rankų tokią pat puolusią moterį Jeruzalės bažnyčioje; „Kas iš 
jūsų be nuodėmės“, tarė Jis atvedusiems moteriškę skundikams, 
„tegu pirmas meta į ją akmenį“4). Kadangi nė vienas jų nebuvo 
nekaltas ir greičiausia buvo kalti tomis pačiomis nuodėmėmis, 
kaip ir j y kaltinamoji moteris5), jie susigėdę pasišalino. Ar nerei
kėtų ir mums panašiai elgtis, bent kaip tiems žydams, ir nemė
tyti paniekos akmenų j puolusias moteris, ypač jeigu patys nesa
me absoliučiai tyri, bet stengtis padėti joms prisikelti.

Taigi Tarptautinė Aboliucionistų Federacija, vadovaudamasi 
Evangelijos atneštais teisingumo ir žmoniškumo principais, tyliai 
dirba žmonijos dorovės pakėlimui, nes vienodos dorovės įgyven
dinimas, dorovės reikalaujančios būti tyrais ne tik moterims, bet 
ir vyrams, yra geriausias ginklas kovoje su ištvirkavimu ir pros
titucija.

Ar Abolicionisty darbas yra pasekmingas? Į šį klausimą rei
kia atsakyti teigiamai, nes prostitucijos reglementacija, ta įstaty
mo bei įvairių parėdymų globoje laikoma viešoji ištvirkavimo 
purvynė daugely) kultūringų Šalių yra panaikinta (šiose Europos 
valstybėse: Anglijoj 1886 m., Danijoje ir Norvegijoj 1890, Šve
dijoj 1919, Suomijoj 1907, čeko-Slovakijoj 1922, Šveicarijoje 
1925, Vokietijoje 1627 ir Bulgarijoje 1931.8) Be to, paskutiniu 
laiku yra, rodos, panaikinta Latvijoje, pagaliau Šių metų „Vyr. 
Žinių“ Nr. 477 iš kovo mėn. 30 d. yra paskelbtas įstatymas ko
vai su veneros ligomis ir Baudžiamojo Statuto pakeitimas, kuriuo 
einant, atrodo, reglementacija turėtų nebeveikti ir Lietuvoje. Šia
me Įstatyme numatomos bausmės sąvadautojams, išnaudotojams 
bei viešųjų namų laikytojams. Baudž. Statuto § 529, numatęs 
viešųjų namų tvarkymą, dabar panaikinamas.

Lietuvoje Abolicionisty draugija yra įsikūrusi tuoj po nepri
klausomybės atgavimo. Jos įkūrimo darbe daug turi nuopelnų

4) Knyga iš kurios imta ši citata yra dingusi.
•^) Jon. IV, 7-27.
3) Luko VII, 37—50.

Jon. VIII 3—11.
5) Josephine Butler. Une voix dans le dėsert, pusi, 23.
6) Žinios imtos iš The Shild V, 5.
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Gabrielė Petkevičaitė. (Be abejonės, dirbo ir daugelis kitų šiam 
darbui atsidavusių asmenų). Visą savo gyvavimo laiką Liet. Abol. 
Draugija daugiausia dėjo pastangų reglementacijai panaikinti. 
Buvo ruošiami įstatymų projektai reglementacijai panaikinti ir 
kovai su Veneros ligomis dar Seimo laikais. Kiek galint dirbta 
Šia kryptimi iki pat paskutinių laikų. Be to, visą laiką stengtasi 
vesti propagandą prieš dvejopą dorovę. Reikia pasakyti, kad 
šios organizacijos darbas dar toli gražu neužbaigtas, nežiūrint to, 
jog, atrodo, bet koks ištvirkavimo legalizavimas yra panaikintas 
įstatymų keliu. Abolicionistams ir visiems šiai idėjai užjaučian- 
tiems asmenims reikės dar ilgai budėti, kad įstatymas butų tei
singai pildomas. Nes, kaip yra išsireiškusi Miss Wilson Tarp, 
Abol. Fed. Kongrese 1924 met.: „Negana yra turėti gerą įstatymą, 
reikalinga dar jį gerai vykdyti“. Be to, dvejopa dorovė dar tebėra 
giliai įleidusi Šaknis mūsų viešojoje nuomonėje. Abolicionistų 
uždavinys yra toliau su ja kovoti. Taip daroma ir kitose šalyse, 
pav., Anglijoj reglementacija yra panaikinta 1886, o abolicionis
tų draugija ten dar vis turi darbo, tai ką jau bekalbėti apie mū
sų šalį?

Abolicionizmo idėjos darbas praktiškai yra vykdomas Mer
gaičių Bičiulių draugijos ir Mergaičių Globos sekcijos prie Kata
likių Moterų organizacijos.

Į šias organizacijas, būtent: Abolicionistų draugiją, Mergai
čių Bičiulių draugiją ir Mergaičių Globos sekciją reiktų spiestis 
visiems, kam rūpi išugdyti aukštus ir kilnius vienodos dorovės 
principus, kas nori padėti pasikelti puolusioms moterims, kam 
rūpi apsaugoti mūsų priaugančiąją kartą nuo dorovinio puolimo 
ir puvimo, žodžiu, kam rūpi moralinis ir fizinis tautos sveikatin
gumas, turėtų spiestis į šias organizacijas ir prisidėti prie šio sun
kaus bet ir kilnaus darbo. Darbas čia sunkus, nes reikalauja 
pasišventimo ir meilės nužemintosioms ir atstumtosioms, jis yra 
dar sunkesnis tuo atžvilgiu, kad tos, kurių naudai jis yra daro
mas, nesupranta jo tikrosios prasmės ir dar daugiau, kad tos 
prasmės nesupranta ir neįkainuoja net sveikoji mūšų visuomenės 
dalis. Bet, „Kas eina su meile, su širdžia didžia, tam pats Vieš
pats bus Vadovu!“1)

(Pabaiga)

c?

*) Maironis .Jaunoji Lietuva“.
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NAMŲ ŽIDINYS

EM. PETRAUSKAITĖ

Moters grožis ir gyvenimas
Grožio sąvoka gyvenime vaidina tokią pat rolę, kaip saulė 

gamtoje. Jis skleidžia apie save palaimos ir džiaugsmo spindulius, 
švelnindamas žmogaus sielą ir jausmus, ir žadindamas juose vis 
didesnį troškimą ir pasiilgimą amžinos tobulybės. Grožis yra toji 
galybė, kuri savaime patraukia žmogų, sužavi ir padaro nors 
laikinai laimingą ir gerą. Jis veikia ne protą, bet jausmus, dėlto 
žmogus jį ne tiek supranta, kiek atjaučia. J gražy daiktą ne tik 
malonu ir gera žiūrėti, bet, į jį žiūrint, ilsisi akys ir siela.

Grožis dvasinės gyvybės spindulius skleidžia žmonėms ir 
per regimus daiktus, ir judesiais (plastika), ir garsais (muzika). 
Juo žmogus ty spinduliy daugiau gali savo širdin įtraukti, tuo jis 
darosi grožiui jautresnis, labiau jį supranta, juo didesnė harmo
nija darosi tarp jo ir grožio — juo jis pats darosi gražesnis. 
Grožis pasireiškia įvairiais pavidalais ir formomis, jis yra įvairus, 
kaip įvairūs ir žmonės_ jį savo sielon priimą. Dėl to įvairiais 
amžiais nevienodo kultūros laipsnio ir net atskiri individai grožį 
nevienodai supranta ir nevienodai jį vertina. Tačiau viena grožio 
ypatybė yra visoms grožio sąvokoms bendra—tai harmonija, 
darna. Kur harmonija — ten grožis. Argi graži būtų vaivorykštė, 
jei jos spalvos nebūty taip harmoningai suderintos? Ar graži 
būtų ta muzika, kuri savo garsų kakafonija piauty ausį? Ar ža
vėtų toji poema, kurios eilutėse nesijaustų vieninga idėja, tarpe 
atskirų gražių dainų?

