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Pijaus XII žodis moterims
V ' ■

„Su gyvu džiaugsmu ir viltimi šiandieną Mes priimame Jus, Po
nios ir Panelės, kurios Moterų Katalikių Akcijos Lygų Tarptautinio 
Susivienijimo esate atsiųstos į X-jį jo kongresą. Su džiaugsmu, 
nes Jūs čia atstovaujate milijonus sielų, duosnių, kaip jūsiškės, teikian
čių, kaip Jūs pačios, ierarkiniam Bažnyčios apaštalavimui visame 
pasaulyje klusnią ir atsidėjusią pagalbą; su viltimi, nes pats Jūsų 
atsilankymas ir Jūsų sumanymas, kurį turėjote, laikydamos šį Jūsų 
kongresą arti Apaštalų Sosto, Mums yra-laidas iš Jūsų pusės vis 
ryškesnio ir aktingesnio darbo. 

» ■ , rf
1 . - ■ ..

Jūs atvykote į Romą melstis ir studijuoti Jūsų gražios ir4 plačios 
veikimo programos, trumpai išreikštos keliais žodžiais, kurie pasilieka 
Jums paskutiniai Mūsų Pirmatako a. a. Pijaus XI žodžiai, būtent: 
„Ugdymas ir paruosimas katalikės moters įvairiose jos apaštalavimo 
dirvose dabartinės krikščioniškosios visuomenės atstatymui(.

Ugdymas, paruošimas apaštalavimui? Klausykite šv. Povilo, 
kurs pasako Jums tų dalykų pačius pagrindus, statydamas prieš akis 
Jėzaus Kristaus pavyzdį: Mūsų Išganytojo 'Dievo malonė pasirodė... 
Ji moko mus, k ach... gyventumėm šiame pasaulyje blaiviai, teisingai 
ir pamaldžiai... Nesitaikykite prie šio pasaulio, bet patys save per
dirbkite savo dvasios atnaujinimu... (Tit 2,11.12; Rom. 12,2). Čia 
ir yra tobulo dvasinio ugdymo programa, nes veikliausis, nieku nepa
vaduojamas apaštalavimas yra švento ir pamaldaus gyvenimo apašta
lavimas, pasireiškęs pavyzdžiu ir malda. Štai kodėl tarp įvairių Jūsų 
veiklos rūšių šis apaštalavimo pavyzdys turi pirmąją vietą; štai taip 
pat dėl ko Jūs visų pirma ateinate melstis ir prašyti malonės bei pa
galbos prie šio‘ apaštalų Kunigaikščio kapo, kurs rodosi, čia žemėje 
yra gausus šaltinis antgamtinių pagalbų ir pradžia kiekvieno vaisingo 
apaštalavimo.
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Matant Jus Čia šiandien, Musų mintis pakyla prie tų kilnių krikš-
* ?! - • !

čionių moterų, kurios nuo pat Bažnyčios pradžios bendradarbiavo su 
apaštalais ir sielų Ganytojais Evangelijos platinimui, užsipelny damos 
ano laiko lerarkijos pagyrimą ir įrašydinimą savo vardų, kaip sakė 
šv. Povilas, „į gyvenimo knygą' (Pily p. 4, 3). Šitų tai moterų ir mer
gaičių garbingas tradicijas tęsia Jūsų lygų dalyvės. Taigi, Jūsų darbai 
giria Jus ir pasako Mums, kaip jau plačios yra Jūsų apaštalavimo 
dirvos, kurias Jūs norite dar praplėsti.

Gal buvo laikas, kada apaštališka moters veikla galėjo apsiriboti 
saugojimu ir palaikymu krikščioniško gyvenimo namų židinyje. Ne- 
taip yra mūsų dienomis, kada visas šeimos gyvenimas būtinai ir be
tarpiai pasiduoda įtakai visuomeninio sūkurio, kuriame tas gyvenimas 
vystosi. Nuo tų visuomeninių sąlygų didele dalimi priklausys dva- 
sinis šeimos lygis, taigi, jos dorovinis ir religinis gyvenimas. Štai 
kodėl šių dienų katalikė moteris pradeda suprasti savo visuomenines 
pareigas. Kad geriau tas pareigas suprastų, bendromis jėgomis tyri
nėdami jas, darbuojasi Jūsų kongresai; kad vis geriau jas įvykdytų, 
deda pastangas Jūsų lygos. Iš čia paaiškėja, kaip nuostabiai įvairios 
tų pastangų formos.

Nors Jūsų apaštalavimo darbai, žiūrint jų pagrindinio dėsnio, 
tikrumoje visi yra vienodi, nes jie visuomet liečia būtiną gynimą 
Dievo ir sielų teisių, tačiau jie yra daugeriopi ir įvairūs jų vykdyme, 
nes juos pritaikote įvairioms šalims ir laikams. Apaštalas, kad būtų 
klausomas, turi kalbėti ne atstovams bet kurios abstraktinės žmonijos, 
kuri tiktų visoms šalims, laikams ir sąlygoms, bet tik tam tikrai savo 
artimų grupei, tam tikrame laikotarpyje, tam tikroje šalyje, tam tik
ram visuomeninės ierarkijos sluoksnyje. Čia ir yra viena auksinių 
taisyklių, nurodytų niekad neužmirštino Popiežiaus, Kurs buvo didis 
Katalikų Akcijos rėmėjas ir Kurs dabar pasilieka nematomas jos . . . . . ■ • . ; iįkvėpėjas.

Visa tai Jūs žinote. Jūs žinote taip pat, kad Katalikiškajai Akcijai 
bendradarbiaujant su ierarkiniu apaštalavimu, jos nariai turi būti pasi
davę Bažnyčios lerarkijai, kuriai teisėtai priklauso Apaštalinė Misija 
ir jos tvarkymas visame pasaulyje: „Eidami mokykite visas gimines1 
(Mt. 28, 19). Kaip ką tik esate pasakiusios, atnešdamos savo žinias, 
kurios yra turtingos ir pilnos paguodos, kad tik tam Jūs čia atvykote, 
kad gautumėte nurodymų, Jus ypatingai padrąsinančių. J

■ II ■ .
Visuose dideliuose žmonių darbuose, kaip ir žmogiškai dieviš

kame atpirkimo darbe, Dievas padarė iš moters vyro draugininkę ir 
padėjėją. Bet tas moters bendradarbiavimas platinime ir gynime

’ . ■ I.
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Dievo karalystės, Mums rodosi, dabar yra labiau savo vietoje, negu 
kada nors.

Iš tikrųjų, negerumas, dėl kurio kenčia žmonija, yra užmiršimas, 
nežinojimas, kai kada net visiškas neigimas nematomų realybių, kil
niausių dorovinių vertybių ir visokio antgamtinio idealo. Siame me
chanizmo amžiuje žmogaus asmuo dažnai yra tik ištobulintas darbo 
arba net tik kovos įrankis. Medžiaginis ir betarpinis sunaudojimas 
pakursto ir apriboja visus minių siekimus.

Mūsų žmonių visuomenei gresia pavojus greit nebebūti viena. 
Jos sudėtiniai elementai, klausant materializmo, egoizmo, ima skirtis 
vieni nuo kitų, arba sukyla vieni prieš kitus. Tai, kas lieka iš tikro 
visuomeninio gyvenimo, eina ta linkme, kad turėtų būti tvarkoma 
tiktai individualių reikalų pasireiškimų ir kolektyvinių pageidavimų 
varžytynių.

Tiesa, netrūksta bandymų atitaisyti šiokią tokią vienybę žmonių 
asmenybių išsisklaidyme, bet siūlomi planai visuomet turės netiku
sius pagrindus, jei eis iš to paties dėsnio, iš kurio eina negerumas, 
kurį jie norėtų pagydyti. Nepagydys žaizdos, neužpils gilaus plyšio 
mūsų individualistinės ir materialistinės žmonijos su pagalba sistemos, 
vis tiek kokia ji būtų, jei ji pati pasilieka materialistinė savo dėsniuose 
ir mechaniška savo pritaikymuose. Šitai žaizdai aprišti yra tik vienas 
sėkmingas balsimas — žmogaus dvasios ir širdies grįžimas į pažinimą 
ir meilę Dievo, bendrojo Tėvo, ir To, Kurį Jis yra siuntęs išganyti 
pasaulio, Jėzaus Kristaus.

Taigi, šito balsimo patepimui išlieti ant gyvo kūno žmonijos, 
sužeistos tokia daugybe smūgių, moterų rankos, rodos, pačios Ap
vaizdos yra paruoštos, padarytos švelnesnės, pačios apdovanotos di
desniu jautrumu, gilesniu širdies gerumu. Taigi, Ponios ir Panelės 
Katalikės, Jūsų yra dalykas labiau pasilenkti ant sužeistosios žmonijos. 
Dievo vedamos ir padedamos, pakelkite ją, padrąsinkite ją. Pada
rykite iš šitos susibūrusios daugybės organinę visuomenę taikioje užsi
ėmimų ir pareigų ierarkijoje, gerbime prievolių ir teisių, harmonin
game suderinime pastovių ir gausių šeimų. Tegul per Jus, tautinių 
grupių daugį, vėl sueina į vienybę, kaipo Dievo vaikai ir broliai žmo
nijoje. Tegul komunizmas pasitraukia ir išnyksta prieš, žmonių bend
ruomenę (komuną). Jų bendruomenė tegul pasibaigia krikščioniškoje 
Komunijoje. Tik tuomet įvyks ta vienybė tvarkoje, „tvarkos vienybe ‘, 
apie kurią kalba šv. Tomas. Tai turi būti Jūsų sielų idealas, aukš- 
ciausias Jūsų pastangų tikslas.

Taip dirbdamos bendrai gerovei, kiekviena Jūsų darbuositės savo 
Tėvynės išganymui, savo šeimos laimei ir tai dėl to, kad tvarka yra• 
viena: ji gali viešpatauti sielose, tautose, visoje žmonijoje tik tuomet,

* ’ . . * »
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jei kiekvienas dalykas yra savo vietoje, būtent, jei Dievas visur turi 
tą vietą, kuri Jam tinka, pirmąją. Tuomet, pagaliau, tvarkos pasto
vume nužengs ant žemės taika, kurios šaukiasi tautų troškimas ir 
skausmingas tarp visų vilties netekusių motinų verksmas.

Štai Jūsų pasiuntinybė. Ji yra labai aukšta; ji nori ryžtingumo, 
ištvermės; kai kada jai reikės ir herojizmo. Bet nugalėjimas jai pa- ■ ■ * ' * • • . » . • • 
tikrintas, nes dvasia visuomet baigia tuo, kad nugali medžiagą, ir 
teisė triumfuoja ant prievartos suverstų griuvėsių. Istorija tai parodo, 
ir Dievas mums yra tai žadėjęs. Mūsų nugalėjimo saikas yra mūsų 
tikėjimo saikas: „Tai yra nugalėjimas tTėūrš~nūgali pasaulį: mūsų tikė
jimas“ (1 Jo. 5, 4).

Ar dar reikia pridurti, kad, norint įgyvendinti tvarką ir taiką 
aplink Jūsų lygas, visų pirma jos pačios tūri savo tarpe išlaikyti 
tvarką ir taiką. Šiuo atžvilgiu Mums ypač malonu matyti Jūsų Tarp
tautiniame Susivienijime šalia Ponių sekcijos, harmoningai stovinčią 
ir Panelių sekciją. Tai yra kaip žiedai ir vaisiai, kurie kai kada drauge 
puošia kai kuriuos medžius. Šalia darbininkių, jau apkrautų nuo
pelnais ir turtingų prityrimu, džiaugsmingai stoja į eiles mokinės, 
kurios trokšta pasišvęsti, ir todėl prašo paruošimo ir ugdymo, pri
imdamos savo pirmatakių patarimus ne kaip primetamas pamokas, 
bet kaip dovanojamą turtą. Kiekviena iš abiejų sekcijų turi savo 
metodus ir savo praktikas, nes ir čia prisitaikymas kiekvienos savo 
sąlygoms yra reikalingas. Bet po šituo nevienokiu paviršiumi sielose, 
kurioms nėra amžiaus, dega ta pati viduje tyra antgamtinio uolumo 
liepsna.

Taigi, per užtarymą Maloningiausios Panos Marijos, Kurios pa
veikslus tokius, kokie yra garbinami kiekvienoje Jūsų šalyje, Jūs tu
rėjote gražų sumanymą Mums padovanoti, Mes šaukiame visuomet 
galingą Dievo globą Vyskupams, Kurie Jus siunčia, Jums pačioms, 
visiems prisidėjusiems prie Jūsų lygų, kurias Jūs atstovaujate, Jūsų 
šeimoms ir jums, Jūsų darbams, ir Mes Jums suteikiame iš visos 
širdies, kaipo* laidą • Dievo malonių, Apaštališkąjį Palaiminimą“.

Po šios kalbos Šventasis Tėvas suteikė Apaštališkąjį Palaimi
nimą, priėmė iš kiekvienos tautinės grupės Jam skirtą toje šalyje 
labiausiai garbinamos Švenč. Panelės paveikslą, maloningai tardamas 
keletą žodžių kiekvienai, reikšdamas savo palankumą, linkėjimus, dė
kojimą ir laiminimą atstovaujamoms draugijoms.
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Dr. O. Norušytė
• - • . • -tw , .X • ’ • • . ■ .r

Auklėjimo idealo link
* • e '

, Mūsų laikais susirūpinta šeimyniniu-auklėjimu. Juo pradeda
domėtis ir tie, kurie manė, kad šeimos, kaip jaunosios kartos auklė
jimo institucijos, pareigas geriau gali atlikti pasirengę tam darbui

■ specialistai, specialistės įvairiose auklėjimo įstaigose, kur vaikai
gyvena visą laiką arba žymią dienos dalį. Tačiau pastebėta, kad na
tūralioje šeimoje yra tokių jėgų ir tokių veiksnių, veikiančių vaiką 
auklėjančiai, skatinamai jo išsivystymą, kurių nėra kitose įstaigose. 
Įdomūs yra šiuo atžvilgiu H. Hetzer, vaikų psichologės, tyrinėjimai. 
Ji betyrinėdama ir bestebėdama vaikus globojamus įstaigose pasiren
gusių specialisčių —- auklių ir drauge augančių globoje paprastų, 
nesimokiusių vaikų priežiūros ir auklėjimo darbo, motinų, pastebėjo, 
kad vis dėlto, paprastoj motinos auklėjamas vaikas vystosi sparčiau,’ į ■' ' ■ . .

įį negu specialistės auklės prižiūrimas. H. Hetzer aiškina, kad motinos
■J meilė sudaro tokius santykius tarp vaiko ir motinos, verčia motiną taip
į rūpintis ir domėtis savo vaiku, kad tai skatina jo išsivystymą žymiai
h geriau, negu racionaliai pasirengusios specialistės pavartotos priemo
li nės, kuri nejaučia tos motiniškos vaiko meilės, ir todėl negali pa

naudoti jos veikimo santyky su vaiku.
Meilė padaro tėvus savotiškais regėtojais savo vaikų auklėjime;

> ji sudaro ir tas idealias auklėjimo sąlygas, kada auklėtojas nuolat
aukojasi dėl auklėtinio gerovės.

Todėl J. Schröteleris kalba, kad nors turime matyti šiais laikais 
visas šeimos sunykimo apraiškas, nors ir gausi statistika įrodinėja 
šeimų sumenkėjimą, nors ir su pasibaisėjimu tektų stovėti ties praraja, 
tačiau nereikia užmiršti, kad „prigimtoji šeima yra ir pasiliks žmonių 
vaikų tikro auklėjimo idealas. Viskas turi orientuotis į šį idealą“ (J.