Kalbant apie žmogaus, o tuo labiau apie moters grožį, 
reikia skirti du dalykus — išviršinį kūno grožį, apdarą ir papuo
šalus ir vidujinį — dvasios ir širdies grožį, nes tik pilnoj harmo
nijoj tarp dvasios ir kūno galimas tikras ir tobulas grožis. Ki
taip — jis bus be gyvybės, sausas ir nuobodus.

1. Kūno grožis
Apie moters kūno fiziologiją ir apie jos grožį įvairių sričių 

mokslininkai — medicinos daktarai, fiziologai ir net filosofai
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(Darvinas, Šopenhaueris ir kiti) yra prirašę daugybę mokslo vei
kalu ir visi jie veik vienbaalsii moteriai atiduoda grožio pirme
nybę. Šiais laikais visur skelbiamieji moterų ir net vaiky grožio 
konkursai tik ir turi tikslą vertinti kūno grožį, jį garbinti, jam 
nusilenkti.

Kiekvienas amžius turėjo sukurtą savo grožio tipą. Moters 
kūno grožio idealiausią tipą sukūrė graikai savo deivėmis, iš 
kuriy ypatingai garsi yra Kipro salos Venera: aukšta, liekna (bet 
neišdžiūvusi), grakšti figūra, proporcingi veido bruožai. Veidas 
dalinamas į tris lygias dalis: 1) kakta iki nosies kaulo pradžios, 
2) nosis ir 3) nuo nosies apatinė veido dalis. (Toji proporcija ir 
dabar dar laikoma taisyklingo veido privalumai). Graikus pasekė 
romėnai, tik jie tą kultą padarė daugiau žemišku — ryškiomis 
apvaliomis linijomis ir pilnumu. Vėliau antikinio grožio idealas 
daugiau ar mažiau keičiasi: tai labiau įsivyrauja lieknas, grakštus 
liemuo (gotiškas stilius), tai daugiau apvalios linijos —(rokoko 
įtaka). Viduramžiai davė taury Madonos tipą (Italija) — tai su
švelnintas, sudvasintas antikinis grožis. Mūšy laikyt moderniška 
moteris net jau perdaug liekna, iki kraštutinumo.

Atitinkamai nusistovėjusiam grožio tipui stengtasi prisitai
kinti. Graikės daug sportavo, kad išdirbtų liekną grakščią figūrą, 
ir dėvėjo ilgus rūbus. Kitais laikais buvo labai varžomas liemuo, 
pakeliama krūtinė ir dėvimi krinolinai. Dabar daugumas motery, 
jei nesportuoja, daro pastangas dirbtinais būdais — (badavimu, 
masažais ir k.) išlaikyti grakščią figūrą.

Ir laukinės tautos turi charakteringus grožio reikalavimus, 
ir turi įvairiąusiy, kartais net labai žiaurių priemonių, norėdami 
performuoti kurią nors kūno dalį, pagal papročių reikalavimus. 
Pa v., Vidurinės Amerikos indai ploja vaikų pakaušius ir, tikrai, su 
laiku ten išsivystė labiau paplokščios galvos. Kinai dirbtinu būdu 
mažina motery kojas ir 1.1. Šitokios nusistovėjusios tradicijos yra 
rišamos su religiniais papročiais ir jų išsižadėti, reikšty užsitraukti 
dievų rūstybę. „Yra nuomonių“, sako dr. Ploss1): „jog tik viduti
nio klimato kraštuose galimą sutikti idealų grožį“. Tačiau toliau 
jis sako: „Šitą dalyką smulkiai ištyrė Waitz. Nemažiau jis tvirti
na, kad daugelis įvairių kultūros stadijų, kurias žmogus pereina, 
pasekmių kai kuriame laipsny mus persergsti nepriduoti perdaug 
didelę reikšmę klimato ir geologijos sąlygoms: nes žmogus, pa
siekęs didesnį išsivystymo laipsnį, darosi mažiau prigulmingas 
vietos ir gamtos sąlygoms, kuriose jis gyvena“ (44psl.). Civiliza
cijos tikslas esąs taip išvystyti žmogaus organizmą, kad jis vis 
labiau galėtų atsispirti panašios rūšies įtakoms, nes „Žmogus vis 
labiau ir labiau turės pavergti materijos prigimtį“ (Dr. Ploss

*) Dr. G. Ploss. Ženščina Vestestvovedeniji i narodovedeniji. Poslance 
‘ pezerubotannoje d-m M. Bartelsom 5-ve nemeckoje izdanije. Perebog pod re- 

dakc. D-ra med. V. L Ramm a. Tom. I.
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teikia daugiau reikšmės aplinkumai ir tai padėčiai, kurią moteris 
užima tautoje, visuomenėje).

Visuomenės sluoksniuose, kur bręsdamas žmogus turi geras 
materiales sąlygas, ten daugiau būva gražių žmonių. „Priešingai“, 
sako tas pats autorius: „ moters grožis nesivysto toje tautoje, kur 
moters iš mažens yra pažemintos iki naminių gyvulių padėties 
ir kurių žmonos vertė matuojama jos darbo pajėgumu (pav., Ze
landijoj, Tuniso beduinai, Amerikos indai, 43 psl.)“. Ten moterys 
Įgauna Šiurkščias ir kietas kūno formas ir net vyrišką surumbė- 
jusią veido išraišką. Apskritai, labai sunkus fizinis darbas neigia
mai veikiąs moters grožį ir darąs ją panašią į vyrą.

Tiksliausiai žmogaus kūno grožj nusako Cl. Bernard: „Kiek
viena atskira kūno dalis turi pasiekti maksimam išsivystymo, 
nes toks išsivystymas ir sudaro tikrąjį grožį. Kas liečia viso kū
no grožį, tai atskiri organai turi būti apribotoj prigulmybėj ir
tam tikrame tarpusavio santykiavime“2). Taigi, kūno grožio sąly
ga yra sveikas ir natūralus jo augimas ir subrendimas — palan
kios sąlygos ir priežiūra. Žinoma, kad taisyklingai pasodintas

2) Ten pat. Žiūr. 242 pslp.
f ’ - ■
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medelis specialisto daržininko priežiūroj išauga daug gražesnis, 
nei kur nors priepuolamai įkištas ir vėjų bei audrų blaškomas. 
Taip pat ir augančio žmogaus, sudarant geras sąlygas, grožį ga
lima tobuliau išvystyti. Gydytojai ištaiso sunkius kūno sužaloji
mus ir net įgimtus defektus: kreivas kojas, rankas, beaugančią 
kuprą, kreivus ir gendančius dantis, įvairias apgamas etc. Rū
pestingi auklėtojai stebi priaugančią kartą ir jy taisyklingą orga
nizmo vystymąsi.

Lemiamos reikšmės sveikam kūno išsivystymui turi sportas 
ir dirbtinis, nepersunkus darbas, švara, grynas oras, saulė ir 
sveikas maistas. Šitą turi mūsų kaimas ir dėl to ten randame 
daug skaisčių, gražių veidų, kuriems nereikalinga jokių dažų bei 
kremų, be kurių negali apsieiti išblyškusi miestietė.

Jaunystė žavi šviežumu skaistumu. Bet ji praeina, kaip 
pavasario žiedai, ir gyvenimas savo sunkia letena nušluoja jau
nystės žavesius. Tik normalios gyvenimo sąlygos ir sveikata yra 
gryniausias grožio laidas, kiekvienam amžiui teikiąs atitinkamus 
gerus privalumus.

2. Rūbai ir papuošalai
Didelę reikšmę moters grožiui ir, apskritai, žmogaus gyve

nimo pasisekimams turi apdarai. Ne be reikalo yra liaudies sa
koma: „Kelmą parėdyk ir jis bus gražus“. Švarūs, tvarkingi ir 
gražūs rūbai tarsi papildo žmogaus asmenybę ir padeda apie jį 
susidaryti gerą nuomonę. Labai dažnai paviršutinė išvaizda iš 
pirmo pamatymo patraukia, arba atstumia žmogų vieną nuo kito.