- Schröteler). Jis pabrėžia, kaip svarbiausi uždavinį, reikalą vėl sustip
rinti natūralią šeimos bazę ir vengti visko, nepaisant geriausių norų, 
kas galėtų skatinti šeimos tolimesnį palaidumą. Jis primena, kad 
dirbtinės priemonės niekad negali būti laikomos normaliomis, o ir 
dirbtinės priemonės (pav., įvairių rūšių vaikų auklėjimo įstaigos), 
skaitlingai pasireiškiančios mūsų dienomis, turi savo normų ir įstaty
mų ieškoti šeimoje, žmogaus išsivystymo pirmykščioj celėj; vadinasi,* .
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ir tai, kas yra dirbtinio, vis dėlto bus geriau juo labiau priartės prie 
tikro šeimos charakterio.

Fr. W. Forsteris vertina šeimos gyvenimą kaip vienintelę vietą, 
kur labai ryškiai išlyginama toji didelė spraga tarp egoizmo ir meilės, 
kur visai artimai susitinka prigimtis ir kultūra, pareiga ir palinkimas, 
kur, galima sakyti, prigimtis perauga save ir beveik tampa kultūra; 
šią intymią prigimties ir kultūros sąveiką jis laiko turinčią nepalygi
namos reikšmės žmonių gyvenimo sukilninimui.

Tačiau šeima yra kultūros vertybė, kurią įgyvendinti gali tik tas, 
kuris jai atsideda su siela ir kūnu, kalba A. Heinen. Savo auklėjamąją 
funkciją tegali tada šeima sėkmingai vykdyti, kada tėvai tikrai pažįsta 
savo auklėjirnąjį uždavinį, giliai jaučia pareigą jį atlikti ir yra pasiry
žę visas savo jėgas, glūdinčias tėviškume ir motiniškume, kuo vaisin
giau panaudoti atliekant šią pareigą. Sis atsidėjimas auklėjimo parei
goms pasižymi tėvo ir motinos pastangomis tapti tikromis pedagogi
nėmis asmenybėmis, kas pareikalauja iš tėvų nuolatinės saviauklos.

„Tu esi jaunas, ir trokštum vaiko ir vedybų“, sako Nietsches 
Zarathustra busimajam tėvui. „Bet aš tavęs klausiu: ar tu esi tas 
žmogus, kuris gali vaiko trokšti? Ar tu esi nugalėtojas, savęs val
dovas, geismų įsakinėtojas, savo dorybių viešpats? Taigi aš tavęs 
klausiu... » Virš savęs tu privalai statyti. Bet pirma tu turi man 
būti pats pastatytas, stačiakampis savo kūnu ir siela“.

Neįmanoma būtų tokia pedagoginė asmenybė, kurios išoriniai 
veiksmai, elgesys nesiderintų harmoningai su jos vidiniu gyvenimu, 
kurios gyvenime pasireikštų dvilypiškumas. Todėl pirmas tėvų savi
auklos uždavinys yra vidinio gyvenimo suderinimas su išoriniu elgesiu. 
Be to, saviaukla turi vykti kasdieninio pasiaukojimo kryptimi: „viskas 
kitiems, nieko sau“, kaip parašyta Pestalozzi kapo akmeny. „Jis turi 
augti, ir aš turiu nykti“ — šiuos seniai ištartus žodžius tėvai — auk
lėtojai pajaučia kasdien.

Šis tėvų pasiaukojimas, atsipalaidavimas nuo egoizmo yra auklė- 
jimo autoriteto pagrindinis bruožas. Jis sudaro tas sąlygas, kurios 
nesukelia konfliktų tarp jaunosios ir senosios kartos, o priešingai 
verčia vieną kitai aukotis.

Tėvų tikras vieningas religinis, dorinis, dvasinis ir socialinis 
gyvenimas, jų gyvas pavyzdys yra geriausias laidas sėkmingo vaikų 
auklėjimo.

Tėvas šeimoje sukuria sūnums vyriškumo, o motina dukterims 
moteriškumo idealą. Šitoje vidinėje tėviškos jėgos, o motiniško atsi
dėjimo ir pasiaukojimo sąveikoje auga ir bręsta vaikai asmenybėmis.

Be to, tėvai turi būti pasirengę sudaryti vaikams materialinę ir 
dvasinę aplinką, kurioje jie geriausia galėtų tarpti.
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Toji aplinka artimai susijusi su namų sąvoka. Namai yra pirmoji 
vaiko tėviškė, kurie su visais savo daiktais ir savo nuotaika turi ne
paprastai didelės įtakos žmogaus asmenybės formavimuisi, nes žmo
gaus santykiai su aplinkiniais daiktais, ypač mažatvėje, yra labai 
savotiški (tai ryškiai pajaučia žmogus grįžęs į tėviškę po ilgo nebu
vimo, ar lytėdamas seniai vartotus daiktus).

Namai yra toji vieta, kur ypač pasireiškia savitarpė lyčių para
ma bei papildymas, kur įvyksta natūralus darbo pasidalinimas. Vyras, 
laikydamas savo kilnia pareiga duoti namams atramą, suteikti jiems 
saugumo dvasią, rūpinasi užtikrinimu jiems ir materialinių gėrybių. 

J) ' ’ ■

Tada moteris yra įgalinta pasireikšti savo kūrybingosiomis jėgomis 
kurdama namų dvasią, puoselėdama jos vertybes, gamindama jos 
gėrybes.

Tiek šeimos monografijos (M. Braun ir A. Salomon, E. Corte), 
tiek gyvenimo patyrimas rodo, kad materialiniai trūkumai įstengia 
sugriauti šeimas, arba bent rimtai graso jas apdraskyti. Materialiniai 
nedatekliai ir nepasitenkinimas įtraukia neretai šeimos narius į ydą, 
naikinančią atskiro asmens ir šeimos gyvenimą, pav., girtuokliavimas, 
kuris gali būti susigrupavęs dar su kitomis ydomis.

Sugretiname du pavyzdžiu, kurie paimti iš knygos „Dorinis auk
lėjimas lietuvių šeimoje“ protokolų:

D. P. 63. Mot. 24 metų, 3 vaikai, jų amžius 0;3 ir 4;0.
Kl.: „Ką dirba jūsų vyras?“ — „Kokio darbo gauna, tai ir dirba. 

Kai kada pašaukia jį į darbą — daugiausia žydai“. Kl.: „Tai sunku 
išgyventi?“ — „Labai sunku, bet būtų daug lengviau, jeigu jis būtų 
geras žmogus. Viską, ką tik uždirba, prageria su savo draugais; 
manimi ir vaikais visai nesirūpina. Beveik niekad vakare jo nėra 
namie, o kai ir pareina, tai pyksta, keikia, plūsta“.

Kita šeima.
D. P. 82: Mot. 32 metų, 3 vaikai, jų amžius nuo 0;7 iki 6;6. 

Šeima gyvena rūsyje. Kambarys drėgnas, bet švarus. „Mano vyras iš 
miesto, bet aš tai ne. Mano tėvas turi žemės, bet kai vedė antrą 
žmoną, tai turėjau eiti tarnauti. Nebuvo blogai ir susitaupiau šiek 
tiek. Bet vienai sunku gyventi, tai ištekėjau. Pirma mums sekėsi 
gana gerai. Bet paskui vyras neturėjo darbo, tai pradėjo gerti. 
Verkiau, prašiau ir meldžiausi, bet niekas negelbėjo. Pagaliau vieną 
kartą susidėjau savo daiktus, aprengiau vaikus ir verkdama jį atsisvei
kinau, sakau: tokio gyvenimo negaliu išlaikyti, išeisiu, paliksiu tave 
vieną. Vyras išsigando, pradėjo verkti, prašyti, kad nepalikčiau jo 
vieno, nes vienas jis negalės gyventi ir prižadėjo niekad negerti. Jis 
man dar niekad nebuvo žadėjęs, tai aš patikėjau ir pasilikau. Nuo to 
laiko jau dveji metai praėjo, o jis tikrai negeria. Dabar jis vis sako,
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kad aš daugiau suprantu ir geriau moku gyventi. Dabar mums geriau 
sekasi. Jis dabar tarnauja vežiku pas žydą, o aš šluoju gatvę ir pade
du šeimininkei laiptus valyti, tai duoda mums šitą kambarį“. • * . p '

Antram pavyzdy matome ir ekonominio pavojaus reliatyvinę 
reikšmę, kur vis dėlto didžiausios reikšmės turi pati asmenybė. Kur 
vienai šeimai gresia pavojus žūti „ten kita pajėgia atsispirti ir atsigauti. 
Tačiau, kai šeima neįstengia atsispirti minėtoms ydoms, tada, be abejo, 
darosi neįmanomas šeimos uždavinio, ypač kaip auklėjimo institucijos, 
atlikimas. Šių ydų skatintojų gali būti darbo ir materialinių gėrybių 
minimumo trūkumas.

Kad žmonės galėtų sukurti namus, reikalingos tačiau ne tik ma
terialinės, bet ir dvasinės priemonės.

Sunku sukurti namus tiems žmonėms, kuriems vis tiek ar „šian
dien čia, rytoj kitur“. Namų dvasia surišta su tam tikru pastovumu. 
Namai nemėgsta viešumos. Jeigu į namus išeina ir įeina kas nori ir 
kada nori, jeigu namų gyventojai niekad nežino, su kuo jie namuose 
susitiks, tai namų dvasia išeina iš namų ir palieka žmones gyventi 
viešbuty/ Tačiau namai neturi būti perankštūs, nes tada jie darysis 
nemalonūs, troškūs, bus jaučiama skriauda asmenybei. Be to, tas 
uždarumas neturi būti aklinis, nes šeima, gyvendama kultūringoje 
visuomenėje, savo kūrybinguoju darbu turi įtakos į visuomenės, tau
tos gyvenimą, bet iš kitos pusės, visuomenės, tautos gyvenimas, jos 
kūryba, pasireiškianti viešumoje, gali teigiamai apvaisinti šeiminę kū
rybą. Seimai, kuri bandytų visiškai užsidaryti nuo plačios visuome
nės, grėstų pavojus užtrokšti savo ankštume, savo kasdieniškume ir 
savo žmogiškojo gyvenimo vertingumu susmukti. Todėl namų kū
rėjų pastangos turėtų pasireikšti šios namų dvasiai reikalingos sinte
zės suradimu: namų nuošalumo — uždarumo ir drauge atvirumo, 
aktualumo visuomenės kultūrinės kūrybos atžvilgiu,* jos teigiamos 
įtakos pasisavinimu. >

Kad namų dvasios negalima sukurti apsirūpinus vien materialinė
mis gėrybėmis, rodo ir tas faktas, kad žmonės kartais bėga iš puikių 
rūmų ieškodami namų dvasios. Ir randa ją neturtingoje lūšnelėje. 
Namų dvasia gali apsigyventi, sakoma, ir barako kampely ir traukinio 
perskyrime, kur yra žmonės pasirengę ją priimti. Taigi, pagrindinė 
vis dėlto sąlyga namams sukurti yra pati žmogaus asmenybė, jo nusi
teikimas, kuris aplink save spinduliuodamas kuria tą atmosferą rei
kalingą kiekvienam visuomenės nariui, kad jis pasijaustų „namie“ ir 
atgautų pusiausvyrą. Namų dvasia reikalinga nuolatinio puoselėjimo, 
jeigu norima, kad ji nenustotų savo veikiamosios jėgos. Kitaip ji 
lengvai išvejama, o žmonės tada, netekę namų, dažnai su tuo ir gyve-* * *
564 • ' ••
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nimo atramos, kartais net nežino, kodėl tai įvyko, nes atrodo, kad 
netrūko tų materialinių sąlygų, kurios žmogų daro laimingu.

Katalikų Bažnyčia, vertindama namų dvasios reikšmę žmonijai, 
laimina šias žmonių pastangas, jas paremia ir papildo, pav., šventinami 
namai, namams saugoti skiriamos šventintos žvakės, gėlės ir t. t, 
Katalikų namai yra Dievo namai, kurių centras yra namų altorius — 
Kryžius, paveikslas, Dievo kertelė, aplink kurį grupuojasi šeimos 
gyvenimas. Tėvai yra savo namuose kunigai, kurie vadovauja tarnybai 
Dievui.

Jeigu iš vienos pusės šeimos auklėjimui gali grėsti ekonominės 
gerovės nepakankamumas, tai iš kitos pusės vaiko charakterio ugdymui 
gresia aukščiausio auklėjimo tikslo neturėjimas; kilnių ir tikrų idealų 
stoka, kas yra musų amžiaus liga. Klausiant, kaip Pilotas, sako Förs- 
teris: „Kas yra tiesa?“, negalima nei savęs, nei kitų auklėti; tiktai 
kilniu ir nepajudinamu tikslu gali žmogus išsigelbėti iš savo įgimto 
chaoso ir iš amžinai besikeičiančių prigimties impulsų galybės.

Be tikro auklėjimo idealo negalimas nei tinkamas metodo pasi
rinkimas, be to, negalima yra toji tvarka, kur visi gyvenimo uždaviniai 
ir visos priemonės randa savo vietą tam tikroje ierarchinėje tvarkoje 
pagal aukščiausią gyvenimo tikslą. Neišvengiami tada ir auklėjimo 
kraštutinumai. Teisingai kalbama apie motinystės kilnumą, sako 
Försteris, „tačiau daugelį moterų, neturinčių aukštesnės gyvenimo- 
žiūros, motinystė veda į tiesiog bedievišką savo kūno ir kraujo kultą ir 
į visišką aklumą, kas liečia svetimas teises ir pirmenybes“. Tokiais 
atvejais neišvengiamas ir nuolatinis abejojimas, svyravimas, kas 
jokiu būdu negali patarnauti tvirtam charakteriui susiformuoti, kur 
visos dorybės būtų palenktos savitarpiam darniam santyky vyriau
siam tikslui.

Auklėjimui būtinas konkretumas vertybių srity, — t. y. viršgam- 
tinės ir kitos dvasinės vertybės turi būti laikomos tikromis, realiomis, 
pastoviomis, tarp tų vertybių turi būti tikrai jaučiamas pastovus 
vertės santykis. Tik tokiu atveju galima yra tikra, nuolatinė, pastovi 
auklėjamoji veikla. Tik tada paaiškėja įvairių metodų ir priemonių 
vertė, kada aiškiai žinoma, kam auklėjama, kada tos vertybės yra 
taip brangios, kad tik jų šviesoje vertinamas yra žmogaus gyvenimas. 
Pavaizdavimui galime paminėti motinų atsakymus. Paklausta ūkinin
kė, ar jai vis tiek būtų, jeigu jos vaikas užaugęs būtų netikintis, pasi
piktinusi atsako: „Tai kas tada būtų iš žmogaus! Geriau tegul mažas 
miršta, negu toks būtų užaugęs“, čia matome herojišką motinos pasi
ryžimą aukoti vaiko gyvybę už principus. Tuo tarpu inteligentė, 
gyventi mieste, kalbėdama apie savo vaiko religinį auklėjimą sako: 
„Žinoma, tai gerai, kol vaikas mažas. Kai užaugs, jis pats žinos ką
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pasirinkti ir ką daryti“. Čia matome jau drungną nuotaiką pagrindi
nių principų atžvilgiu, kurie paverčiami į pasaką vaikystės metais, 
netinkančią suaugusiam žmogui.

Tačiau, kas turi kilnią idėją, pasiryžęs yra puikų kurinį sukurti, 
tai be idėjos, pasiryžimo ir talento, reikalingas dar yra medžiagos ir » • * ’ ’
priemonių pažinimas, taip pat techninis pasirengimas.

Todėl ir šeimai auklėjimo pareigoms atlikti gali trukdyti pasi
rengimo stoka — vaiko beaugančio kūno ir besivystančio sielos gy
venimo pažinimo trūkumas, nesugebėjimas sudaryti vaiko augimui, 
auklėjimuisi-ir lavinimuisi tinkamų sąlygų.