Moters palinkimas siekti grožio yra jai įgimtas: ji dar lop
šely, gyvenimo nepažinusi, džiaugiasi ryškia suknele, o vėliau 
nori puoštis visai sąmoningai. Tas puošimosi instinktas yra ne 
kas kita, kaip įgimtas estetinis jausmas. Žmogus mato apie save 
gražią gamtą: medžiai pasipuošę gražiais įvairiy formų lapais, 
gėlės žiedais, paukščiai plunksnomis; jo akį vilioja gražios for
mos, įvairiausiai suderintos spalvos. Kodėl nepapuošti ir savo 
kūną? Jeigu žmogus pats gamina sau apdarą — kodėl nepasida
ryti jį gražy, kaip ty gėlių, kaip ty paukščių? Puošėsi ir puošiasi 
ne tik moterys, bet ir vyrai. Vėliau, kada vyras būdamas stip
resnis užvaldė stipresnes sritis, kariaudamas ir medžiodamas, ir 
jo rūbai įgijo daugiau praktišką pobūdį — reikėjo taikytis prie 
gyvenimo sąlygy. Moteris, pririšta daugiau prie šeimos, prie savo 
žemės, matė tik save ir savo aplinkumą, prie kurios visa siela 
prisirišusi pradėjo labiau, kaip vyras, rūpintis ir savo išvaizda, 
apdarais, nes pamatė, jog ją apdaras gali padaryti gražesnę, ar
ba ir priešingai.

Primityvių tautų moterys nesitenkino vien išviršiniais papuo
šalais. Jos dažnai ir net labai sunkiai ir pavojingai žalodavo 
savo kūną, norėdamos jį papuošti. Iš tokių priemonių charakte- 

244

54



Amerikoje išrasta kiaušiniams 
mušti mašina/« kuria per valandą 
sumušama 3600 kiaušinių, o tuo 

tarpu {rankomis tik 640.

Tingiausia yra tatuiravimas|— su tam tikru prietaisu išraižymas 
ant kūno įvairių ornamentų. Tatuiruodavosi ne tik moterys, bet 
ir vyrai. Kai kur tatuiravimas* buvo privilegija tik aukštesnio 
luomo.. Jis yra kartais rišamas su religinėmis apeigomis ir tą 
operaciją atlikti — iškęsti, yra būtinybė, kitaip — galima užsi
traukti dievų rūstybę. Šitas puošimosi būdas yra praktikuojamas 
Filipinų salose, N. Zelandijoj, Japonijoj ir kt. Formozos saloj 
tatuiruojasi tik ištekėjusios moterys, pasidarydamos ant veido 
tam tikrus trikampius. Tatuiravimo paprotys yra pasiekęs ir 
Europą, tik čia tas paprotys turi kitokį tikslą. Bosnijoj ir Herco- 
govine moterys sau ant krūtinės išsitatuiruoja kryžiaus ženklą. 
Eūropoj tatuiruojasi jūreiviai, tikėdami prietarais ir per prievartą, 
kartais, tatuiravimu ženklinami kaliniai. * :

Afrikoj praktikuoja dar žiauresnius būdus—tai visokių ran
dų išdeginimas ar išpiovimas, tam tikros rinkės į lūpas įvėrimas, 
darantis nutysusias lūpas. Amerikos indai, Borneo salos gyven
tojai, vietoms rankasiečiai praktikuoja kūdikių pakaušių sup loji
mą. Indusų moterys duria ne tik ausis, bet ir nosis. Kinės 
dirbtinai mažina kojas.

Iš visų nekalčiausias ir mažiausia pavojingas puošimosi bū
das pas primityvias tautas yra kūno dažymas. Juodaodžiai kar
tais nudažo baltomis juostomis visą kūną. Rytietės dažo antakius, 
totorės, persės raudona spalva net savo juodus plaukus. Javos ir
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J. VALENTUKONIS

Lietuviški motyvai moder
niškam bute

Jau nuo seniai kalbama, kad reikia kurti savą lietuviškai 
tautišką stilių, kurio pagrindą sudarytų mūšy liaudies menas. 
Nors kalbėti kalbame, skųstis skundžiamės, gal net ir per daug, 
bet ką mes turime padarę, ką mes turime tikrai originalaus lie
tuviškai tautiško? Tiesa, turime, bet tai dar, palyginti, labai maža. 
Turime šiek tiek, gal daugiau propogandinio, negu mokslinio 
turinio, literatūros atskirais leidiniais, keliolika straipsnių, tilpusių 
Įvairiuose žurnaluose, turime kai ką jau ir praktiškai realizuotą, 
bet vis tai dar tik pirmieji žingsniai, pirmieji bandymai. Kiek tie 
bandymai yra pasisekę, čia ne vieta, o, pagaliau, ir ne mano rei
kalas apie tai kalbėti. Reikia tik džiaugtis, kad jau šis tas daro
ma, šio to ieškoma ir, pagaliau, „randama“.

Malonu konstatuoti, kad bent jaučiama dedamos pastangos 
atsipalaiduoti nuo svetimybių, kurių dėka buvom užmiršę tai, ką 
turime savo, mums daug artimesnio, mielesnio. Palyginę, ką mes 
turėjom prieš penkiolika metų ir dabar, vis dėl to rasime nema
ža skirtumo: Lietuva ne tik sumodernėjo, bet ir sulietuviškėjo. 
Bet tai dar toli gražu, kol mes atsipalaiduosime nuo svetimų 
įtakų, nors, klausimas, ar iš viso mes įstengsiu! atsikratyti sveti
mybėmis, ir ar tai iš viso yra galima? Taip sakydamas, anaiptol, 
nesu pesimistas, kad neįstengsime išsaugoti savų dvasinių verty
bių, savų specifiškai tautiškų žymių, savo charakterio ir p. Kad 
dar mums tai ir norėtų kas išplėšti — neįstengtų, kaip kad jau 
parodė ir kai kurie istoriški faktai. Visiškai izoliuotis nuo pasau
lio — taip pat negalime. To nėra išvengusi nė viena, nors ir

Melajaus, Archipelago moterys mėgsta juodus dantis ir tyčioms 
juos juodina, kad nebūtų balti, „kaip šunų“. Dažosi taip pat ir 
vyrai, tik nevisuomet pasipuošimo tikslu, bet — įvaryti baimės 
savo priešui, o burtininkai — savo klijentams.*) 
______ (B. d.)

s) Ten pat. Žiūr. 242 pslp.
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Sienoms dekoruoti gėlių motyvai imti iš sodiečiu siuvinėjimo raštų.

■»owoiiB

labai aukšto kultūrinio lygmens tauta, juo sunkiau būtų mums. 
Daugumas labai lengvapėdiškai tvirtina, kad esą mes visame kame 
tik „bezdžioniaujam“ kitus. Jeigu messtatomės moderniškam sti
liuj namus, jsirengiam butus, įsigyjant tobulesnes mašinas ar ki
tokius techniškus pabūklus, vilkime pagal Paryžiaus ar Londono 
madų žurnalus, tai dar negalima tvirtinti, kad mes „bezdžioniau
jam“. Mes tik „sekam“ tai, kas yra privaloma sekti kiekvienam 
kultūringam piliečiui. Nuo bendry visai žmonijai kultūros^ turtų 
neatsisakys nei prancūzas, nei anglas, nei kuris kitas šios žemės 
skritulio gyventojas. Tų kultūrinių vertybių „originalumo“ visa 
paslaptis pareina dažniausia tik nuo sugebėjimo pritaikyti ką nors 
vietos sąlygoms. Istorija duoda ne maža faktų šiam tvirtin
imui paremti. Klasiškieji stiliai, gimę Graikijoj, Italijoj, Pran
cūzijoj, išplito po visą pasaulį ir tai niekas nevadina bezdžionia- 
vimu. Tačiau šie stiliai, atsižvelgiant į vietos aplinkybes, kuriose 
jie augo ir bujojo, įgavo specifiškų, kartais net labai skirtingų 
žymių.

Moderniškas stilius užvaldė ne tiktai Europą ir Ameriką, 
bet palaužė net ir tokią atkakliai konservatyviŠką japonų tautą. 
Tad ką čia daug kalbėti apie mus. Argi mes, būdami apsupti iš 
visų pusių stipriais kaimynais, kaip mažytė salelė didžiuliam 
vandenyne, galim išlikti nepaliesti?
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Taigi, galų gale, išvadoj lieka, kad mes turime sekti pasaulį, 
bet ne aklai, o sąmoningai sekti, ir visa, ką gera randame pas 
kitus, taikinti savoms gyvenimo sąlygoms, užantspauduoti lietu
viško charakterio žymėmis. Tokiomis charakteringomis žymėmis 
gali būti ne vien tik liaudies meno motyvai, bet ir visa daikto 
konstrukcija. Kiekviena epocha turi savo stiliy. XX amžius turi 
taip pat savo stiliy; pritaikintą laiko reikalavimams. Kurdami 
moderniškai lietuvišką stiliy, mes negalime grįžti į tuos primity
vius laikus, kada buvo gyvenama dar dūminėse, mažyčiais lan
giukais gryčiose, buvo ariama mediniais arklais, valgoma medi
niais šaukštais ir tai iš vieno dubens, kada buvo vilkima storo
mis milinėmis ir t L Šiandien yra jau visai kas kita. Tempora 
mutantur et nos in illis — keičiasi laikai ir mes su jais kartu,— 
sako romėny priežodis.

Kalbant apie lietuvišky motyvy panaudojimą moderniškai 
lietuviškam stiliui kurti, susiduriama su kai kuriais keblumais: 
ar juos naudoti tokioj pat primityviškoj formoj, kokioj jie buvę 
kurti nelankiusiy jokios mokyklos, vien tik savo grynai asmeniš
kos intuicijos dėka, žmoniy, ar juos, tiek kompozicijos, tiek tech
nikos atžvilgiu, derinti šiy dieny stiliui? Primityvus elementas 
netiks moderniškam stiliui, šiandieniniam šviesuolio skoniui ir p. 
Sumoderninant, perstilizuojant ir perkomponuojant — nustos vi
sos tos originalumo vertės, kokia tam motyvui ar elementui tei
kiama. Ir šiaip bloga ir taip negera. Tačiau tikriausias, mano 
manymu, būdas bus Šis: nenutolstant nuo originaliy mo-
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APŽVALGA

STUDENČIŲ VEIKIMAS
Jaunųjų inteligenčių rekolekcijos įvyko balandžio mėn. 14, 15 ir 16 d. 

Pažaisly]. Gavusios ypatingą Jo Ekscelencijos arkv. Skvirecko palaiminimą, šv. 
Kazimiero Seserys suorganizavo studenčių ir Šiaip inteligenčių rekolekcijas. Jas 
vedė Tėvas Dr. Grigaitis, marijonas. Rekolekcijų dalyvės labai patenkintos jo 
konferencijomis. Rekolekcijų vedėjo stropumas, seserų kazimieriečių nuoširdus 
rūpestingumas, vienuolyno rimtis leido dalyvėms gyvai pajusti tų rekolekcijų 
vertingumą.

kant naujai moderniškai aplinkumai, naujoms me
džiagoms ir naujoms darbo technikoms.

Šiandien, gal net labiau už kitas pritaikomojo meno sritis, 
pasidarė aktualus moderniško buto lietuviškais motyvais dekora
vimo klausimas. Ir tai yra beveik sunkiausiai sprendžiamas klau
simas, nes šioj srityj mes neturime jokių tradicijų, jokių palaiky. 
Audimui, mezgimui, siuvinėjimui, keramikai, kryžiaus koplytė
lėms, iš dalies baldams, pagaliau, net namų išorės papuošimams 
turime jau nusistovėjusių motyvų, bet gyvenamų namų vidaus 
sienų dekoravimui — nič nieko! Kodėl mūsų liaudis visa puoš
dama, gražindama, galėjo palikti neliestas sienas? Gal dėl to, 
kad sienos būdavo daugiausia iŠ apvalių rąstų, kurie buvo neį
manoma kaip nors grąžinti, o gal siena turėjo likti, kaip fonas, 
kitiems dekoratyviškiems daiktams? Sunku tiksliai šį faktą išaiš
kinti. Bet pagaliau tas ir nėra taip svarbu. Mūsų uždavinys — iš 
esamų sričių dirbinių pasirinkti motyvus ir juos pritaikinti sienų 
dekorą vfrnu i. Labiausiai tinka audinių (divonų, juostų) ir skrynių 
motyvai, iš kurių galima sudaryti devynios galybės dešinių.

Kalbant apie moderniško buto dekoravimą lietuviškais mo
tyvais, reikia pastebėti du dalyku:—tai saikas ir skonis. Parinkti 
motyvus ir juos išpildyti nėra tai taip lengva, kaip gali atrodyti.

čia šeimininkėms, nuo kurių labai daug priklauso buto 
įrengimas, norėčiau nuoširdžiai patarti vieną dalyką: kol nėra pas 
mus lietuviškų dekoravimo pavyzdžių albumų, vengti pigių 
„meisterių“ patarnavimų, nes reikės kęsti naiviai ir be jokio 
skonio panaudotus lietuviškus motyvus. Šiandien yra kūrybinių 
jėgų perteklius ir dėl to pasirinkimas yra žymiai prieinamesnis 
ir sukalbamesnis.
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„Giedros“ korp! sus-me š. m. balandžio mėn. 11d. dr. Ruginienė skaitė 
paskaitą— »Moters kultūrinis indėlis*.

Baigė aukštąjį mokslą. Medicinos gydytojo diplomą gavo: Marija Apei- 
kytė, Golda Ickovičaitė, O. Vidutytė.

Odontologijos: Akulina Guzikauskaitė, Sara Indichštein aite, Tatjana Kosu- 
chinaitė, Vanda Lapšytė, Ona Linskytė, Marija Strazdaitė, Regina-Elena Cere- 
naitė, Bronislava Guzikauskaitė, Miriama DuŠnickaitė, S. Petrylaitė-Birutavičienė, 
Amanda Veicheldaitė, Leja Zedinaitė.

Vokiečių kalbos ir literatūros diplominius egzaminus išlaikė Emilija 
Vilimaitė pažymiu gerai ir Valentina Andriukaitytė — labai gerai.

Visuotinosios ir «Lietuvos istorijos diplominius egzaminus — Marcelė 
Balčiūnaitė pažymiu gerai. Diplominį darbą parašė tema — »Biržą pilis*.

Vilniaus universitete baigė medicinos mokslus ir gavo gydytojo diplo
mą Marija Šikšnytė. Gyd. Šikšnytė yra žymaus pedagogo, Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijos direktoriaus Šikšnio duktė.

/ .

LIETUVOJE
Motinos Diena gegužės ii ėn. 5 d. gražiai paminėta visoje Lietuvoje

Motinos Dienai minėti komitetas šiais metais ypatingo dėmesio kreipė 
tinkamai tą dieną paminėti provincijoje. Bažnyčiose laikytos pamaldos, suruošti 
minėjimai. Beveik visuose didesniuose miestuose lankėsi su paskaitomis pre
legentai ir komiteto atstovai. Ypač įspūdingi minėjimai tose vietose, kur yra 
inteligentiškų lietuvišką pajėgą: kunigą, mokytoją ir kitų inteligentą.

Neturtingoms motinoms sušelpti buvo daromos viešos rinkliavos. Tokią 
rinkliavą Vidaus Reikalą Ministerin leidimu buvo suruošta 60-tyj Lietuvos 
miestą. * .

Kaune ateitininkai, minėdami Motinos Dieną, priėjo išpažinties ir sek
madienį per pamaldas Studentą bažnyčioje bendrai priėmė Šv. Sakramentą.

Vakare Tėvą Marijoną salėje buvo iškilmingas posėdis, į kurį atsilankė 
daug kataliką inteligentą.