Vaiko fizinė gerovė reikalauja, kad tėvai pažintų vaiko fizinio 
išsivystymo, fizinės kultūros reikalus ir sugebėtų rūpintis jo sveikata, 
būtent: gyvenimo tvarka, tiksliu maitinimu, darbu, poilsiu, kūno 
mankšta ir grūdinimu. Šios priemonės tiksliai pavartotos sudaro pa
grindą vaiko fizinės sveikatos ir sąlygas normalaus dvasinio išsi
vystymo. ■ I

Besirūpindami dvasinio vaiko išsivystymo reikalais, tėvai turi 
būti pasirengę padėti vaikui pažinti aplinkinį pasaulį, jo daiktus, su
daryti tas sąlygas, kad vaikas išbandytų savo jėgas besigalinėdamas 
su medžiaga ir išmoktų pavergti ją savo valiai. Tėvai turi nusimanyti 
apie aplinkos medžiagos reikšmę vaiko asmenybės, jo inteligencijos 
formavimuisi.

šeimai tenka padėti pagrindus religinio, dorinio, tautinio, pilie
tinio auklėjimo, todėl ji, gyvendama pati tuo gyvenimu, turi sugebėti 
sudaryti reikalavimų atranką, kad vaikas beaugdamas kiekviename sa
vo amžiaus laikotarpy sugebėtų tuos reikalavimus patenkinti, iki jis 
laipsniškai įaugs į suaugusios kartos pilnus reikalavimus.

Šeimos auklėjime, kuris pasižymi savo organiškumu ir konkre
tumu, tėvai turi būti nuolat aktyvūs, kad auklėjime būtų išnaudotos 
visos konkrečios situacijos, kad susižavėjimas rastų progos pasireikšti 
konkrečiu veiksmu. Šio pastarojo trūkumą ypač pastebime miesto 
šeimoje, pav., motina su vaiku eina į vaikų darželį ir pamato senutę 
sunkiai nešančią malkas. Vaikas prašosi motinos leisti senutei padėti. 
Motina stengiasi įvairiai vaiką atkalbinėti. Laimei (motinos žodžiais 
tariant), senutė pasuka kita gatve, kuria į darželį neinama, ir išgelbsti 
situaciją. Vaikas tada klausia motinos, ar ji tikrai būtų padėjusi; mo
tinai atsakius teigiamai, jis sako: „Tai tu gera“. Tačiau motina pati 
abejoja, ar vaikas ja patikėjo. Tuo tarpu kaimo vaikas važiuodamas su 
tėvu konkrečiai išgyveno tą situaciją, kada tėvas pakvietė neturtingą, 
pėsčią einantį žmogų atsisėsti ir pavėžėjo. Tačiau šiuo antruoju atveju 
gali trūkti pamokymo, susižavėjimo, kad sakoma, kad nesą laiko vai
kams pasakoti, su jais kalbėtis: „Pasakei ir baigta, turi taip daryti“.
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V. Didžiokas Bitynas

Tuo tarpu auklėjimo sėkmingumui ir viena ir kita, pamokymas-susiža- 
vėjimas ir konkretus veiksmas, būtina.

Nepažindami vaiko sielos evoliucijos, kuri pasireiškia išoriniais 
veiksmais, suaugusieji sau iš paviršiaus nemalonias apraiškas netin
kamai veikdami gali kartais laužyti vaiko charakterį, arba jo palin
kimus pakreipti netinkama vaga, o vaiko vidinės jėgos, jame pačiame 
glūdintieji galimumai gali būti neišnaudoti vaiko ugdymui. Ypač šis 
pavojus gresia tais momentais, kada ryškiai pasireiškia vaiko ir jau
nuolio valia, pradedant jau ankstyvos vaikystės metais, o ypač tuo 
metu, kada vaikas, įaugdamas į jaunuolio amžių, vaduojasi iš įpras
tinių šeimos rėmų, kada jis dar nelaikomas suaugusiu, bet kada jo 
valia susikerta su suaugusio valia ir norais. Šiuo laiku nepriaugusi 
savo uždaviniui šeima tam tikra prasme gali vaikų arba prarasti, t. y.
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netekti jam savo įtakos, arba vaiko charakteris gali būti sužalotas. 
Tuo tarpu pasirengę tėvai šiame kritingame amžiuje vaikui galėtų būti k 
savo gyvenimo patyrimu nepavaduojama atrama.

Materialistinės dvasios ir egoizmo įtakoje šeimai gresia pavojus 
dirbtinai apriboti vaikų skaičių. Šiandien vienturčio vaiko auklėjimas 
sudaro problemą, kuri visų krypčių pedagogų rimtai svarstoma, nes 
tokiu būdu šeimyniniam auklėjimui pritrūksta vienos iš labai svarbių 
auklėjimo situacijų, nustojama daug vertingų progų augančio žmo
gaus charakterio pataisoms, papildymui, išlyginimui. Tokiais atvejais 
šeimai tenka ieškoti papildymo kitur, dirbtinėj aplinkoj^tačiau kita 
aplinka niekad negali pavaduoti natūralios šeimos, kur natūraliu būdu 
išmokstama susitarti, prisitaikyti, nugalėti savo egoizmą, patarnauti, 
pasiaukoti. Be to, didelio susirūpinimo rodoma pasireiškiančiu pri
gimties kerštu, pergausiä vienam vaikui tėvų meile, kuri skirta dau
geliui vaikų skatina jų išsivystymą ir patarnauja ugdymui, o skirta 
vienam vaikui pati suserga hypertrofija ir pasirinkdama auklėjimo 
priemones neišlaiko pusiausvyros; dėl to vaikas auga išlepęs, užglos
tytas, be išbandytų ir užgrūdintų jėgų; dėl kurio fizinės gerovės už
mirštama dvasinė gerovė, siela, visi kiti žmonės ir vyriausieji gyve
nimo tikslai.

Šeimyninis auklėjimas, kaip ir kitoks, turi savo specifines ver
tybes, kurios geriausiai puoselėjamos idealioje šeimos atmosferoje ir 
su kuriomis žmogus geriausiai susigyvena augdamas šeimoje. Šios 
šeimos vertybės žmogaus neveikia, kada atrofuojasi šeiminis jausmas. 
Tuo tarpu šis jausmas gali atrofuotis neaugant tikroje šeimoje, todėl 
pedagogai nepaprastai susirūpinę šeiminyniu auklėjimu, nes to jaus
mo atrofavimas atneštų žmonijai nelaimę — žmonijos pagrindinės 
celiulės išnykimą. '

Todėl mūsų laikais uoliai nagrinėjami šeimos pedagogikos klau
simai, tyrinėjama konkreti šeimos būklė ir ieškoma konkrečių prie
monių šeimai padėti. Tarp kitų priemonių stengiamasi įvairiais būdais 
parengti žmones šeimos uždavinių atlikimui. Tam panaudojamos.įvai
rios auklėjimo ir švietimo įstaigos: pradžios, vidurinės ir specialios 
mokyklos, suaugusiųjų universitetai, kursai; steigiamos specialios tau
tinės ir tarptautinės organizacijos, besidominčios šeimos auklėjimu, 
šaukiami šeimos auklėjimo kongresai, taip pat steigiamos specialios 
mokyklos, kur motinos galėtų pasirengti geriau atlikti savo auklė
jimo misiją. Tačiau su A. Heinen drauge reikia pripažinti, kad visas 
tėvų švietimas tėra tiek prasmingas, kiek jis patarnauja žmonių sąžinės 
ugdymui, nes. iš tikrųjų šeimyninėm pedagogikos pagrinde yra pir
miausia žmonijos sąžinės ugdymas.
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G. Andrašiunienė
■ ' , . ’ • ’ t • • • •,

*

Šviesuolių šeimos kelias
Praeityje mūsų tautai vadovavo bajorija.. Vėliau bajorija santy

kiaudama su kaimynais, visiškai pasidavė jų įtakon ir ištautėję. Labai 
mažam procentui liko dar brangūs Lietuvos vardas. Apie mūsų ba
jorų šeimų būdą, tradicijas, papročius labai mažai težinome. Many- 
tina, kad jie perdaug nesiskyrė nuo mūsų kaimo žmonių, kurių šei
mose vyravo dora, paklusnumas, paprastumas, darbštumas ir didelis 
būrys augančios kartos.

Ištautėjusi bajorija persiėmė visai svetimais mūsų kraštui papro
čiais. Taip pat luominis skirtumas, socialinė nelygybė iškasė gilią 
prarajų tarp likusios bajorijos ir kaimo žmonių. Kaimas gyveno savo 
uždaru gyvenimu.

Devynioliktame šimtmety pradeda tautoms vadovauti ne tik ba
jorai, bet ir šiaip šviesuoliai, neretai kilimo iš kaimo ar miesto, bet 
išėję mokslus. Baudžiavą panaikinus ir mūsų stambesnieji Ūkininkai 
pradeda vaikus leisti mokslam Pirmiausia gundytasi turėti iš ųamų 
kunigą, vėliau džiaugtasi turint sūnų daktarą, advokatą ir t. p. Apie 
mergaičių mokslinimą nieks negalvojo, nes ir bendrai pasaulyje mo
terų emancipacija neseniai tebuvo prasidėjus ir mūsų kaimo dar ne
buvo pasiekusi.

Lietuviams šviesuoliams mokantis ir gyvenant miestuose, tekdavo 
susidurti su kitų tautų mergaitėmis, einančiomis mokslus ar savo buto 
šeimininkių bei šiaip įvairių valdininkų ir kitokių miestelėnų duk
romis. Pirmųjų išsilavinimas neretai prilygdavo jųjų, o kadangi dau
guma jų, būdamos bajorų ar šiaip inteligentų dukros, savo manieromis, 
rafinuotesne išore visai užimponuodavo mūsų šviesuolius, kurie savo 
lietuvišku paprastumu kiekvieną jų mostą priimdavo už didžiausią 
eleganciją ir senos kultūros ženklą. Kitos, kad ir mažesnio išsilavi
nimo, bet vis tiek miestiško kilimo, taip pat turėjo daugiau paviršu
tiniško šlifavimo ir drąsumo, negu mūsų kaimietės, ir mūsų vyrams 
atrodė labiau jiems tinkančios į žmonas. Tuo būdu mūsų pirmieji 
šviesuoliai vedė daugiausia svetimtautes.

Tokiose šeimose greit iškildavo tautiniai, kultūriniai ir luominiai 
šeimos sunkumai, imdavo reikštis nuomonių, troškimų, gyvenimo 
būdų nevienodumai. Tokios šeimos nebuvo laimingos. Lėtesni pasi-
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davė savo žmonų įtakai (juoba, kad tas buvo ankštai surišta su ma
terialine. gerove) ir žuvo kraštui, ištautėjo, neretai ir giliai kentėdami. 
Kuriems gi pasisekė gauti labiau išsilavinusias, protingesnes žmonas 
ir patys buvo atsparesni, labiau susipratę lietuviai, sukūrė gana dar
nias šeimas, kad ir su svetimtautėmis, pav., šviesaus atminimo dr. 
Basanavičiaus šeima.

Vėliau, moterų judėjimo idėjos šiek tiek pradeda pasiekti ir mūsų 
kraštą, ir kaimiečiai, nors dar mažai, bet pradeda leisti į mokslą 
ir mergaites. Atsiranda viena kita grynai lietuviška šeima. Prieškari
nių lietuvių šviesuolių pajamos buvo labai ribotos, nes rusai neleis
davo geresnių vietų užimti, tai tos šeimos gyveno kukliai, tik savo 
išsilavinimu įnešdavo daugiau skonio, švaros ir jaukumo butams, 
kas mūsų besimokančiai jaunuomenei darė gražaus įspūdžio ir geros 
įtakos.

Per Didįjį karą daug lietuvių, ypatingai šviesuolių, išbėgo Rusi
jon. Ten, žinoma, dar ne vienas vedė svetimtautę. Vokiečių okupa
cinei valdžiai leidus lietuviams grįžti, daug lietuvių grįžta. Vėliau, 
paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, bolševikų teroro bei bado 
spaudžiami, atsiminė turį tėvynę ir tie, kurie dėl žmonų ar dėl gerų 
vietų jos buvo išsižadėję. Tėvynė, žinoma, galėjo tik pasidžiaugti 
grįžusiais savo atsivertusiais sūnumis, tik ne jų žmonomis. Tos, 
būdamos svetimos mūsų kraštui, jo nemylėdamos, visai nepažinda
mos, nesistengė mūsų reikalų suprasti. Pradžioje jos buvo dėkingos, 
kad rado duonos ir prieglobstį, vėliau gi, kraštui pradėjus kiek nor
maliau gyventi ir padidėjus visuotinam gerbūviui, jos tapo materia
liškai gerai aprūpintos, nes trūkstant žmonių jų vyrai gavo aukštas 
vietas, jos pasijuto didelės ponios. Tuomet visos tokios svetimtautės 
prisiminė, kaip gyveno rusų ir lenkų aristokratai, kokius jie balius 
rengdavo, drabužius nešiodavo ir panorėjo mūsų krašte restauruoti 
anąją gadynę. O jų vyrai — ką gi, jautėsi padarę didelius darbus, 
užimą aukštas vietas, tai turį teisę aristokratiškai gyventi, t. y., jų 
supratimu, brangius gėrimus gerti, kortuoti, turėti meilužes, mainyti 
žmonas (juk romanuose rašo ir kino filmose rodo taip darant 
aukštus ponus), o ko dar nežinojo, tai žmonos išaiškino. Dauguma, 
būdami kilimo kaimiečiai, turėjo ir praktiškumo gyslelę, tai pasirū
pino nuosavybėmis. Žmonos tam nesipriešino, bet dar skatino, nes 
aristokratėms pritinka turėti dvarus ir mūrus, o kaip prabangiškam 
gyvenimui ir didelėms nuosavybėms pinigų užtekti, tai joms nerūpi — 
ant to vyriškos galvos. Koks vyras, kuris nemoka mylinčios žmonos 
reikalavimų patenkinti! Juk geras, tonas, kultūra to reikalauja!...

Bėgdami nuo bolševikų kartu su lietuviais iš Rusijos, ar tai kitais 
sumetimais iš kitų kraštų, Lietuvon privažiavo daug ir nelietuviško
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elemento; Teko girdėti, kaip karantine viena lenkė mokė savo drau
ges, lenkų dvarininkes, jog vokiečių užklaustos, kokios tautybės —. 
sakytų lietuvės esančios, nes, girdi, vokiečiai visus grįžtančius trem
tinius išrūšiuoją ir lenkus vežą Lenkijon,. o lietuvius — Lietuvon, 
Jų dvarų būta Lietuvoje, Tokių „lietuvių“\ kuriems rūpėjo dvarai, 
tarnybos ar bizniai, privažiavo gana daug. Jie tik dar daugiau prisi
dėjo prie anksčiau minėtos dvasios plėtojimosi.

Taip pat trūkstant žmonių įvairias atsakingas vietas užėmė žmo
nės, Tad ir gryni lietuviai, bet labai menko mokslo ir išsilavinimo. 
Jų žmonos buvo dar menkesnės erudicijos. Tokios šeimos, patekusios, 
taip sakyt, į aukštesnę sferą, vergiškai ir be jokios kritikos pasidavė 
bujojusiai dvasiai. Ir religija, kuri buvo giliai įsišaknijusi mūsų tau
toje, nesulaikė. Naujoje atmosferoje jie išgirdo naujų samprotavimų, 
skambančių gudriau ir griaunančių jų paprastą, naivų, taip sakyt, kai
mišką religijos ir doros supratimą. Gilesnių samprotavimų, įprasmi
nančių religijos, doros reikalingumą, nebuvo, nes dvasiškija daugu
moje nebuvo tam pasiruošus ir likosi tolerantinga doros nusižengi
mams, kas, žinoma, žmonėse nei doros, nei tikėjimo nestiprino.

Negausios kultūringos lietuviškos šeimos, neturėdamos akiplė
šiškumo ir nepanorėjusios dalyvauti turto ir garbės varžybose, pasi
liko šešėlyje ir niekas į jas nekreipė dėmesio.

Pagyvenus keletą metų nepriklausomo gyvenimo, mūsų šviesuolių 
šeimų buvo toks vaizdas — daugumos šeimų kalba — lenkų, rusų, 
vokiečių, tik ne lietuvių, troškimas kuo didžiausios prabangos, sma
gumų ir turto, nepaisymas pagrindinių religijos ir doros reikala
vimų, seksualinis palaidumas, sąryšy su tuo įvairios ligos, abortai . . .