Kalinių globojimo inteligentą būrelis „Soteria“ K. S. D. kalėjime suruošė 
Motinos Dienos minėjimą. Programą išpildė stud. ateit, meno dr-ja .Šatrija“, 
keli laisvi menininkai ir kalintą choras. J

Kauno miesto, priemiesčių ir fortų sušelpta 507 motinos. L. K. Mo
terą Dr-jos Motinos ir Vaiko Sekcijos Centro Komitetas ir L. K. Moterą Dr-jos 
Kauno skyriai Motinos Dieną kiek pajėgdami stengėsi padėti neturtingai moti
nai, ruošė joms vaišes (Šančią ir Karmelitų skyrius), dalino įvairias dovanas.

„Filiae Lithuaniae korporacija“ taip pat gražiai paminėjo Motinos Die
ną neolithuaną rūmuose. O »Pažangos* rūmuose iškilmingai motiną minėjo L. 
T. J. Jaunosios Lietuvos S-gos Kauno centrinio skyriaus jaunalietuviai.

Klaipėdoje Lietuvos šaulią sąjunga, moterą draugijos „Globa“ ir „San
dora*, moterą kunigaikštienės Birutės dr-jos Klaipėdos skyrius ir skautai suruošė 
iškilmingą Motinos dienos minėjimą. Motinos dienai minėti komiteto atstovai 
aplankė sergančias motinas raudonojo kryžiaus ligoninėje ir apdovanojo jas gė
lėmis. Po pietą 3 vai. Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmuose įvyko viešas pa
minėjimas, kur dalyvavo apie tūkstantį žmonių.
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Aukštąjį Mokslą Baigusių Moterų Sąjungos visuotinas metinis sus
inąs įvyko š. m. balandžio mėn. 10 d., kuriame išrinkta nauja Sąjungos valdy
ba: O. Krikščiūnienė — pirm., Gudavičienė, Dr. Kalvaitytė-Karvelienė, Kripienė 
ir Lašienė — valdybos nariai ir Gudienė, Juškevičiūtė — kandidatėms.

Sus-mas numatė įsteigti: 1) propogandos ir spaudos, 2) intelektualinio 
bendradarbiavimo, 3) pedagoginės ir 4) užsienių svečiams priimti sekcijas.

Pedagoginei sekcijai organizuoti išrinkta O. Kriščiflnienė, propogandos 
ir spaudos — Šalčiuvienė, užsienių svečiams priimti — Gudavičienė. Sąjungos 
biblioteka pavesta tvarkyti Žukaitei. —

Be to, sus-mäs pavedė Valdybai paruošti L. B. A. Mokslą Motery Sąjun
gos vardo stipendijai įsteigti bei skirti nuostatus ir taisykles.

Tarptautinė Aukštąjį Mokslą Baigusių Moterų Federacija rengia 
liepos mėn. 12—26 d. ekskursiją į Angliją. Pragyvenimas, teatrų bei kitų 
kultūrinių įstaigų lankymas ir išlaidos susisiekimo priemonėms ekskursijos metu 
kainuos 14 sv. 14 Šil. Ekskursijoje gali dalyvauti visų tautų A. M. B. Moterų 
Sąjungų narės. Šios Federacijos apribotas narių skaičius atvykęs studijuoti į 
Londoną gauna papiginimą 4—8 mėn. (savaitei vietoj 3 sv. 3 šil. — 2 sv. 2 šil.).

* • •

Estijos A. M. B. Moterų Sąjunga pasiryžusi įdėti pasižymėjusių Lietu
vos moterų biografijas Estijos leidžiamoj enciklopedijoj.

Moterų seklyčioj, P. P i k č i 1 i n g i e n ė metiniam abolicionistų sus-me 
padarė pranešimą apie tarptautinį abolicionistų kongresą Budapešte,, kuriame ji 
atstovavo Lietuvos moterų organizacijas. Kongrese buvo vyriausios trys pagrin
dinės mintys: a) visiškas prostitucijos panaikinimas — abolicionizmas, b) pros^ 
titucijos aprėžimas — reglamentacija ir c) prevencija — įspėjimas, socialinių są
lygų gerinimas, auklėjimas ir 1.1.

P. Beleckienė savo pranešime plačiausiai apsistojo dėl projektuojamos 
moterų policijos. Tos policijos tikslas — kova su moterų ir vaikų prekyba, 
prostitucija ir užkabinėjimu gatvėse, vaikų apsauga ir kova su moraliniais ir 
intelektualiniais defektais.

Diskusijose dėl valdybos pranešimų buvo nurodyta, kad abolicionistų 
d-ja neturi Lietuvoje nė vieno skyriaus, d-jos vardas Lietuvoje neišpopuliarin
tas, ir veikimo žymių nebuvę matyti.

Dr-jos valdybon išrinkta: dr. Kalvaitytė-Karvelienė pirm., nariais — dr. 
Lašienė, dr. Ragaišienė, Karvelienė, Graužonienė, Grigonienė, dr. Žakevičiūtė, 
Kauneckienė, Tursienė-Vileišytė ir Jatulienė.

Revizijos komisija palikta ta pati.

»Kunigaikštienės Birutės“ karininkų šeimų moterų draugija suruošė vi
są ciklą paskaitų, kurios įvyksta kiekvieną antradienį. Tai pavadinta motinų 
antradieniais.

■v

Šiauliuose organizuojami seserų samaritiečių kursai« Lietuvos Raudo
najam Kryžiui įsteigus Kaune seserų samaritiečių kursus, per, palyginti, trumpą 
laiką įstojo per 130 moterų, daugiausia karininkų žmonos, Šaulės, studentės.

Seserys samaritietės yra grynai visuomeninio pobūdžio sanitarinis perso
nalas, kuris tiek pas mus, tiek kituose kraštuose, esti panaudojamas kraštą di
delėms nelaimėms ištikus: potvynio, epidemijų, karo ir kt. didelių nelaimių 
metu.

Lietuvos Raudonasis Kryžius, stengdamasis paruošti kiek galint didesnį 
seserų samaritiečių kadrą, organizuoja seserų samaritiečių kursus ir Šiauliuose. 
Kursai bus tokio pat pobūdžio ir bus išeinama tokia pat (trijų mėnesių) prog
rama, kaip ir Kaune. į kursus, kurie yra nemokami, priimamos Lietuvos pilie
tės, nejaunesnės 18 m. amž., 4 gimn. klasių cenzo, pasišventusios savo tėvynės 
ir artimo meilei.
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Kaiše dorių šaulės siūlo panaikinti išleistuvių balius. Lietuvoj įsivyra
vęs paprotys kiekvienam išvykstančiam aukštesniam valdininkui ruošti išleistu
ves. Šioms išleistuvėms pakviestieji turi mokėti po 10—15 litu. Tokių išleistuvių 
pasitaiko gana dažnai ir dalyvaujantieji ima reikšti nepasitenkinimą. Dėl to 
šaulių moterų komitetas savo posėdyje priėmė nutarimą, kuriuo visiems siūlo, 
vietoje išleistuvių su išgėrimais, išvykstančius pagerbti kultūringu būdu, suruo
šiau! jiems paminėjimą, iškeliant jų nuopelnus ir atminimui dovanoti lietuviškas 
juostas su adresais. —

Kėdainių moterys susidomėję chemine apsauga ruošia 15-ko s valandų 
priešdujinės apsaugos kursus, kuriuos organizuoja Kunigaikšt. Birutės Karin. 
Šeimų Moterų dr-jos Kėdainių įgulos skyrius.

Meno vakaras. Gegužės 4 d. L. K- Moterų Dr. Prisikėlimo skyrius su
rengė vakarą—koncertą, kurio programą sudarė Hanzeno, Goltermano, Šuberto, 
Pinsutti ir kitų žymių muzikų kūriniai.

Moterų Taryba — moterų organizacijų pirmininkių susirinkime eina
miems reikalams aptarti — tarp kitko svarstė gautąjį iš Tarptautinės Moterų 
Tarybos raštą, raginantį kovoti ir agituoti už taiką. Susirinkusios nutarė į No
belio taikos premiją statyti siūlomą Tarpt. Moterų Tarybos pirm. Lady d’ Aber- 
dein kandidatūrą, nes ji yra daug padariusi taikos propagavimo srityj. Buvo 
išklausyti pranešimai apie įvykstančią š. m. Briuselyj tarptautinę šeimyninio 
auklėjimo konferenciją, ir Dr. Kalvaitytės-Karvelienės — Konsultatyvinės komi
sijos prie Tautų Sąjungos kovos eigą už moterų teisių lygybę. Yra kraštų, 
nors labai aukšto kultūros laipsnio pasiekusių, tačiau jų moterys gyvena dar 
visai skirtingomis su vyrais teisėmis. Susirinkusios pareiškė, kad ir Lietuvoj 
moters pilietybės klausimas būtų rnoterų labui išspręstas.

AMERIKOJ
t

Amerikos Suv. Valstybėse yra 123300 seserų vienuolių. Iš jų 63885 yra 
mokytojos, kurių žinioje yra 1750000 vaikų. Jos darbuojasi nuo ryto lig vakaro 
ir gauna tik po dolerį į dieną. Jų tikrasis užmokestis — nukryžiuotasis Kristus. 
Apskaičiuota, kad jeigu tie vaikai lankytų valstybines mokyklas, jų mokymas 
atsieitų 250 mil. dolerių brangiau..

Amerikoj išrasta visa eilė darbų, kurie rezervuoti moterims bedarbėms. 
150.000 moterų dėl to galėjo gauti darbo. Vienoj Visconsino valstybėj 3.600 
moterų verčiasi knygrišyste, bibliografiniais darbais ir kt. Apie 200 moterų ruo
šia žemės planus, padeda mokesčių komisijoms irt. t. Be to, moterys dirba so
cialinėse srityse. Kitose valstybėse dirba daug moterų ligoninėse, registruoja 
bedarbius ir p.

1934 m. valdžia įsteigė namų ruošos mokyklų, į kurias priimta 18.000 
moterų. įsteigta daug matracų dirbtuvių, kuriose dirba 60.000 bedarbių. Be to, 
Mrs. Woodward, moterų darbo skyriaus vedėja, ragina visas Amerikos valsty
bes susirūpinti drabužių, konservų fabrikams darbininkių tinkamu paruošimu ir 
rezervuoti bedarbėms moterims liaudies mokyklų valymą ir priežiūrą.

Ponia Roosewelt uždirba radio paskaitomis mažiausia tiek pat, kiek jos 
vyras, prezidentas. Per pastaruosius praeitų metų šešis mėnesius ji uždirbo 36.000 
dolerių ir Šiais metais per 2 mėnesiu už tris radio paskaitas — 9000 dolerių. 
Paskaitų ciklas jai praeitais metais davė žymią sumą. Dar nebuvę tokios veik • 
liös prezidento žmonos. Už paskaitas gautus pinigus skiria labdarybės reikalams.

Urugvajaus lietuvės moterys pasiryžo susiorganizuoti ir įkurti .Birutės’ 
vardo draugiją.
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Ispanų senjoritos tautiškais rūbais

Lakūnė Amelia Earhart-Putnam neseniai skrido viena iš Honolulu į Ka
liforniją. Oaklande ją laukė milžiniška žmonių minia su didžiausiomis ovacijomis. 
Ji pirmoji moteris viena išraižė pacifistinį okeaną ir antras asmuo, sėkmingai 
atlikęs šį skridimą.

Motinų kova su subedievintom mokyklom Meksikoje. Meksikoj kata
likės motinos sudariusios pusiau slaptą Motinų organizaciją, kurios tikslas yra 
kovoti su vyriausybės subedievintom valdiškom mokyklom, neleidžiant į jas 
savo vaikų. Visos viešos mokyklos pertvarkytos, su nauja bedieviškojo mokslo 
programa. Dievo vardas minėti draudžiama ne tik mokyklose, bet ir viešose 
valdžios įstaigose. Motinų organizacija turinti per 2500 narių. Jai vadovaujanti 
viena turtinga ponia. Turtingesnės motinos padeda nepasiturinčiom, priimdamos 
jų vaikus į savo namus, Šioms einant į darbą. *

PRANCŪZIJOJ
r,

Moters darbo teisė. Prancūzijos moterų organizacijos priėmė rezoliuciją, 
pabrėžiančią moters teisę į darbą. Nes šių dienų visuomenėj, kurioj asmeninis 
darbas yra vienintelis pavienio žmogaus egzistencijos pagrindas — darbas yra 

.visų teisė ir jokiu būdu negali būti vienų privilegija. 
o
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Paryžiaus .moterų policija. Paryžiaus miesto t aryba nutarė aprūpinti 
prancūzų sostinę moterų policijos valdininkių štatu, jei pirmieji bandymai pasi
rodys patenkinami. Tuo tarpu turi dvi moterys policininkės atlikti 3 mėnesių 
bandymo laiką be atlyginimo.

11Moterų policininkių uniforma ta msiai melsva ir panaši į skautų, ypač 
skrybėlės. Moterys policininkės turi saugoti gatves, esančias aplink mergaičių 
mokyklas, geležinkelių stočių apylinkes ir miesto aikštes. Dvi Paryžiaus mote
rų policijos valdininkės rūpinasi apleistų vaiky ir jaunų mergaičių likimu.

M-me de Ste Croix, viena įtakingiausių prancūzių moterų, šventė savo 
80 metų sukaktį. Ji paaukavo savo gyvenimą kovai su dviguba dorove ir pro
stitucijos reglementaciją. Įsteigė keletą namų paklydusioms ir puolusioms mer
gaitėms.

Maryse Wending, žymi Lyęmo artistė, kuri konservatorijoje gavo antrą 
prizą, įstojo į misijų seserų vienuolyną Lyone. Ji pasiryžusi keliauti pas raup
suotuosius į Okeaniją. Tai jau trečias Šių metų panašus įvykis. Jos pirmtakūnės 
yra Ivonne Hantin iŠ Comėdie de Francäise ir Suzanne Delorme iš Odeon .— 
Theatef.

Kai kurie kinai rodo vaikams filmas 2 kartus į savaitę. Ponia Sonika 
Bo, didelė vaiky bičiulė įsteigė vaiky klubą. Čia rodomos vaikams pamokinan
čio turinio filmos. Po to klausiamos vaiky nuomonės.

Moterų rinkimų teisės klausimas vėl aktingai diskutuojamas ryšium su 
rinkimais | savivaldybes gegužės mėnesį. Svarstomas klausimas duoti pirmiau 
moterims lokalinių rinkimų teises, kurios vėliau būtų praplėstos iki visuotinų. 
Socialistai ir demokratai stovi už suteikimą moterims balsavimo teisių. Dauge
lis laikraščių įrodinėja moterų kovotojų reikalavimų teisingumą.

VOKIETIJOJ
«

Motinų paruošimas. Vokiečių vidaus reikalų ministerija remia vokiečių 
motery vedamus motinų paruošimo kursus' Numatoma ateity rengti tokius kur
sus ypač ten, kur didėlis kūdikių mirtingumas. Kursuose būsią suteiktos esan
čios reikalingos pagrindinės žinios iš sveikatos, namų ruošos ir motinos uždavi
nių. Dabartiniu laiku yra specialiai paruoštų apie 1000 dėstytojų. Greitu laiku 
nebūsią mergaitės, kuri ištekėtų be tokių kursų baigimo liudijimo.

Lengvinamas moterų darbas. Vokiečių geležies ir metalo pramonės įmo
nėse moterims neleidžiama dirbti sunkusis darbas. Jo vieton už tą patį atlygi
nimą duodamas lengvesnis, atitinkamas jų sveikatai. Nuo 1933 m. moterų ko
misijai pavyko 20% visų įmonių moterų darbą pakeisti lengvesniu užsiėmimu.

Mezgimo ir audimo dienos. Reino krašte ruošiamos mezgimo ir audimo 
dienos rado didelio pritarimo visuose gyventojų sluoksniuose.

tl

i Tautiniai drabužiai Reino krašte vėl pradedama gerbti. Šiemet jais ren
gės) mergaitės, einančios prie pirmos komunijos.