Teisybę pasakius, jau tuo laiku atsiranda daugiau grynų lietuvių 
šviesuolių šeimų. Tai daugiausia ėję mokslus Voroneže ar kitur. Bet 
dauguma jų taip pat pasiduoda laiko dvasiai. Visi, apsvaiginti nepri
klausomybės atgavimu, džiaugiasi ir didžiuojasi, jog lietuvių kalba 
skamba ne tik kaimo gryčiose, bet per oficiales iškilmes, vienuose 
kituose rūmuose, salonuose, kad ne vieni svetimšaliai, bet iy lietuviai 
nešioja brangius drabužius, važinėja puošniais automobiliais ir t.t.

Po pirmųjų džiūgavimų lietuvių sveikas protas ir ambicija pra
bilo — kokia tautos ateitis?... Jei mūsų elitas, šviesuolių šeimos, 
šneka įvairiausiomis kalbomis, gaudosi kitataučių, žavisi svetimomis 
įtakomis, užmiršdami ir nutoldami nuo tautos kamieno — liaudies.

Pradėta reikalauti lietuviškos kalbos visur, susirūpinta lietuviš
kos dvasios, tradicijų gaivinimu, lietuviškų šeimų kūrimu ir vaikų 

.auginimų. Daug vilčių dėta į skaitlingą besimokančią abiejų lyčių 
jaunuomenę. Ir tikrai — antrąjį dešimtmetį Lietuvos nepriklauso
mybės pradėjus turime daug savo išmokslinto jaunimo. Jau atsirado
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labai daug šviesuolių šeimų namuose kalbančių vien lietuviškai. Lie
tuvių kalba pasidarė namų kalba dargi tokių šeimų, kurių tėvai abu 
buvo svetimtaučiai, bet ne vienos tautos, kaipo kompromisinė.

Viešajai opinijai vis reikalaujant daugiau lietuviškumo ir tautiš
kumo — kam reikėjo, tai pasigavo naująjį arkliuką, kad juo visur 
jodinėjo. Įėjo į madą žodžiai: tautiškas, lietuviškas. Ir vestuvės, ir 
Velykų stalas, apkrautas „baumkuchenais“ ir mozūrais, buvo vadi
nami lietuviški, ir įvairiausi naujais receptais pagaminti svaiginamieji 
gėralai; knygos, savo dvasia nieko bendro neturinčios su lietuvių 
dvasia ir t.t. Buvo ruošiami lietuviški baliai su šimtus kainuojančiais 
tualetais, tūkstančius — bufetais..., o vis tai gražių žodžių vardu.

Įvairiuose suvažiavimuose, per radiją taip daug kalbėta apie pa
triotizmą, apie lietuviškumo kėlimą visur, jog daug kaimo dukterų 
pasijuto parblokštos. Jos manė esant save lietuvėmis, bet pasirodė tiek 
maža tenusimanančios lietuviškume. Vienoms,, tiesa, rėžė ausis keistas 
lietuviškų žodžių ištarimas, bet kitos priėmė tai ultra-lietuviškumo 
įrodymu ir pačios taip pradėjo kalbėti.

Tačiau ir jaunosios šviesuolių šeimos, kuriosna buvo dėta daug 
vilčių, ne visos, bet daugelis, deja, pasidavė laiko dvasiai.

Kodėl jos taip greit pasidavė ir ar tikrai jos buvo lietuviškos, 
nors ir lietuvių kalba namuose kalbėjo?

Įsisteigus daugybei gimnazijų, esant nebrangiam mokslui ir
• ■ ■ • /

trūkstant mokytų žmonių, tėvai noriai leido vaikus mokslam Besi
mokančios jaunuomenės skaičius, palyginant su prieškariniais laikais, 
žymiai padidėjo. Į jas stojo ūkininkų, mažažemių, amatininkų ir šiaip 
įvairių miestelėnų vaikai. Paskutiniesiems mokslas buvo prieinamesnis, 
nes vietoje, kas pigiau kainavo. Mes gi žinome, jog anų laikų miestai ir 
miesteliai kultūros turtais nepasižymėjo, juose gyveno įvairių tautų 
konglomeratas ir vyravo lengvo ir gero gyvenimo noras.

Nors ūkininkų vaikų skaičius, ypatingai berniukų, vyravo, bet 
tie miesčionėliai darė nemažai įtakos ir ūkininkaičiams. Mergaičių 
gi dauguma visai pasidavė miesčioniškai įtakai. Miestietės, būdamos 
drąsesnės, laisvesnės, skoningiau ar įmantriau apsirengusios, labiau 
žavėjo ir mūsų jaunųjų vyrų širdis, kas, žinoma, nemaža dalimi prisi
dėjo ir mūsų iš kaimo kilusių lietuvaičių persiėmimui jų manieromis 
ir dvasia.

Tokios miesčionėlės, kurių tautybė grynai nuo susidėjusių aplin
kybių priklausė, greičiau ištekėjo, sudarė šeimas neretai ne tiek šir
dies reikalų žiūrėdamos, bet išskaičiavimų, pasistengdamos sau susi
rasti vyrus su perspektyvomis. O toliau jau jos pačios veikė.

Taip pat didelis nuošimtis mūsų šviesuolių vedė nė lietuvių gim- 
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nazijas lankiusias ar jokio mokslo neragavusias, tik šiaip iš paviršiaus 
apsitrynusias.

Tokios šeimos neturėjo jokių savo stiprių principų, jokių nusi
statymų ir lengvai pasidavė visokiems vėjams, paskui užkrėtė ir kitus. 
O tokių vėjų, kurie ramiausiai sau ardė svarbiausius doros, šeimos 
pagrindus, atsirado labai daug, pav., kaip paprastai pradėta žiūrėti į 
tokius, kaip naujos gyvybės atsiradimo klausimus. Viena mano pa
žįstama, dviejų ūgtelėjusių vaikų motina, nelietuvė, po kelių mėnesių 
nesimatymo pasakojasi: „O, žinote, man buvo atsitikus „nelaimė“. 
Tuojau vyro pareikalavau 150 lt. ir susitvarkiau. Kitoms, sako, tai 
sveikatai atsiliepia, o man tai nusispiaut“. Man paklausus, kodėl ne
panorėjo auginti, atsakė: „Nu, žinote, nepatogu turėt daug vaikų, 
atpratau jau, kur aš čia dabar prasi dėsiu su tais visais rūpesčiais“. 
Dar pastebėjus, argi negaila buvo, pridūrė: „Man tas ne pirmą kartą, 
visos dabar taip daro, tik kaimiečiai ir biednuomenė apsikrovę vaikais“.

Ir tokie argumentai taip visas paveikdavo, ypatingai, kad jie 
iš aukšto, o ne iš apačios ėjo, jog motinos, užmiršusios visus savo 
žmoniškumo ir motiniškumo jausmus, žudė savo vaikelius, lyg ko
kias muses. Taikindamosi laiko dvasiai, jos nieko nežiūrėjo, užmiršo 
ir religiją, ir bendrą žmoniškumą, rizikavo savo sveikata ir gyvybe, 
savo jau esamų vaikų ateitimi.

Žinau vieną lietuvę buvusią religingą, jautrios širdies, geriausią 
mergaitę, tik impulsyvią, kuri ištekėjusi, jau turėdama du vaikučiu, 
vėliau padarė abortą, suardė sveikatą, tur būt, dar ir sąžinės grau
žiama, kiek laiko pasikankinusi mirė. Paliko mylintį vyrą, našlaičius 
vaikus. Ir tokių tragedijų mūsų kraštas susilaukia labai daug (o 
mėgstam piktintis kiniečiais, kurie išmeta kartais savo naujagimes 
mergaites!).

Taip visokie vėžiai ėmė graužti mūsų šeimas ir jos labiau iro. 
Išsiskyrimai, spekuliacija tikybomis, bet kuria kaina siekimai aukštų 
vietų ir prabangos vis augo. - —

Tą visą negerą dvasią, kuria užsikrėtė ir lietuvaitės, įnešė į mūsų 
tautą svetimtautės ir bendrai neaiškios tautybės. Visam tam padėjo 
plėstis mūsųliėtuvaičių pasyvumas ir nekritiškumas. Čia didelė kaltė 
tenka ir vyrams. Jei prieškarinių laikų šviesuoliai gali teisintis nebu
vimu šviesuolių mergaičių, tai pokariniu laiku jau tuo pasiteisinti 
negali. Dauguma jų susižavėjo nelietuvių paviršutinišku rafinuotu
mu, kartais ir kokiu turteliu, o neieškojo gilesnės sielos. Taip vienas, 
dar gimnazijoj būdamas, susižavėjo lenkaitėmis ir pareiškė, jog vesiąs 
tik lenkaitę, jos įdomesnės. Ką vėliau ir padarė. Atsirado daug naujų 
pažįstamų ir bičiulių iš tos sferos kilusių, kurie jam išaiškino (jis, 
mat, turėjo nemažą ūkį), jog tiek žemės turėdamas galįs vadintis
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dvarininku. O dvarininko tonas reikalauja prašmatnių balių, brangių 
dovanų ir drabužių žmonai. Gyviems pinigams taip greit nesusidarant, 
už dvigubus, trigubus vekselius atsirasdavo kas patarnauja. Žinoma, 
ūkį prašvilpė gana greit. Bet gavo aukštą vietą. Tiesiog nuostabu, 
kaip tas žmogus žemiau vidutinių gabumų, darbštumo, be jokios 
valios ir aukštojo mokslo galėjo tokią vietą pasiekti. Dabar jau 
žmona, uošvė ir kiti bičiuliai aiškino, jog nepritinka tokio aukšto 
valdininko žmonai tenkintis kukliu butu ar drabužiais. Reikia brangių 
baldų, kailių, puošnių automobilių ir t.t. Algos, aišku, neužtenka. 
Pradeda imti valdiškus. Išeina aikštėn. Didelis išeikvojimas. Rezul
tate kelioliką metų kalėjimo. O žmona dabar gyvena su kitu. Ne
gana, kad vieno žmogaus gyvenimas liko suardytas, gal, jis ir tei
sėtai kenčia už savo lengvapėdiškumą, bet išeikvota valstybės pinigų, 
o kas svarbiausia, kiek ta šeima paskleidė aplinkui tokios dvasios!

Noras mažai ar nieko nedirbti, turtingai atrodyti, skirtis nuo kitų 
pradėjo visur reikštis. Šviesuoliai pradėjo gėdytis tikrų savo kaimo 
brolių ir seserų. Žinau, vienas tėvas panorėjo vieną dieną švęsti savo 
dviejų dukterų, vienos nemokytos, kitos studentės vestuves. Jam abi 
dukros lygios. Studentė, negalėdama visai pakeisti tėvo valios, tai 
nors bažnyčioj atsiskyrė ir pareiškė nestovėsianti su sesers kompa
nija, vėliau atskirame gale ir vaišinosi. Jai atrodė, jog ji pranašesnė 
esanti už seserį ir nustosianti savo didybės, jei susimaišysianti su 
sesers svečiais, paprastais kaimiečiais.

Poniškumo manija pradėjo statyti sieną tarp musų šviesuolių ir 
kaimo žmonių. Vieni pradėjo skirtis nuo kitų ir gyventi savo inte
resais. Pirmieji pradėjo rūpintis tik savo gerbūviu, visai neatsižvelg
dami į krašto reikalus ir pajėgumą.

Bendras doros nusmukimas, šeimų nepastovumas ir kitos nege
rovės pradėjo perdaug aiškiai reikštis. Galvotesnių žmonių akys 
nukrypo jau į tyliąsias, kukliąsias šeimas, kurios dar tvirtų principų 
saugojamos kukliai sau augino būrelius vaikų ir sąžiningai atlikinėjo 
kitas savo pareigas. Imta kelti motinos ir šeimos reikšmė gyvenimui. 
Pradedama švęsti motinos ir šeimos dienos. Daug gražių žodžių ir 
pagyrimų susilaukė motinos. To viso veikiamos ryžtasi kai kurios 
sugadinti savo figūrą kuriam laikui, idant teisėtai taip pat galėtų 
didžiuotis motinomis esant,( ir kalbėti, ir dejuoti, kaip sunku, kiek 
vargo tenka pakelti auginant vieną vaiką pagalba dviejų tarnaičių, 
kada jo gyvybės tyko tiek vėjų, tiek bakterijų ir kitokių priešų. Ten
kinamasi vienu-dviem'vaikais. O kam gi daugiau? Motinos dieną 
pagerbta būsi, dovanų ir pagarbos turi teisę gauti, motinišką meilę 
turi ant ko parodyti, tai kuriam galui to vargo ir rūpesčių!. Juk visiems 
namų ir dvarų nebepriteksi.
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Taip samprotavo, bent iki paskutiniųjų mėnesių pergyvenimų, 
beveik visos mūsų šviesuolių šeimos. Tik viena kita religingesnė 
augino didesnį skaičių vaikų.

Valstybė, nors visuomet tiesiogiai šeimą laikė svarbiausiu tautos 
pagrindu, bet netiesiogiai prisidėjo prie jos menkėjimo. Po pirmųjų 
karžygiškų pasiaukojimo dienų prasidėjo partijų rungtyniavimasis. 
Pradžioje, trūkstant žmonių, prie įvairių partijų prisiplakė ir į aukš
tesnes vietas prasimušė daug pataikūnų, kurie savo apsukrumu, pa
taikavimu, visokeriopu gudrumu siekė turtingo gyvenimo. Tokie 
dalykai neugdė žmonėse gerųjų savybių ir stūmė iš šeimų darbštumo, 
sąžiningumo, mokslo norą. Vėliau, tariamai panaikinus partijas, jų 
blogųjų pusių neatsižadėta, tik tokiu skirtumu, kad dabar buvo viskas 
skelbiama lietuviškumo, tautiškumo vardu, o kas kartu nerėkė buvo 
apšaukiami tėvynės priešais, išdavikais. Į kiekvieną pastebėjimą nei
giamo reiškinio, ieškojimą kitų kelių, žiūrėta kaip į nepasitikėjimą ar 
piktą kritiką savo vyriausybės.

Ir pražysta mūsų šeimose kortavimas, girtuokliavimas, svetimo
teriavimas. Kaip nekortuosi, negersi, neflirtuosi! Juk žmogus su žmo
gumi nori sueiti, pasikalbėti. Apie ką gi kalbėsi? Buvusiais ir ne
gausiais dabartiniais laimėjimais kas . antrą sekmadienį džiaugiamės 
per nesuskaitomas šventes ir minėjimus. Didžiuojamės ir minim 
tokius įvykius, kurių tikrai nežinome nei kur, nei kada įvyko (Saulės 
mūšis). Kinų kronikose, laikraščiuose tik iškilmės ir kalbos, kalbos 
ir iškilmės. Jau išlinksniuoti visais linksniais ir knygnešiai, ir sava
noriai, ir motinos prie ratelio, visuotinas mokymas. Tos temos taip 
atsibodusios, . jog namuose nebenorima jomis kalbėti. Apie įvairių 
reformų reikalingumą nepatogu kalbėti — gausi neištikimojo vardą. 
Tai geriausia kortuoti, gerti, flirtuoti. Už kortas, gėrimą ir flirtą nieks 
neištikimu dar nevadino. '

Taip mūsų jaunimas mato tik tįizų problemas sprendžiant, 
pajėgumą stikliukais matuojant, protą ir sąmojų tik flirte ar intrigose 
bereiškiant, girdi turto ir grožio salonų garbinimą. Vėliau piktinamės 
mūsų jaunimo tuštumu, idealizmo trūkumu, tuščių pramogų pąmėg- 
gimu. Vieni kaltina mokyklas, kiti šeimas.... 