Žiemos semestro 1933-34 metų vokiečių aukštųjų mokyklų statistika pa
rodė didelį moterų studenčių skaičiaus sumažėjimą, palyginti su 1932-33 m. 
žiemos semestru.

Į Jadvygos Dransfeld 10 metų mirties minėjimą — neseniai iš visų 
Vokietijos kampų susirinko Werly, Vestfalijoj, prie mirusios karsto daug katali
kių atstovių ir katalikų visuomenės atstovų. Po iškilmingų gedulingų pamaldų 
kalbėjo Bavarijos atstovė Marija Zettler. charakterizuodama mirusios asmenybę»
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Toliau kitų kalbėtojų buvo nurodyta mirusios nuopelnai katalikiškajai Vokietijai. 
Kardinolas Schulte, prisimindamas mirusiu, dėkojo Jadv. Dransfeld .kaip tikrai 
dideliai moteriai, kurios atmintis liks gyva katalikiškoj Vokietijoj“.

Prie mirusios karsto padeklamuota keletas mirusios sukurtų eilėraščių ir 
pasakyta visa eilė kalbų, kurias užbaigė dabartinė Vokiečių Katalikių Moterų 
Sąjungos pirmininkė.

KITUR
•T-

Hagoj įvyko moterų organizacijų susirinkimas, kurį sušaukė moters 
darbo laisvei ginti komitetas. Joje dalyvavo labai daug moterų. Didelio įspū
džio padarė 70 metų ponios Van Baalen Klaar kalba. Atidarytas profesinių 
moterų klubas. -

Amsterdame įvyko moterų savaitė, kurios metu visos moterys buvo 
kviečiamos nešioti protesto ženklus prieš valdžios nusistatymų pakeisti moterų 
darbų vyrų darbu. Surengtos viešos sueigos ir pasakyta daug kalbų. Aktingai 
dalyvavo taip pat studenčių korporacijos. ' - . . - ‘ i

Belgų mokyklose įvesta mezgimo valanda. Tų valandų mezgami dra
bužiai beturčiams.

Katalikų socialinės tarnybos konferencija. Pasaulinės parodos metu, 
Briusely Tarptautinė katalikų socialinės tarnybos Unija Švęs 10 metų vei
kimo sukaktuves. Tarptautinė katalikų socialės tarnybos Unija įkurta 1925 m. 
Milane. Šiandien jungia 40 socialinių mokyklų įvairiuose Europos ir Amerikos 
kraštuose. Šioj 5-toj konferencijoj norima iškelti socialinės tarnybos reikšmę da
bartiniam pasauly ir atkreipti dėmesio į katalikų socialinės tarnybos metodus. 
Kviečiami atvykti visi, kam rūpi socialinės tarnybos ekspansija ir tobulinimas.

Moterų kova už darbo teisę. Olandijoj, protestui prieš valdžios siekimų 
sukišti visas moteris ir mergaites į vadinamas „moterų profesijas“, susirinko 
jaunos moterys ir aiškiai pasisakė už feminizmų. Tuo pačiu laiku buvo sudary
tas komitetas ginti moters darbo laisvę. Į komitetų įėjo visos stipresnės moterų 
organizacijos.

Vengrijos moterys gavo balsavimo teisę į parlamentų ir savivaldybes 
1920 m. Iki šiol įėjo dvi katalikių ir viena socialdemokratų atstovės.

Moterų rašytojų menininkių sųjunga Vienoj, įsteigta 1885 metais, šventė 
50-ties veikimo metų sukaktų. Dalyvavo visos pasižymėjusios austrų menininkės, 
nes jos priklauso sųjungai. Sųjunga teikia pagelbų senatvėje.

Austrų moterų organizacijų sąjunga neseniai šventė savo steigėjos ir 
garbės pirmininkės senutės Marianos Hainisch 96 metų amžiaus sukaktuves. 
Mariane Hainisch yra dar visai sveika, dvasiniai pajėgi. Savo šviesiomis spin
duliuojančiomis akimis ji džiaugėsi savo bendradarbių ir draugių nuveiktais 
darbais.

Pirmoji Austrų profesorė. Vienos universiteto Filosofijos fakultetas pri
ėmė studijuoti moteris nuo 1897 m. Tada įstojusi studijuoti romanistikų pirmoji 
ir vienintelė studentė Elžbieta Richter, jau 1907 m. skaitė pirmų paskaitų, kaip 
to paties universiteto profesorė. Dabar ji sulaukė 70 m. amžiaus sukaktį.

Jugoslavijoj suvaržoma moterų prekyba. Jugoslavijos vyriausybė už
draudė iki šiol praktikuotų nuotakų vogimų ir jų prekybų. Iki šiol Jugoslavijoj 
nuotakų klausimas buvo labai liūdnas. Pietų Serbijoj jaunikiai turėdavę sumokėt 
nuo 500 iki 2500 dolerių už nuotakos gavimų, o Hercogovinoj, kur merginų 
daug daugiau, negu Vyriškių, nuotakos buvę labai pigios — nuo 25 iki 50 do
lerių. Už tai daugelis pietinės Serbijos kavalierių slapta Šmugeliuodavo sau bū
simas žmonas iš Hercogovinos. Dabar vyriausybė įvedė laisvų pasirinkimų bū
simų žmonų ar vyrų Tuo manoma sumažinti moterų prekybos agentų biznį, 
nes daugelis vargingesnių tėvų prievarta išvarydavo savo dukteris, parduodami 
jas pasiturintiems kavalieriams.
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N. P. šv. Marijos Vargdienių Seserys 
jau keliolika metų dirba didelį kultūrinimo darbą Lietuvoje. V. Seserų Kongre
gacija tai nauja atžala didžiajame Bažnyčios Vynmedyje. Ji išaugo jau po Di
džiojo Karo audrų Nepriklausomoje Lietuvoje. Per tą laiką įsteigta 10 minėtos 
Kongregacijos skyrių įvairiose Lietuvos vietose. Vargdienių Seserys, vykdyda
mos savo Garbingojo Įsteigėjo Ark. Jurgio Matulevičiaus užbrėžtuosius veikimo 
planus, dirba švietimo, auklėjimo ir k. srityse. Jos auklėja mokslus einantį jau
nimą (aukštesn. mokyki, pensijonuose ir Ž. Ūkio mokyklose) ir vaikučius mo
kyklose bei darželiuose, slaugo ligonis ligoninėse ir privačiuose namuose, rūpi
nasi vargšų globa, patarnaudamos senelių ir našlaičių prieglaudose ar šeimose, 
spausdina ir platina kat. knygas ir laikraščius, prisideda prie organizacinio vei
kimo kat. jaunimo, ir d. k.

Galingoji mūsų tėvynės Globėja Šv. Marija, kurios vardu šioji Kongre
gacija įsteigta, sutelkė po savo vėliava jau nemažą savo dukterų—lietuvaičių 
būrį. Jos, palikusios mielą savo šeimos pastogę, aukojasi kitiems. Kiek daug 
šiandien mūsų tėvynėje yra medžiaginio ir dvasinio skurdo. Kiek daug išge- v
susiu šeimos židinių ir vaitojančių be motinos meilės našlaičių. Šiais laikais 
nemažiau reikia tokių žmonių, kurie, eidami gailestingo Samariečio pavyzdžiu, 
gydytų ir globotų gyvenimo sužeistuosius.

Sesute, ir tu nori aukotis, gera darydama artimui. Be abejo, kiekvienas 
daug gali padaryti gera pasirinkęs tinkamą savo pašaukimui darbą ir eidamas 
Apvaizdos jam skirtu keliu. Gal tave Viešpats kviečia į savo Vynyną, į di
džiąją piūtį, kur tiek daug darbo, bet maža darbininkų. Stojusi po Marijos 
vėliava vos pražydusios jaunystės pavasary, savo jaunas jėgas paaukodama 
Dievui ir Tėvynei gal pajustumei tikrąją laimę.

Atsiųsta paminėti
Sakalo 1935 m. leidiniai

Sigrid Undset. Kristina. Erlendas. Romanas VI. Išvertė Juozas 
Žagrakalys. Pslp. 202. Kaina Lt. 2.

Salomėja Neris. Per lūžtantį ledą. Eilėraščiai. Pslp. 48. Kaina Lt. 2,
Vytautas Sirijos Gira. Mergaitės ir asonansai. Eilėraščiai. Pslp.

63. Kaina Lt. 2, —
Dovydėnas. Ieškau gyvenimo draugo. Romanas II. Pslp. 351. Kaina 

Lt. 3, 50.
J. Grušas. Karjeristai. Romanas. Pslp. 398. Kaina Lt. 4, 50.
P. Cvirka. Cukriniai avinėliai. Novelės. Pslp. 167. Kaina Lt. 2, —
Walter Scott. Kventinas Durvardas. Istorinis romanas I. Vertė A.

Tyruolis. Pslp. 315. Kaina Lt. 3, —
Ruth Schaumann. Žydinti lazda. IŠ apysakų rinkinio. Išvertė Ant. 

Ž a g r a k a 1 i e n ė. Pslp. 108. Kaina Lt. 1, 40.
Stefan Žeromskį. Nuodėmės istorija. Romanas L Vertė F. Ne

ve r a v i č i u s. Pslp. 305. Kaina Lt. 3, —
Ivan Olbracht. Plėšikas Nikola Šuhaj. Romanas. Iš čekų kalbos 

vertė P r. Ramutis. Pslp 284. Kaina Lt. 3, —
A t s. Pulk. J. Petruitis. Didysis Karas. I. 1914—1915 m. įvykiai. „Žai

bas*. Pslp. 352. Kaina Lt. 3.
A. Rachmanova. Moterys raudonojoj audroj. Vienos rusės dieno

raštis. Vertė Izabelė Matusevičiūtė. .Žaibas*. Pslp. 376. Kaina Lt. 3.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė
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Naujiena!
Knygų rinkoje pasirodė labai svarbiknyga „Moterystė ir

1

4

nataraltu gimimu reguliavimas*. Paskučiausiais mokslo 
daviniais remiantis visai naujoj dvasioj nušviesti aktualieji vedu
siųjų klausimai. Gaunama visuose knygynuose ir pas p-lę Ste* 
ponavičifltę, Rotušės a. 3, tel. 3133. 3 -
• . ■ ■ ’ •. ; ‘ ♦ 

------  —• ~    ,   ' . . :■ ■■ iiliBliį I I» u ■ i W ’ . " , , ■ , ... .
• ;------------------------ -----—■    —: V \ .     i -    . - , __________________________■ , ■ ■ ' ’ „ 

• •_ ■ . ' • ' ■ ■■: . «šė liiuiaiįli'L'■■ lįjjĮiun jf

' ‘ ’ . - ' ’ . /

Yra dar neatsilyginusiųjų už „N. Vaidilutę“, ypai
, platintojų už 1933-4 metus. Kad nebūtume «avo »pau 

dos duobkasiais, jauskime pareigą kuo skubiau ątsi- 
lyginti. Už 1935 m. I pusm. reikia atsilyginti iki birž

Platintojai, kurie neatsilygins už š. m. I pusmetį iki 
. birželio 5 dienos, negaus 7 nr., su kuriuo išeis ir. š. m.

W „Rimties Valandėlė “

S

n I i

>1

11

„PAVASARIS“
‘ ’ * , » , - ' . s - 1 ’ ’ a * v4 * •’ ■ ’ * ' ■, .

Seniausias ir įdomiausias Lietuvos jaunuomenės iUus- 
trUotas dvisavaitinis žurnalas eina nuo-1912 metą.
»PAVASARIS* išeina kas dvi savaitės, gausiai paveiksluotas, su gra

žiais spalvotais viršeliais. :.\-
.PAVASARY!" yra šie skyriai: »Nauji taikai* (vyrams), »Sesttčiv 

Šnekos* (merg.), jaunesniųjų skyrius, Bendras, jaunoms Šeimininkėms, 
jauniems ūkininkams, darbininkams — amatininkams, įvairenybės, galvo- 
sūkiai ir kt. < -' 'C.:į:

.PAVASARIS“ plačiai tašo apie^ tikybos, doros, auklėjimo ir kitus 
jaunimui svarbius; reikalus, duoda Jinlų iŠ viso pasaulio katalikų gy venimo.

.PAVASARIS* drąsiai kovoja su visais lietuvių katalikų priešais, nes 
jam rūpi katalikiškasis Lietuvos jaunimas. ; _

.PAVASARIS" dvelkia galinga jaunatvės dvasia. Iš jo trykšta;nau
jos aušros, neišsemiamos energijos ir spirtduliuojančios jaunatvės dręsa. 
Todėl tenelieka nė vieno jaunuolio-ės, kuris neužsisakytų sau .Pavasario“.

Prenumerata: metams tik 4 lt., pusei metų 2,501t, įtek. nr. 30 ęt.
Adresas: Kaunas, p. dėž. 88 »Pavasaris*.

-j.-- .■■-..r ■—«■»m rrn-^r’i i n jmu liriiiiM i - i__ ii iiijiii. ■>i..m.wi.w ?Jj. Tr-?",*^<Sapg
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DIDŽIAI SKRIAUDŽIA SAVE kiekviena, kuri neskaito inteligenčiy žurnalj

T

II

„NA UJA JĄ VAIDILUTĘ" v —t
nes,-—ji nepažins lietuvės bet užsienių moters šeimyninių, visuomeninių,kultū
rinių, religinių ir tautinių siekimų bei laimėjimų; nepažins taip pat ir moterį 

L kfiršją, kuri vis tobuliau pasireiškia įvairiose gyvenimo srityse.
UŽSISAKYTI NEVĖLU! s ' ' -V"?

Ui surinktas S metines prenumeratas „ N. Vaidilutė* siunčiama 
nemokamai Ištisus metus arba plnlgals 20°/o nuo iurinktų prenumera- 

7 torių sumok • ; .7.-...
Gražių ir vertingų dalykų, straipsnių yra senesnių metų .N. Vaidilutės“ 

numeriuose. Kai kurių metų yra užsilikusių daugiau, todėl parduodami:
Komplektai po Lt.2,50: 1922-3 m., 1926 m., 1927 m., 1928 m., 1929 

m., kitų metų kompl. po 5 lt.

Ų

f

I I

Atskiri numeriai po 20 Ir 50 et.

7, (pask.) po 50 ęentg1922-3 metu Nr. Nr. 2, 3, 4, 5, 6,
1924 " ‘
1925
1926
1927
1928

■ - '• ■ ‘J:

1929
1930

,1,4-5, 6, 7, 8,
» 1, 2, 7-9, 10, 11,
, 3, 4,5-6,
. 1, 34, 2, 10-12, 
„ ‘ 3, 4, 5-6,
.11, 12,

20

1932 M . 2, 7-8, 9, 10, 11, 12, .
Kiti atskiri numeriai po 1 lt.
Persiuntimo išlaidos komplektui 50 et, atsk. nr. 10 et

■ ■ '. "-:k • v" ■ . ■ :

*

t

f

<

{

i

■ / ■

i

. t

TĖVAMS IR AUKLĖTOJAMS
Jus norit, kad jūsų auginami ir auklėjami vaikučiai būtų sveiki, 

linksmi ir užaugę taptų gerais, dorais tvirtos valios ir kūrybiškos inicia
tyvos piliečiais. Tame darbe visuomet pasiruošęs padėti jau septintus 
metas „LIETUVOS VAIKO* dr-joS leidžiamas SVEIKATOS:.IR AUKLĖ- 
JIMO REIKALAMS ŽURNALAS '

^MOTINA IR VAIKAS“.
Prenumeratos kaina metams tik 7 lt, pusei metų 4 lt.
Redakcijos ir adm. adresas: Kaunas, Putvinskio 44 bt. 2.
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