•\ ■
Atrodė mūsų visuomenė pasidariusi pilka, beformė masė. Kaip 

Ibseno dramos herojus, Pieras Giuntas, kuris nei dangui, nei pragarui 
netiko, teliko jį sulydyti ir padaryti iš jo sagą. Bet nuo sagų liejiko 
šaukšto išgelbsti jį Solveigos meilė. Taip ir mūsų visuomenę nuo 
galutino susmukimo išgelbsti karšta tėvynės meilė. Tėvynės tauriųjų 
sūnų ir dukterų kančios ir kraujas išugdė lietuviuose tikrą, nemeluotą 
meilę tėvų šalies.
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Neseniai pergyventos sunkios dienos ir viso pasaulio nerimas 
sukrečia visus iki širdies gelmių. Visi pasijunta bendro likimo surišti, 
pamato netikrus kelius, pajunta savo pareigas tėvynei. Visi supranta 
svarbiausiuoju valstybės narveliu esant šeimą, ja susirūpina, apie ją 
kalba.

Dabartinė lietuvių šviesuolių šeima pergyvena krizę, stovi kryž
kelėje, Ji aiškiai mato praeities klaidingus kelius, bet jai baisu dar 
eiti naujais keliais, nes jie atrodo nelengvi ir pasiaukojimo reikalingi. 
Be to, gyvenimas taip susipynęs, tiek naujų problemų, iškyla, jog jai 
sunku ir susiorientuoti. Čia valstybė turėtų ateiti į pagalbą. Laukti 
vien pasiaukojimų yra rizikinga. Neretai šeimų geri norai sudūžta 
į gyvenimo realybę.

Nauji šeimos keliai turi būti tvirtai pagrįsti krikščioniškos doros, 
aukšto žmogiškumo sąvokomis ir supratimu tautos bei viso krašto 
reikalų.

Pati visuomenė, šeimos turi atbusti, drąsiai pažiūrėti tikrovei į 
akis, nusistatyti naujus kelius ir nusikratyti svetimomis įtakomis. Mes 
matome, kiek svetimos įtakos padarė žalos mūsų šeimoms ir kraštui.

Mes nesame šovinistai, nesame nusistatę prieš kitas tautas ir 
nenorime mažinti jų kultūros įnašų žmonijai, taip pat dėkingi už gerus 
indėlius mūsų tautai, bet, deja, su gailesčiu turim konstatuoti, jog pas 
mus ligi šiol dominavo kaip tik kitų tautų ne gerosios, bet blogosios 
savybės. Mes esame nusistatę ne tiek prieš visas svetimtautes ar ne
aiškios tautybės pilietes, įėjusias į mūsų šeimas, kiek prieš jų atneštą 
mums svetimą dvasią. Mes nesame naciai ir netirsime jų ir jų bobučių 
grynakraujiškumą, bet skaitysime lietuvėmis ne tas, kurios moka 
šūkauti patriotinius šūkius ir vaikšto lietuviškomis juostomis persi- 
juosusios, bet tas, kurių gyvenimo būdas atitiks mūsų krašto reikalus.

Mūsų šviesuolių šeimos turi būti pavyzdžiu visoms Lietuvos 
šeimoms.

Dora, kuklumas, darbštumas, blaivumas, sąžiningumas, darnus 
sugyvenimas ir gražus augančių vaikų būrelis turėtų jose viešpatauti. 
Bet tas ne taip jau lengvai įgyvendinama.

Norėdami turėti dorą visuomenę, to turime reikalauti ne tik iš val- 
' dinių, bet ir iš valdančiųjų. Dvejopos moralės negali būti. Iš užiman

čių aukštas vietas turi būti reikalaujama be mokslo, sugebėjimų, 
sąžiningumo, blaivumo, dar aukštos doros ir gražaus šeiminio 
gyvenimo. Kitaip visos kalbos apie dorą, pastovią šeimą bus veltui. 
Tvirtų principų galime gražiai pasimokyti iš anglų. Kaip žinome, 
Eduardas VII turėjo atsisakyti nuo sosto, nes panorėjo vesti moterį, 
kuri buvo su dviem vyrais jau išsiskyrusi. Asmeniškai prieš ją ne-
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buvo nusistatę, nes dvaras vėliau nenutraukė su jais ryšių, bet 
Anglijos karaliene skaitė tokia moteris negali būti, kad negalėtų, 
nors ir nenoromis patarnauti kitų žmonių lengvapėdiškumui. Tiems 
principams, matyt, nusilenkė ir Eduardas VII, nes nepanorėjo iš jos 
padaryti meilužės ar morganatinės žmonos,, bet džentelmeniškai vedė 
ir pasitraukė. Skaitė savo šeimine padėtimi nebetinkąs tokiai aukštai 
vietai. ~ .

Sąžiningumas, darbštumas, blaivumas tada šeimose klestės, kada 
tai bus vertinama ir tomis savybėmis galima bus iškilti, pasiekti ge
resnio gyvenimo, garbės.

Gražaus šeimų sugyvenimo problema tęsiasi per visus amžius. 
Seniau daugiausia ji buvo paremta žmonos paklusnumu ir kantrybe. 
Bet paklusnumas ne visuomet yra suderinamas su žmogaus asmenybės 
pareiškimu, o kantrybė, kad ir labai geras dalykas, bet turi turėti ribas 
ir saiką. Beribė kantrybė neretai padeda klestėti egoizmui.

Vyro ir moters, kaip kūnai, taip ir psichikos turi skirtingų sa- 
Į?'*

vybių. Dažni vyrų ir moterų nesusipratimai neretai ne tiek iš piktos 
valios, kiek iš vienas kito nesupratimo, skirtingos psichikos kyla. Čia 
reikalinga yra šeimos pedagogika ir literatūra ta tema. Tema, kaip 
jaunuoliai vienas kitą mylėdami nugali įvairiausius sunkumus, mes 
turime daug romanų. O kaip vedusieji po įvairių nesusipratimų galop 
pradeda viens kitą suprasti, vienas kitam padeda tobulėti ir atlikę 
savo pareiga laimingai pasiekia galą gyvenimo kelio — mes visai ne
turime. • ■* ■ . . '

Vaikų problema dabar darosi itin aštri. Visiems aišku, kad 
tautų ateitis priklausys nuo jos vaikų skaičiaus ir kokybės. Gyvenimas 
ligi šiol daugiau ėjo priešinga kryptimi. Žymiai skirtingi atlyginimai 
šeimyninių ir nešeimyninių, kurie dar labiau reikštus, t. y., vaikų skai
čiui didėjant, didėtų ir tiekiamos lengvatos mokslui — būtų realus * 
akstinas šviesuolių šeimų didėjimui. Niekas nenori, kad jų vaikas būtų 
mažesnio mokslo, kaip jis pats.

Tautos ateitis priklauso ne tik nuo vaikų kiekybės, bet ir koky
bės. Tuo rūpinasi auklėjimas. Visi dabar pripažįsta geriausiai auklė
tojos rolėms tinkant naturales auklėtojas — motinas.

Bet čia iškyla mętėrs — žmogaus, norinčios išvystyti savo ga
bumus ir tiesiogiai dalyvauti gyvenimo vairavime ir moters — 
motinos, visa pasiaukojančios šeimai ir tik per šeimą ir vaikus pareiš- 
kiančios savo įtaką, problemos. Tuo klausimu nemaža yra rašyta ir 
kalbėta, abi pusės turi daug ir svarių motyvų. Reikia ieškoti aukso 
vidurio. Negalima moteriai pastoti kelio vystymuisi jos dvasinių ga
bumų ir išstumti ją iš intelektualinių profesijų. Tuo labiau pas mus 
niekas dar nereikalauja, kad moterys nebūtų siuvėjomis, mezgėjomis

23



ar kitomis amatininkėmis, vien tik augintų vaikus. Amatai, kaip ir 
profesija atima iš moters laiką. Profesija, amatas — reikalinga kiek
vienam žmogui, tai ir moteriai.

Bet moterų profesinis darbas turi būti suderintas su šeimos rei
kalavimais. Jei valstybė nori turėti sveikų skaitlingų šeimų, tai turi 
į tai atsižvelgti. Negalima taip organizuoti moteriškas profesijas kaip, 
kad dabar yra Žemės Ūkio Rūmų namų ruošos, mezgimo, audime 
instruktorių darbas. Jos dirba priešpiet ir popiet, nuolatos važiuoja 
iš vienos vietos į kitą ir šeimai prie geriausų norų negali skirti nė 
valandos. Tai yra visiškai nesiskaitymas ir ignoravimas moters — 
motinos pareigų.

Geriausia būtų^ kad netekėjusios ir neturinčios vaikų būtų trak
tuojamos lygiomis su vyrais, o susilaukusios vaikų 1—2 metams pa
sitrauktų, lyg karinės prievolės atlikimui iš profesinio darbo, kad 
vėliau vėl galėtų į jį grįžti. Turinčios daugiau vaikų, nejaučiančios 
ypatingų gabumų ar kokio darbo pamėgimo, jei šeimos be vaikų 
priedai būtų pakankami žmoniškam pragyvenimui, galėtų pasiten
kinti vien tik namų darbu. Taip pat reikia sudaryti daug tarnybų, 
kur tektų dirbti 2—5 valandas, kas įgalintų moteris mėgstančias 
darbą ir turinčias šeimas dirbti. Gimnazijose esant dalykinei sistemai, 
tas yra galima. Sveikintinos mintys, reiškiančios ir pradžios mokyk
lose bent 5—6 skyriuose įvesti taip pat dalykinę sistemą. Galima būtų 
visose pradinėse mokyklose, bent miestuose ir miesteliuose tokią sis
temą praktikuoti. Moterys — motinos galėtų mažesnį kiekį pamokų 
sau pasiimti. Tiesa, jų uždarbis būtų mažesnis, bet pridėjus prie jo 
vaikų priedus ir taikomas šeimai privilegijas — būtų pakankamas. O 
sveikatos ir laiko šeimoms daugiau liktų. Taip galima darbą kai kur 
skaldyti. Vienos moters ar vyro darbą — galėtų dirbti dvi moterys — 
motinos. Žodžiu, motinos darbą šeimoje skaityti svarbiu ir jį ne tik 
mdraliai, bet ir materialiai remtino darbą už šeimos ribų netrukdyti, 
bet išvengimui persidirbimo apriboti. ,

Besimokančioji jaunuomenė turėtų ne vien tik žinių prisikimšti, 
bet pasiruošti ir persiimti visomis pareigomis, kurių gyvenimas vėliau 
jai patiekia. Kad priaugančioji karta domėtųsi rimtais, svarbiais, 
gyvybiniais tautos ir žmonijos reikalais, reikia, kad ne tik knygose, bet 
ir gyvenime dominuotų darbo meilė, artimo meilė, kuklumas, sąžinin
gumas, blaivumas ir kiti geri pavyzdžiai.

Poniškumo ir tuščio noro skirtis nuo kitų buvo anksčiau veikia
mas mūsų gyvenimas, kas leido sudaryti labai dideliam skirtumui 
aukštesniųjų ir žemesniųjų valdininkų atlyginimui ir bendrai krašte 
reikštis labai ir labai nelygiam uždarbiui. Vieno dienos atlyginimas 
siekia šimtus, o kito vos porą Uitų. Vieni valdininkai, dažnai ir 
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J. Drungaitė

Skrido sakalu du
4

Tėvynėj minkštos pievos želia,
Balti ėriukai geria Nemune, —
Per vandenynus audros rodo kelią... 

' . 1'

*

Žaibai žegnoja baugius erdvių plotus, 
Sparnai plieniniai pergalėje griaudžia, — 
Europa, sveikink Lietuvos pilotus!

Bet. .. vieton džiaugsmo Soldino granitas 
Byloja Dariaus ir Girėno mirtį —.
Lietuvio skruostu ašara vėl ritas.

nevedę, gauna kelis tūkstančius mėnesiui, o kiti, pav., paštininkai turi 
su 160 lt. pragyventi su visa šeima. Visi, tiek ir antri, kad ir žymiai 
mažesnio mokslo, yra žmonės, nori patenkinti savo fizinius ir inte
lektualinius reikalavimus; nori, kad jų vaikai pasiektų nors jų visuo
meninę padėtį.

Taip mūsų kaimynuose, Latvijoj ir Estijoj, tokio didelio skirtumo 
valdininkų atlyginime nėra. Pas juos tarp maksimalio ir minimali© 
atlyginimo valstybinėse tarnybose santykis yra maždaug 1 :5, tuo tar
pu pas mus tas santykis 1 : 20!

Ruošiant naują atlyginimo įstatymą nėra reikalo nuolat turėti 
galvoje buvusios caro Rusijos atlyginimo amplitudę, o verčiau reikėtų 
paimti už pagrindą latvių bei estų.

Pripažįstant šeimos svarbą tautos gyvenime, pageidautina, kad 
naujame valdininkų atlyginimo įstatyme butų atsižvelgta į šeimas ir į 
bendro gyvenimo kuklumo reikalingumą ir tie skirtumai būtų netokie 
dideli, o lieką rezervai būtų sunaudoti skaitlingesnėms šeimoms.

Lietuvės turi suprasti ir įsisąmoninti savo pareigas tautai ir 
šeimai, mesti pasyvumą, pradėti reikštis ir kreipti gyvenimą reikalinga 
linkme. Lietuvių šviesuolių šeimos kelias turi būti savas, būdingas, 
taurus ir prasmingas. » • • ■
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V. Valsiūnienė

Kad nebuvo žemėj...
Byra skaidrios rasos 
Nuo baltos gėles, — 
Ką mylėsiu aš čia, 
Kas mane mylės.

Neseniai čia buvo 
Meile nekalta — 
Suposi už lango 
Obelis balta.

Bet palinko dienos 
Niūriu sopuliu, — 
Užliūliayom meilę 
Kalne topolių.

Nūn kančioj parimus 
Tik širdis minės, —
Kad nebuvo žemėj 
Meilės didesnės.

Julija Svabaitė

Skirtingi keliai
Berželiai trikdo sunkią tylą ... 
žiedai žydėti prasikals ...
Virš Nemuno naktis pakilo, 
viršum erdvės — grubi ranka.

~ Tu vėl manim nebetikėsi, • ■
tu vėl naniekinsi mane...
Nuneš pro debesio pavėsį, 
vestuvėms skirtas ramunes ...

' . ’ ? . i

Paduočiau ranką tau ir vėjui,
(o jūs abu abu kvaili;
aš žemėj skausmo rinkt nespėju, i

o tu užmiršt nebegali!).
• , ■

Šiandien aš minią pamylėjau: 
širdis ir sopuliai ~ minios...
Berželiai trikdo sunkią tylą ....
berželiai guodžia vėl mane...
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Pranas Brazys, MIC

Lytys ir jų paskirtis
k • •

SKAISTYBĖS PROBLEMA*

-Jau turėjome progos pagrįstai įsitikinti, kad lytiškosios vyro ir 
moters skirtybės yra koreliatyvios ir peršasi papildomos. Lytiškasis 
pasipildymas vyksta lyčių bendruomenėje (moterystėje) ir yra ne tik 
biologinis, bet ir socialinis ir net dvasinis. Lyčių bendravimas yra 
natūrali asmens individualybės išsiskleidimo priemonė.

Ir štai, šito natūralaus pasipildymo akivaizdoje iškyla skaistybės 
problema. Argi ji, skaistybė, gali būti pateisinta šito visuotinio fakto 
akivaizdoje? Toji skaistybė, kuri suponuoja lyčių išsiskyrimų, jų 
izoliacijų? Ar skaistybės luomas, arba celibatas, nėra skriauda asme
nybei, jos pilnaviduriui ir vašiam išsiskleidimui, kuris vyksta lyčių 
bendravimo luome — moterystėje?

Eidami spręsti šitų amžinų klausimų, bent trumpai sustokime ties 
žmogiškosios būties sfinksu ir žvilgterkime į jos tamsiuosius armenis. 
Tenai, pačiose psichofizinės žmogaus prigimties gelmėse, rusena anta
gonizmas: nuolatiniam įtempime varžosi du šios nuostabios būtybės 
pradai: medžiaga ir dvasia, gyvuliniai ir antgyvuliniai nusiteikimai. 
Žmogus žavisi gražiais vaizdais, muzika; žavisi dorybe ir estetiniais 
bei religiniais išgyvenimais. Bet tas pats žmogus, kai pasileidžia jame 
gyvulys, jaučia pasitenkinimo kūniškame gyvulinių instinktų sotume, 
alpsta deginančiame pykčio ar pavydo aistrų kutenime. Ir taip visų 
žmogaus gyvenimų eina kova tarp vitalinių ir antvitalinių nusiteikimų, 
tarp gyvulio ir sąžinės. —

Yra tokia tiesa, kad meilė dievina savo objektų, o neapykanta jį 
demonizuoja. —- Nesugebėdami bent teoriškai išspręsti šito žmogaus 
prigimties konflikto, vieni, kaip manikėjai, stodami už dvasių, surado 
kūne demoniškų vietų. Kiti, stodami už kraujų ir vitalizmą, sąžinei 
davė gyvybės parazito vardą. Psichoanalizės tėvas Freud’as išrikiavo 
ištisų ligų, neurozų ir psichozų eilę, kuri kyla dėl parazitiškojo sąžinės 
graužimo. Sąžinė, šitas tironiškasis „das Ich“, užnuodija gyvenimo 
valgius. Vitališkosios gyvybės apaštalo ir jos idolatro, kokiu buvo

* Tęsinys iš Nr, 4.
• ... ’ . ’ . \ ' ‘
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Nietzsche ar Klages, akyse visa krikščionybės istorija atrodė, kaip 
begalinis džiaugsmo ir jausminės meilės kryžiavimas.

Krikščionybė nedviprasmiškai kviečia savo sekėjus išsivilkti 
iš senojo žmogaus ir apsivilkti naujuoju, išsivilkti iš senojo Adomo 
ir apsivilkti naujuoju Adomu — Jėzumi Kristumi. Todėl būti krikš
čionimi giliausia prasme reiškia būti dieviškosios prigimties dali
ninku1. Prigimtinis gyvenimas šiame pasaulyje krikščioniui nėra 
galutinis tikslas. Visos prigimtinės gėrybės yra tik reliatyvinės verty
bės, tik priemonės, palenktos antgamtiniam žmogaus išsiskleidimui. 
Šita aplinkybė krikščionies gyvenimui duoda eschataloginį charakterį. 
Kiekvienas jo veiksmas yra saikuojamas ir vertinamas paskutiniųjų 
dalykų — eschata — saiku. Antgamtinė gyvybė, jos pilnatvė yra 
vienintelė aukščiausibji vertybė, kurios vienos daugiau negu pakanka 
žmogui, nes ji ne tik atstoja prigimtąją žmogiškosios būtybės laimę, 
bet dargi šiąją paskandina pačioje subsfancialinėje Laimėje Abso
liuto gyvenime.

Antgamtinei gyvybei įsigyti, palaikyti ir išugdyti nepakanka 
prigimtųjų priemonių: „kas gimė iš kūno, yra kūnas, ir kas gimė iš 
Dvasios yra dvasia“2. Jokia žmogiškoji pastanga neįstengs pakilti iš 
prigimties į antgamtę. Antgamtybė nėra prigimties pratęsimas. Tarp 
jų yra toks pat skirtumas, kaip tarp Dievo ir žmogaus. Antgamtinė 
gyvybė žmoguje negali atsirasti kitaip, kaip tik iš Dievo; Ir tik Dievas 
gali ją palaikyti ir išskleisti. Kaip elektros lemputė užgęsta, paliovus 
sroventi elektros energijai iš jos generatoriaus, kaip šaka neišvengia
mai nudžiūsta, atkirsta nuo savo vynmedžio, taip miršta žmoguje 
dieviškoji gyvybė su tuo momentu, kad yra nutraukiamas kontaktas 
su Dievu, kai esti sukliudomas malonės srovenimas iš Dievo į žmogų. 
Nuo to, kaip labai žmogaus dvasia yra susijungusi su Dievu, kaip 
daug ji yra pasirengusi priimti Jo malonę, priklauso malonės gau
sumas ir antgamtinės gyvybės žmoguje išsiskleidimas.

Taigi, šitas natūralus įtempimas tarp vitalinių ir antivitalinių 
žmogaus nusiteikimų bei eschatologinis krikščionies gyvenimo cha
rakteris, pastatąs jį antvitalinių nusiteikimų pusėje, yra dvi tiesos, 
kurios išsprendžia skaistybės problemą ir atskleidžia tikrą skaistybės 
esmę. Nesunku pastebėti, kad, atsirėmusi į šitą natūralų žmogiškosios 
prigimties faktą, tik antgamtinėje plotmėje skaistybė gauna savo gi
liausią prasmę. Jos tad pirmiausia ir paieškosime’ remdamiesi apreikš
tosios religijos šaltiniais. Galop mėginsime surasti ir prigimtąjį skais
tybės pagrindą patirties mokslų pagalba. v . 
■111 1 1 ■ ‘ I . — ■     ,

1 Pal. 2 Pet. 1, 4: Ut per haec efficiamini divinae consortes naturae: fugientes
eius, quae in mundo ėst, cončupiscentiae coruuptionem. - _

2 Jon. 3, 6.
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ANTGAMTINĖ SKAISTYBĖS PRASMĖ 
. ■ ■ . i

Jausminių ir dvasinių, arba vitalinių ir antivitalinių nusiteikimų 
įtampa ir rivalizacija yra natūralus žmogiškosios prigimties dalykas. 
Tačiau dabartinis žmogaus stovis negali paslėpti kadaise įvykusios 
tragedijos, kuri sukrėtė pačias žmogaus gelmes. Įtampa tarp gyvulio 
ir dvasios įgavo simptominio pobūdžio. Susilpnėjus dvasiniam pradui, 
sustiprėjo vitalinis ir sukilo, pastatydamas dvasią pavojingoj defenzy- 
vos pozicijoj, kur šitai buvusiai valdovei nuolat gresia nusmukimas 
ligi gyvulinių tikslų įrankio padėties, ligi parsidavimo ir prostitucijos ■ > ’ » ’ .
žemiesiems instinktams.

Dėl šios aplinkybės patriarchų ir pranašų laikais net išrinktojoje 
tautoje žmogiškoji sąžinė skęsta sutemose, sako Raissa Maritain’as. 
Jos gravitacijos centras yra labai arti didžiųjų elementarinių instinktų. 
Užtenką tik prisiminti Abraomo, Jokūbo, Dovydo ir kitų pačių švie
siausių ano meto asmenybių gyvenimą, kad būtų galima pakankamai 
įsitikinti, kaip net pati antgamtinė malonė pasiekdavo žmogaus 
dvasią, tarsi, tam tikro vitalinio impulso keliu, tarsi, persirengusi 
prigimčia.

Kristaus atneštas idealas pašaukė žmones garbinti Tėvą dvasia ir 
- tiesa?. Tačiau suvitalizėjusi žmogaus prigimtis negalėjo prisitaikyti 

prie šito naujojo idealo. Reikėjo ją atvitalizūoti. Reikėjo naujo centro, 
atpirkto žmogaus sąžinei. Centro su gravitacija dvasioje. Jeigu prieš 
atpirkimą žmogaus idealas buvo nusileidęs ligi gyvulio ir dvasios 
harmonijos, kuriai toną davė vitališkasis pradas, tai po atpirkimo 
žmogaus idealas pakilo ligi tokios vitalizmo ir dvasios sintezės, kurioje 
pirmauja dvasia. Padidėjus skirtumui tarp senojo ir naujojo žmogaus, 
tarp senojo ir naujojo sąžinės centro, padidėjo ir atstumas tarp vita
linio ir ant vitalinio prado žmoguje, o su atstumu — ir įtampa, ir anta- ' ' • ■ ■ ■ ■ . * .
gonizmas. Krikščionybėje vitalizmas nustojo vaidinti, tarsi, natū
ralaus tarpininko rolę tarp malonės ir prigimties. Dvasia yra pašaukta 
betarpiškai įsijungti į dieviškojo gyvenimo vynmedį.

Bet padidėjusi įtampa tarp vitalinio ir antvitalinio gaivalo krikš
čionybėje įgavo net tam tikro atitrūkimo nuo vienas antro, tam tikro 
išorinio suskilimo pobūdį. Pagal tai etsirado dvi skirtingos gyvenimo « * 1
ir tobulybės formos, du skirtingi luomai. Vienas, kurio pagrinde liko 
senasis vitalinis pradas, tik jau ypatingos sakramentalinės malonės 
palenktas aukštesniajam pradui — tai moterystė, ir antras, kurio 
pagrinde stovi atpirkimo išlaisvintas antivitalinis pradas — tai skais- 
tybės luomas, arba celibatas. Štai kodėl skaistybės, kaip luomo, pradžia 
griežtai sutampa su krikščionybės pradžia.
•— 1111 1 ■■■' "I" 1 ~

3 Pal. Jon. 4, 23.
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Tačiau skaistybės luomas anaiptol nereiškia tik personalinėje X
lyčių meilėje glūdinčios moterystės atsisakymo. Jis nereiškia ir mote
rystės pareigų ir atsakomybės vengimo. Ir dėl jokio tik grynai ne
gatyvaus motyvo, tik dėl preventyvinio saugumo neatsisako ir nepri
valo atsisakyti žmogus nuo natūraliai saugiausio ir aukščiausio asme
nybės išsiskleidimo, kuris savaime vyksta idealioje moterystėje. 
Skaistybė nėra tik moterystės išsižadėjimas ir daugiau nieko. Tai būtų 
tik atsisakymas natūralios tobulėjimo priemonės, jos vietoje paliekant 
tuščią spragą. Ne. Krikščionies skaistybė yra pozityvi ir visai) nauja 
tobulėjimo priemonė. Tai yra atsisakymas nuo vienos priemonės dėl 
savyje nepalyginamai aukštesnės. Krikščionis, kurio eschataloginis 
gyvenimo pobūdis pastato jį šiame pasaulyje „in statu viatoris“, vengia 
pastoviai įsikurti šitoje pakelėje, kur reikia nedelsiant skubėti, vengia 
ragauti šitos bandymų žemės vaisių, kad kartais neprarastų antgam
tinio skonio, vengia tokių, santykių, kurie daugiau ar mažiau galėtų 
jį sustabdyti pakelėje, absorbuodami jo jėgų dalį ir sulėtindami kelio
nės tempą į antgamtinės tobulybės viršūnes. Todėl jis dažnai išsižada 
susirišimo su rinktiniu kitos lyties asmeniu visam šiam „kelionės lai
kotarpiui“ pastovioje asmeninės meilės ir tobulo atsidavimo 
bendruomenėje, o vietoj to pasirenka tikdDievą, ir susiriša tik su Juo 
visam gyvenimui ir visai amžinybei pastovioje meilės, visiško atsi
davimo bendruomenėje. Šitas lyčių bendruomenės pakeitimas betar
piška Dievo ir žmogaus bendruomene yra giliausioji krikščioniškosios 
skaistybės luomo prasme. Kaip moterystės esmę sudaro vieno asmens 
atsidavimas kitam, taip ir skaistybės luomo esmė yra betarpiškas ir 
visiškas žmogaus atsidavimas Dievui. Jį pasirinkęs, krikščionis 
atiduoda Dievui ne tik savo kūną ir jėgas, bet ir valią, ir netgi savo 
medžiaginį turtą. Jis atsiduoda visas ir su viskuo. Štai kodėl šalia 
skaistybės įžado, kaip logiška konsekvencija, atsirado klusnybės, arba 
savosios valios išsižadėjimo, ir neturto įžadai. Šie trys įžadai iš vienos 
pusės, per tobulą asmens atsidavimą sujungia žmogų Su Dievu į vieną 
betarpišką ir pastovią bendruomenę, iš kitos gi pusės, pakelia jo dvasią 
virš trijų pavojingiausių suvitalėjusio pasaulio monų: turtų geidimo, 
kūniškojo sotumo ir tuščios garbės ieškojimo, „nes visa, kas yra 
pasaulyje, yra kūno pageidimas, akių pageidimas, ir gyvenimo 
puikybė“4.

Vadindami Dievą skaistybėje gyvenančių sielų sužadėtiniu, 
mistikai tuo nenori pažymėti, kad Dievas yra žemiškojo sužadėtinio 
erzacas ahoms sieloms, bet kad skaistybėje gyvenąs krikščionis su 
visą savo būtybe išimtinai priklauso tik Dievui, panašiai, kaip

4 1 Jon. 2, 16.
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sužadėtiniai vienas kitam. Lygiai kaip sužadėtinio atsidavimas ne savo 
sužadėtinei, o kitai svetimai moteriai, ar sužadėtinės atsidavimas sve
timam vyrui yra lygus išdavimui, taip ir skaistybę Dievui prisiekęs 
asmuo jau neturi teisės atsiduoti jokiam kitam asmeniui ir mylėti jį 
atsįdavimo meile dėl jo paties. Jis neturi tiesės priimti panašų kito 
asmens atsidavimų sau. Tai liečia ne tik kūniškąjį atsidavimą, bet 
ypač kilniausios asmenybės dalies — dvasios atsidavimą ir dvasinę 
atsidavimo meilę. Kiekvienas, kuris atsidavė išimtinai tik Dievui, 
daro šventvagystę, jeigu atvagia nuo Dievo bent dalį savosios širdies 
ir savo meilės. Toks išduoda dieviškąją meilę.

Taigi betarpiškas ir visiškas asmens atsidavimas tik vienam Dievui 
yra aukščiausioji skaistybės prasmė. Tai yra nauja gyvenimo forma, 
nauja intymi Dievo-žmogaus bendruomenė, kurioje vyksta visuotinis ir 
aukščiausias asmens išsiskleidimas ne pasipildant kito tokio pat silpno 
žmogaus teigiamybėmis, bet pačia dieviškojo Gyvenimo pilnatve. 
Tačiau čia gali kilti klausimas: ar skaistybės luomas yra visiškai 
nauja gyvenimo forma, t. y., ar jis yra visiškai laisvas nuo lytinio 
pasipildymo net dvasinėje srityje? Ar skaistybės luomas išskiria 
visokį lyčių bendravimą ir, tuo pačiu, ar jis yra visiškai antlytiška 
gyvenimo forma?

Jau matėme, kad skaistybės luomas išskiria visišką asmens atsi
davimą kitam asmeniui. Kita vertus, negali būti ir abejojimo, kad 
skaistybės luomui neprieštarauja priešingos lyties asmenų teigiamy
bėmis pasipildymas, kiek jis yra galimas šalia tarpusavio lyčių atsi
davimo bendruomenės. Tačiau į klausimą, ar šitas lytiškasis asmens 
individualybės pasipildymas, vykstąs ar bent galįs vykti šalia asme
ninio lyčių atsidavimo bendruomenės, skaistybėje gyvenantiems yra 
būtinas, tenka atsakyti griežtai neigiamai. Mat, visos prigimtinės 
gėrybės yra ribotos ir todėl turi tik reliatyvinės vertės. Turi savo ribas 
darbas, politika, menas... Turi savo ribas ir erosas. Kaip mes neidea
lizuosime iš tikrųjų vertingą lytiškąjį individualybės pasipildymą, jis 
ne tik nepaliečia žmogaus esmės, kaip jos nepaliečia ir pats lytiškumas, 
bet ir tas neesminis kitos lyties teigiamų nusiteikimų (habitus) įnašas 
į žmogaus asmenybę yra toks nežymus, netikras ir tiesiog neapčiuo
piamas antgamtybės atžvilgiu, kad jį laikyti būtinu ir net nepakeičiamu 
jokia kita priemone būtų nonsensas. Juk yra aiški tiesa, kad jeigu 
priešingos: lyties pavyzdys ir įtaka gali pažadinti žmoguje naujų lytiš
kosios individualybės nusiteikimų,' tai tą patį ir dar daugiau, 
dieviškai daugiau, gali pažadinti Dievas tiek gamtinėje, tiek antgam
tinėje srityje. Argi Dievas, kuris yra visagalis, čia būtų bejėgis? 
Priešingos lyties individualybė jau glūdi žmoguje potencijos būsenoje. 
Jeigu neglūdėtų, tai niekas nesugebėtų jos pažadinti. Be to, filosofija
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moko, kad jokia antraeilė — sutvertoji priežastis neveikia be pranoks- 
tančiojo pirmosios priežasties — Dievo įsikišimo (praemotio physica). 
Todėl tai, ką gali padaryti antraeilė priežastis su pirmosios priežasties 
pagalba (concursus simultaneus), tą pat ir dar daug tobuliau gali atlikti 
pati pirmoji priežastis — Dievas, juoba, kad kiekvienas antraeilės prie
žasties, kaip ribotos ir todėl netobulos būtybės, koks yra ir žmogus, 
veiksmas turi savo neišvengiamų silpnųjų pusių. Kita vertus, antgam
tinis tobulumas, kurį suteikia žmogui Dievas, yra tokia tobulybė, 
kuri aukštesniu būdu savyje talpina visas kitas prigimtas tobulybes. 
Sakyti, kad žmogui yra skriauda visiškai atsisakyti pasipildymo 
priešingos lyties individualybe, būtų lygu tvirtinimui, jog Dievas 
nėra pilnai tobulas, kad nėra akmuo, medis, kalnas ir t. t. Dievas 
yra viskas, bet kilnesniu būdu (eminenter), ir žmogus yra pilnas 
žmogus, pilnas net kitos lyties individualybės atžvilgiu, bet taip pat 
kilnesniu būdu (eminenter), kai jame išsiskleidžia Dievo sūnų 
gyvybė.

Kaip jau anksčiau buvo kalbėta, lyčių bendravimas suteikia 
viena kitai dvejopą pasipildymą: vieną išorinį — socialinį, o kitą išvi
dinį — asmens individualybės. Tačiau skaistybės luomas, kaip mes 
jį šiandien užtinkame savo tobuliausioj formoj — vienuolijose, daug 
tobulesniu būdu papildo žmogaus asmenybę tiek socialiniu, tiek ir 
asmeniniu atžvilgiu ir tokiu būdu padaro visiškai nereikalingą 
lytiškąjį žmonių bendravimą. Vienuolija aukštesniu būdu atstoja 
socialinį pasipildymą, nes jos narys, daugiau negu šeimos narys, 
turi galimybės atsidėti tik tiems darbams, kuriems iš prigimties jaučia 

< didžiausią patraukimą ir gabumus. O ir priemonėmis aprūpinimas yra 
tobulesnis. Visa tai padaro žmogaus gyvenimą daug produktingesnį 
ir, tuo pačiu, tobulesnį. Išvidinį gi asmens individualybės papildymą 
atlieka pats Dievas. Dėl jau minėtų priežasčių būtų tiesiog įžūlu 
tvirtinti, kad žmogaus pilnatvei nepakanka vieno Dievo, kad šalimais 
dar yra reikalingas nors ir labai saugumo dėliai sudvasintas lyčių ben
dravimas. Vijoklis, norėdamas išaugti ligi dangaus, turi vytis apie 
tokį stiebą, kuris siekia dangų. Nonsensas būtų tvirtinti, kad vijoklis 
dangaus nepasieks, pirma nepasinaudojęs atskira trijų metrų kartimi. 
Vijokliui pakanka ano dangų remiančio stiebo. Kartimi jis tik 
pasilypėtų, bet nepakiltų aukščiau už ją. ‘Šiuo atžvilgiu abi lytys gali 
pakartoti viena kitai anuos giliai prasmingus Putino žodžius: „Maži 
tavo prižadai, žemės gražuole, putojančioj meilės taurėj paskandinti: 
poeto gyvenimo liūdinčiam troškuliui sukelti, bet nenuraminti“ (Tarp 
dviejų aušrų). ~

Taip, užtenka žmogui Dievo. „Morta, Morta, sielojiesi ir esi 
susirūpinusi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko

. 586 . . ' ‘ -

32



geriausią dalį“5. Tam, kuris pasirinko aną geriausiąją dalį betar
pišką, išimtinį ir visišką atsidavimą Dievui — tam užtenka. Užtenka 
žmogui Dievo. Dievas yra toks, kad Jis žmogui gali tapti vieninteliu 
ir viskuo. Ne kaip moterystės erzacas: Dievas nėra niekieno erzacas, 
kaip niekas negali būti Dievo erzacas. Ne kaip atstojąs lytinį asmens 
pasipildymą, o kaip pati aukščiausioji asmens pilnatvė, tobulesniu 
būdu (eminenter) savyje talpinanti visų antraeilių priežasčių papildy
mus. Krikščionies tikslas yra įsijungti į dieviškojo gyvenimo Vynme
dį, ir jeigu jis jau įsijungė, tai visa kita jam negali būti būtina, nes 
Dievas yra viskas ir todėl Dievas atstoja viską. Dievas yra Meilė ir 
Jis yra tas, kuris tiesiog gali būti mylimas. Dievas yra Tas, kuris 
giliausia prasme tik vienas gali ir privalo būti mylimas®. Jeigu suža
dėtinių atsidavimas yra nuolatinio vienas kito ilgėjimosi ir dėmesio 
pagrindas, tai skaistybės luomas ypatingai pasižymi savo mistika, 
vaikščiojimu Dievo akivaizdoje, apmąstymais ir ilgesinga kontemplia
cija, plaukiančia iš asmeninio atsidavimo tik vienam Dievui.

Šitaip suprasdama skaistybę ir tik šitaip suprastą Bažnyčia stato 
aukščiau už moterystę. Tai nereiškia, kad skaistybės luome gyvenąs 
krikščionis būtų visuomet šventesnis už gyvenantį moterystėje. Tai 
tik reiškia, kad kad skaistybės luomas yra. geresnė ir aukštesnė prie
monė visuotiniam asmens išsiskleidimui tiek antgamtinėje, tiek gamti
nėje tvarkoje. Geresnė todėl, kad žmogaus jėgos yra ribotos ir kad 
todėl jis negali atsiduoti vienam, tuo pačiu nepasidalindamas ir nesu
silpnindamas savo santykių su kitu. „Kas nevedęs, tas rūpinasi 
Viešpaties dalykais, kaip įtiktų Dievui. O kas vedęs, tas rūpinasi pa
saulio dalykais, kaip jis įtiktų žmonai, ir yra pasidalinęs. Taip pat ir 
netekėjusi moteriškė ir mergaitė galvoja apie Viešpaties dalykus, kad 
būtų šventa kūnu ir dvasia; ištekėjusi gi galvoja apie pasaulio dalykus, 
kaip ji įtiktų vyrui. Aš tai sakau jūsų naudai, ne kad mesčiau ant jūsą 
kilpą, bet tam, kad padoru ir kad palengvina melstis Viešpačiui be 
kliūčių“7. Gyventi skaistybėje, reiškia jau čiažemėje pradėti tą gy
venimą koks bus danguje, kur „vyrai neves moterų ir moterys netekės, 
bet bus kaip Dievo angelai danguje“8, paskendę betarpiškame amži
nosios Meilės regėjime.

Kad užkirstų kelią visiems galimiems sąmoningiems ar nesąmo
ningiems klaidinimams, Tridento santaryba aiškiai paskelbė Bažny
čios mintį skaistybės luomo atžvilgiu ir griežtai uždraudė kitaip

5 Luk. 10, 41—42.
6 Pal. Dr. J. Beeking, Der ehlische Mensch, Salzburg-Leipzig (1938), S. 133. 

Taip pat A. Maria Weiss, O. P., Apologie des Christentums, V Band, 4 Auf LS. 357.
7 1 Kor. 7, 32—55/
8 Mat. 22, 30.
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mokyti: „Jeigu kas sakytų, kad moterystės luomas yra aukštesnis už 
mergystės luomą, arba celibatą, ir kad nėra geriau ir palaimingiau 
pasilikti mergystėje, arba celibate, negu susirišti moterystės ryšiais, 
tebūnie atskirtas“9. Šią mintį kaip tik ir nori pabrėžti Bažnyčia, 
skaistybę vadindama tobulybės luomu, kuriame gyveno ne tik pats 
Jėzus Kristus, jo Motina ir globėjas, bet ir apaštalai ir minios krikščio
nių nuo pat pirmųjų Bažnyčios gyvenimo metų. Ir šiandien, šv. 
Jeronimo žodžiais tariant, skaistybės luomas, ir ypač nepaliestoji 
mergystė, yra tikrosios Bažnyčios papuošalas-—Ornamentum Ecclesiae.

Kad mūsų išvados yra teisingos, kad skaistybės luomas yra nau
ja ir pozityvi gyvenimo forma ir kad jos giliausioji prasmė yra asme
ninis žmogaus atsidavimas tik vienam Dievui, tegul čia paliudija 
skaisčiojo apaštalo Jono apokaliptinis regėjimas:

„Aš žiūrėjau, ir štai Avinėlis stovėjo Siono kalne ir su juo šimtas 
keturios dešimtys keturi tūkstančiai, kurie turėjo jo vardą ir jo Tėvo 
vardą, parašytą savo kaktose. Aš girdėjau iš dangaus balsą, kaip 
daugelio vandenų balsą ir kaip didelio griaustinio balsą. Tas balsas, 
kurį aš girdėjau, buvo kaip balsas arpininkų, skambinančių savo arpo- 
mis. Jie giedojo tarsi naują giesmę ties sostu ir ties keturiais gyvūnais . r ’ • č
ir vyresniaisiais, ir niekas negalėjo giedoti tos giesmės, kaip tik tie 
šimtas keturiosdešimtys keturi tūkstančiai, kurie yra atpirkti iš žemės. 
Tie yra, kurie nėra susitepę su moterimis, nes yra mergaitės. Tie seka 
Avinėlį, kur tik jis eina. Jie yra atpirkti iš žmonių pirmonės Dievui 
ir Avinėliui“10.

Tie, kurie čia žemėje buvo atsidavę tik Jam, jie ir danguje yra 
arčiau Jo ir skiriasi nuo visų kitų, nes yra pažymėti Jo vardo ženklu.
• 1 . ■ ■ . .

GAMTINĖ SKAISTYBĖS PRASMĖ IR GALIMUMAS

Aiškus daiktas, kad skaistybė, išskirdama lyčių atsidavimo ben
druomenę, tuo pačiu suponuoja ir lytiškąjį susilaikymą. O tai reiškia 
sutaupymą labai svarbios fizinės ir ypač psichinės energijos, kuri gali 
būti panaudota ne tik išvidiniam asmens dvasingumui ir dvasiniam 
budrumui, bet ir išoriniams artimo meilės darbams, o ypač dvasiniam 
apaštalavimui. Šio prasme negalime nepritarti Dr. A. Carrel’io tvir
tinimui, kad didieji užkariautojai, išradėjai, poetai, artistai, net 
šventieji pasižymi šitos energijos gausumu. Žmogaus geniališkumas, 
kaip ideali kūno dispozicija vienos kurios ar visų sielos galių išsisklei-

9 Conc. Trid. sessio 24, caiion 10. Pal. taip pat 1 Kor. 7, 38;. Mat. 5, S.
10, Apr. 14, 1—4.
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dimui, paprastai suponuoja gausų lytiškosios (endokrinų) energijos 
kiekį11. Produktyviam mokslininko, filosofo, menininko darbui yra 
būtinas bent laikinis susilaikymas, sako tas pats mokslininkas12. Jis 
sutinka su Freud’o nuomone, kad libido turi labai daug įtakos žmo
gaus sąmonės ir pasąmonės gyvenimui. Tačiau jis nesutinka su 
Freud’o išvadomis, jog susilaikymas ir libido represija yra jei ne visų, 
tai bent daugelio neurozų, psichozų ir sveikatos pairimo priežastis. 
Mat, Freud’as savo išvadas rėmė bandymais ir stebėjimais, atliktais 
daugiausia šu anomaliais ir sergančiais individais. Todėl jos negali 
būti taikomos normaliems individams, ypačiai tiems, kurie turi stiprią 
nervų sistemą ir sugeba save suvaldyti. „Jei silpni, nervuoti ir be 
lygsvaros individai tampa nenormalesni, kai jų seksualiniai apetitai 
esti tramdomi, tai stiprieji tampa dar stipresni, praktikuodami tokią 
asketizmo formą“13, p • ■ .

Tačiau žinomas prancūzų freudistas Thėo Chentrier’as atkreipia 
dėmesį į tai, kad ir pats Freud’as skyrė dvejopą libido represiją: vieną 
sąmoningą ir laisvą minties, sentimento ar akto uždraudimą, vadinamą 
tramdymu (rėpression), o antrą — visiškai nesąmoningą ir automatišką 
minties, sentimento ar akto sutrukdymą, nustumiant jį giliau į pasą
monę, ir todėl vadinamą atstūmimu (refoulement). Kadangi, Freud’o 
nuomone, tik nesąmoningas libido atstūmimas (refoulement), o ne 
sąmoningas jo tramdymas (rėpression) gali būti silpnas veikačiams 

, kenksmingas, todėl sąmoningas ir laisvas susilaikymas dėl aiškių 
aukštesniųjų tikslų vargiai ar kada gali būti kenksmingas žmogaus 
sveikatai, ypačiai gi tada, kai pagal išgales veiklus gyvenimas norma
liai sunaudoja ir niekuomet neleidžia prisitvenkti perdidelei seksuali
nės energijos atsargai. Mat, Freud’o psichoanalizės esmė ir yra pasą
monėje slypinčio psichinio reiškinio iškėlimas į sąmonę, arba nesąmo
ningo ir neefektyvaus nustūmimo (refoulement) pakeitimas nutram- 
dymu (rėpression). Sąmoningas nutramdymas turi tą ypatybę, kad 
jis nesitenkina tik nesąmoningu reiškinio atstūmimu, nuo ko jis tik 
su didesniu atkaklumu vėl grįžta, bet, priešingai, tramdomąjį reiškinį 
jis, tarsi, anuliuoja, sunaikina, su šaknimis išraudamas jį iš pasąmonės 
sąmoningu jo įvertinimu ir iš to sekančiu nesvyruojančiai griežtu 
valios paneigimu ir atmetimu, kylančiu iš aiškių ir brangių įsitikinimų. 
„Katalikiškoji moralė mus moko, kad, po kreipimosi į Dievo malonę, 
geriausias kovos metodas yra vengimas, kuris čia yra sąmoningas ir

11 Dr. A. Carrel, op. cit., p. 139.
12 Ibid., p. 140.
13 Ibid., p. 140.
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apgalvotas, tuo tarpu kai atstūmime (refoulement) jis yra instinkty- 
vinis ir neapgalvotas“14.

Šitas psichinės energijos sutaupymas, kartu suponuojąs didesnį 
antvitalinių nusiteikimų, sustiprėjimą, yra nauja asmens pilnatvės iš
siskleidimo priemonė, be galo vertingas jau ir gamtiniu savitvardos 
bei dvasinės produkcijos atžvilgiu. Jeigu euforija, vitališkasis sotumas 
yra,. bendrai imant, kažkas, kas defloruoja, suvytina, išniekina ir 
su vulgarizuoja, tai susilaikymas yra nepaliesto vašumo, patrauklumo, 
dvasios budrumo, proto įžvalgumo, idealizmo ir antvitalinio prado 
sargas bei stimuliuoto jas15.

Nors asmenybės ir ypačiai antgamtinės jos gyvybės išskleidimas 
yra aukščiausias ir, galutinėje tvarkoje, vienintelis krikščionies pa
šaukimas ir nors šitam pašaukimui realizuoti tinkamiausia yra skaisty
bės gyvenimo forma, tačiau ne visiems šiuo keliu yra skirta eiti. Tai 
yra status kelias, nors ir aukščiau jis veda. Ir Dievas pirmiau pasiren
ka savo išrinktuosius, negu žmonės Dievą: „ne jūs mane išsirinkote, 
bet aš jus išsirinkau“16. »Spiritus ūbi vult spirai17.' „Ne visi išmano 
tą žodį, bet tie, kuriems duotas. Nes yra eunukų, kurie tokie yra gimę 
iš motinos įsčios, ir yra eunukų, kurie žmonių padaryti, ir yra eunukų, 
kurie patys save tokiuos padarė dėl dangaus karalystės. Kas gali 
išmanyti, teišmano“18. O išmano tik tie, kurie turi specialią Dievo • • • • 1 . • ■ .
dovaną: „Nes aš noriu, kad jūs visi būtumėte, kaip aš pats (t. y., 
skaistybėje — P. B.); tačiau kiekvienas turi sau tikrą (= proprium — 
P. B.) dovaną iš Dievo; vienas tokią, kitas kitokią“19. Neturintiems 
tokios dovanos šv. Povilas pataria: „Nevėdusiems ir našlėms aš sakau: 
Gera jiems, jei jie taip pasilieka, kaip ir aš. Bet jei negali susilaikyti, 
teeinie moterystėn; nes geriau yra ištekėti, kaip gašlumu degti“29.

Taigi skaistybės ir moterystės luomai yra dvi skirtingos gyveni
mo formos, dvi skirtingos Dievo dovanos žmonėms. Abi šios dovanos 
yra brangios ir vertingos. Kas kurią iš šių dviejų dovanų gauna, turi 
dėkinga širdimi priimti. Tačiau statydama skaistybės dovaną aukščiau 
už moterystės dovaną, Bažnyčia anaiptol nenori žeminti moterystės. 
Tai būtų didelės dovanos žeminimas ir, tuo pačiu, žeminimas jos Do
vanotojo, nes „ta paslaptis didelė; aš sakau Kristuje ir Bažnyčioje“21.

(B. d.)

34 Theo Chentrier, Sexualite et personalitė selon Freud, kolektyviniame „Prė- 
sences“ leidenyje Problėmes de la sexualite, Plon, Paris 1937, p. 44.

15 Pal. A. Maria Weis, O. P., op. cit., S. 350—360 ir A. Gemelli, O.F.M., 
op. cit., p. 109—115.

16 Jon. 15, 16. 17 Jon. 3, 8. 38 Mat. 19, 11-12. 19 1 Kor. 7, 7.
20 1 Kor. 7, 8-9. 23 Efez. 5, 32.
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J. Drungaitė 
* •

Skausmo broliai
t ' •

X . ■ ■ • ■ -

Orvida praskleidė dienraštį — kaip vis dėlto gerai, kad pagaliau 
■ ■ -5 • ■

ir į jos tėvo vienkiemį paštą pristato ankstyvą popietį — ir po valan
dėlės ji taip buvo įsigilinusi į skaitymą, kad tikriausiai, nebūtų gir
dėjusi nei veriamų durų, nei pasveikinimui neturėtų pakankamai 
dėmesio.

Tik tasai džiaugsmas dėl ankstyvo pašto, ir tas įsigilinimas į 
dienraščio mintis ar buvo jau taip nuoširdus? Kad daug čia buvo 
dirbtinumo, žinojo pati Orvida ir... dar vienas žmogus — jaunas, 
augalotas, tik truputį moteriško veido vyras, kuris dabar, atokiai 
nuo sodybos, pasisveikino su laiškanešiu, kad pratartų jam, supra
kaitavusiam nuo dviračio mynimo ir nuo kaitrių saulės spindulių, bent 
porą malonių žodelių, o iš tikro, tai, gal, kad duotų jam progos be 
sąžinės priekaištų, jog neskuba išdalytr nekantraujantiems adresatams 
korespondencijos, kiek atsikvėpti. Kažin, ar numano pats jaunuolis, 
kad tai tyčių darbas, bet laiškanešys tą gerai žino ir tas jį kaip tik 
dar daugiau džiugina. Nes argi tai ne Didėsios kaimo mokytojas, 
Vytas Vaigautas kalba, kurio kiekvienas žodis ko nors vertas? Orvidą 
tačiau kaip tik tas tyčių elgesys ir pykdo. Ji niršta ant Vyto Var
gauto — kiekvieną tariamai vargstantį jisai vis priglobia, vis guodžia, 
kad net juokingas pats dėl tokios labdarybės.

Ir dabar Orvida visa savim jaučia tų dviejų vyrų pasikalbėjimą 
ten ant kalnelio, ir jai atrodo, kad jos dirksniai to neišlaikys, nes ji 
žino, kad tuo dar nesibaigs Vytas nepraeis pro šalį, nepastatęs ant 
kojų užvirtusio mėšlayabalio, kurių taip daug toje kryžkelėje už sodo. 
Jis nugins nuo tako vikšrą, kad tojo kas nesumindytų. Štai, sodybos 
kieme jisai vis gaišta prie kūdros, kur perekšlė išgąstaudama plyšauja 
vandenų pakraščiais dėl savo jauniklių, kurie jos išperėti, bet niekaip 
negali suprasti, kad į vandenį bristi didelis jiems pavojus. Orvida 
žino, jaunasis vyras tol nepasitrauks nuo kūdros, kol po vieną iš- 
graibstys iš ten visus ančiukus ir nugins juos į kokį sausą pašalį.

Bergždžias darbas — juk ančiukai po valandėlės vėl mirks van
deny —Orvida tiesiog niekina vyriškį dėl tokio perdėto jautrumo. 
Bet vargšė višta, kaip ji dėkinga tam ponaičiui, kuris kuo ne kasdien 
išgelbsti jos neprotingus vaikus nuo baisios mirties vandenyse, ir
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kaip blizga vyriškio akys, kai jis nueidamas dar kartą grįžteli papu
rusio paukščio link, po kurio sparnais gūžiasi maži, geltoni kamuolėliai.

— Beširdžiai žmonės, beširdžiai, — girdi pro atvirą langą Orvida 
jo žodžius ir žino, jis galvoja apie tuos, kurie taip nelaimingai sude
rino anties kiaušinį su višta.

Kad Didėsios kaimo mokytojas tikrai taip daug dėmesio kreiptų 
į tuos niekus vabalus, į ančiukus ar kitką, mes negalėtumėm tvirtinti, 
bet argi galėtų klysti Orvida? Argi ji tyčia tam augalotam, kiek 
moteriško veido vyriškiui būtų priskyrus! šią silpnybę tik dėk to, 
kad jis ją vieną myli nuo neatmenamų laikų, kaip tvirtina apylinkės 
žinovės? Argi už tai, kad jis kiekvienas jos atostogas taip ištikimai 
budi kasdien atsilankydamas į jos tėvo sodybą ir ilgiausias valandas, 
vos pakenčiamas, sėdi prieš tylinčią merginą? Gal būt? Bet kad 
jis dedasi į širdį ne tik žmonių negeroves, reikia su tuo sutikti.

Orvida šiugždina laikraštį, lyg ieškotų kur į galą nukeltos ve
damo straipsnio pabaigos, bet iš tikro tai tik nekantrauja. Pasakyti 
jam ką, kai įeis į trobą — patys žodžiai veržiasi ant lūpų, dygūs, 
rūškani? Bet ne. Ką tai padėtų? Jau tiek kartų jinai pasijuokė iš 
tokio labdario, ir nepakito jisai. Tiek, kad jos tėvas kiekviena tokia 
proga suirzdavo, o tėvui reikia ramybės, ypač paskutiniu laiku, kai 
jisai vos krapena per gyvenimą senukas. Tegu tad ir dabar jau
nuolis baigia savo komedijas iki galo, nors to galo niekuomet nebus.

Šiandien štai kieme jam pasirodė, kad vėjas perdaug nemandagiai 
iš darželio numetė ant tvoros jurginų galvas ir pusiaudienio parginti 
galvijai gali jas nuskainioti. Vieną nulūžusį žiedą jis pasiima — 
Orvida žino, įneš jį vidun, kad jinai įmerktų į vazą, — o kitus švelniai, 
paimdamas po vieną stiebelį, po vieną galvutę nukelia nuo tvoros ir 
lenkia į kitą šoną, į vidų. Ir kokie atsargūs jo judesiai, kaip glamo
nėjamai imlioja žiedus jojo pirštai! Tikrai, nė viena mergina čia ne
prilygs jam, nors ir kaip mylėtų gėles. Ak, kodėl jam buvo lemta 
gimti vyriškiu, ir koks iš jo vyriškis? Ir kaip jos tėvas, tiek gyve
nimo matęs žmogus, galėjo jai, Orvidai, išrinkti tokį sužadėtinį? Ne, 
iš to tikrai nieko nebus.

Orvida skaito vis ir skaito savo laikraštį. Jinai įėjusiam, kuris 
paliko seklyčios duris tik privėręs, kad nesutrukdytų įsigilinusiai į 
laikraštį tylos, vos galvos linktelėjimu atsako į pasveikinimą, vos puse 
lūpų prataria — sėskis.

Jis? Jis, matyt, pratęs prie tokio elgesio. Jis padėjo gėlę ant 
stalo taip, kaip Orvida jau žinojo, ir, kaip visada, paėmė naują žur
nalą ir skaito, bet taip įsigilinti į straipsnius jisai nepajėgia. Kas. va
landėlę jis pakelia akis ir žiūri į merginą. O tas jo žvilgsnis! Orvida 
kaip tik dėl tokio žvilgsnio ir nežiūri į vaikiną. Ji dabar tą žvilgsnį 
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junta ir, kad atmieštų tą sklindantį iš ano akių saldumą, ima galvoti 
apie kitą vyriškį.

— Žvainys, koks vis dėlto Žvainys kitoks. Koks tas Žvainys, 
Orvida taip ir nemoka išreikšti, tik ji žino, kad nei gėlės, nei an
čiukai, nei tie vabalai, net nei suprakaitavęs laiškanešys jam nerūpėtų. 
Ir žiūri jisai kitaip, ir nesėdi toks, lyg surakintas prieš ją, ir...

Bet kas tai? Dienraščio skiltys nuklotos vestuvių sveikinimais. 
Ir... ir... taip kurčia, lyg po vandeniu pasidaro Orvidai — vilnis 
siūbteli, užlieja raides ir vėl nuplaukia.

— Žvainys ir Saliomė, Žvainys ir Saliomė! — kas taip—šaukia, 
kas taip baisiai rėkia tuos du vardus vieną po kito?

Ar nesprogdina srovės verpetai ledų, ar nepakyla ugnies liežuviai 
iš giliausių žemės vidurių ir laižo, glaisto ją visą? i

Mergina negali suprasti, negali susieti tų dviejų vardų. Tiesa, 
Žvainys šokindavo Saliomę, ir palydėdavo ją kartais, bet ar tai ne
buvo tik žaismas iš dyko buvimo, kol ji, Orvida, ryšis pagaliau 
atsistoti šalia jo visam gyvenimui. Pakalbėdavo ir žmonės apie Sa- ■ ■ v ’
liomės ir Žvainio draugystę, bet argi jai, Orvidai, derėjo tuo rūpintis, 
jai, kuri viskuo buvo pranašesnė už Saliomę? Ne, tik popiery, tik 
popiery! Gyvenime visai kas kita turi būti. Ir momentais jai rodosi, 
kad tai ją sveikina, ją ir Žvainį. Ak, kaip tai puiku — Žvainys ir 
Orvida!

Ir mato ji save, kaip lig šiol svajonėse matydavo. Vaizduotės 
ekranas atsiveria susidrumstusioje sieloje, ir lekia pasiutusiais šuoliais 
žydinčių pavasarių svajonės, ilgų žiemos vakarų slapčiausi troškimai, 
taip skaisčiai žibėdami ir taip baisiai draskydami širdį. Kaip viesulas, 
kaip audra debesis, varo kažkas tuos visus vaizdus į krūvą ir vėl nu
šluoja sujauktus į kokią prarają. Ir lieką tik ji viena toje audroje, 
lyg paklydusi, nublokšta paukštė.

Orvida? žino, kaip dabar Žvainio tėviškėje gražu, paskendusioje 
kuplių medžių pavėsyje. Ir bėga ji tais numintais takeliais, palydi jo 
senutę motiną, skubančią į klėtį, prasmunka pro pilnus dūzgiančių 
bičių avilius ir medaus kvapo lydima valandėlę stabteli po Žvainio 
langais gėlyne. Paskum pasitinka jo tėvą, grįžtantį iš lauko — jis neša 
aukso varpų saują ir žada pradėti rugius kirsti. Ak, ji padeda visiems, 
ji budi už visus, ji vaikšto po sodybą taip lengvai, kaip tik vėjas moka 
vaikščioti po žydinčią pievą, taip tykiai, kaip tik moka vaikščioti 
angelai savo minkštučiais bekūnių kojų padais. Juk šitai ji svajojo. 
Bet dabar ne, ne! Jau niekuomet... Siela, lyg išvytas iš namų kū
dikis, dar kartą žvelgia ir dar kartą į numylėtus namus, kur jau 
svetimi žingsniai bilda, svetimi balsai aidi. Beržais sodintu vieškeliu
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Ji žengia taip lėtai, lyg šimto metų senė vis tolyn, tolyn ir nori tik 
numirti.

Orvida vis laiko praskleistą laikraštį. Ji negirdi, kaip plėšriausias 
kiemo gyventojas, didelis juodas katinas, sunkiai įšoka pro langą ir 
kniaukdamas sukiojasi po viduaslį; o jo nasruose spurda sužeista ir 
iš baimės balso netekusi kregždė. Orvida nepastebi dar vienos mo
kytojo komedijos, kuris, metęs žurnalą, gainioja po kambarį/"juodąjį 
plėšiką, atima iš jo kruvinąjį grobį ir liūdnai žiūri į mirštantį paukštelį.

Piktas katino kniauktelėjimas pažadina pagaliau ir Orvidą. Ji 
valandėlę, lyg iš miego pabudusi, žvelgia aplinkui, paskum pasijunta 
tokia nuvargusi, lyg iš tikro būtų keliavusi iš anos svajotos sodybos 
tuo beržais sodintu vieškeliu štai iki čia, iki to laikraščio su tais var
dais. Kas dabar bus su ja? Jokio spindulio, mažiausios vilties. Tik 
juodi armenys be jokio aido, be mažiausio krustelėjimo savo gelmes 
atvėrę alsuoja. Ji jaučia grimstanti į prarają. Ar ji mirs? Ten, už 
sodo, Sravantėje, kur dabar taip sukasi verpetai po lietingų audrų, 
ten, kur nuskendo pernai piemenaitė? Ak, giliausią vietą ji žino. 
Orvida padeda laikraštį į šalį ir pasuka durų link. Nieks jos nežino, 
niekas nelydi — taip ir turi būti — nėra Žvainio, nereikia ir jos, 
Orvidos. Ir taip išeis jinai iš tos mergautinės seklyčios, iš ...

Bet kas gi taip švelniai prabyla, pašaukia ją vardu? Ir tas balsas 
toks liūdnas, lyg namai, kuriuose kažkas tuojau turės mirti. Mirti 
turės ji, bet argi tas balsas dėl jos? Kai ji atsigrįžta, ją pasitinka 
gilios, tamsios akys, ir tose akyse tiek skausmo. Ar ne ji, Orvida, 
turi taip atrodyti dabar su savo dideliu vargu? O mėlynos akys vis 
gilesniu jausmu užsidega. Mergina pajunta tvirtą, švelnų rankos 
spustelėjimą ir pasijunta petimi atsirėmusi į jaunuolio krūtinę. Ir kai 
ji buvo taip arti, jos žvilgsnis užkliudė vis tebegulintį vyriškio ran
koje paukštelį: plunksnelės kruvinos ant baltos krūtinėlės, sparneliai 
bejėgiai numesti, ir akys su tokia kančia užmerktos. Ir vėl toks jaus
mas, lyg ji pati ten miršta. Ir kai ji pajuto drėgną nuo ašarų jau
nuolio skruostą prie savo veido, ji sumišusi nežinojo jos ar paukš
telio tasai verkia. Bet ar tai svarbu? Tose mėlynose jaunuolio akyse, 
tam bejėgiame paukštelyje ir toje nuskintoje gėlėje^ kuri vysta ant jos 
stalo, yra kažkas, kas baisiai, baisiai skauda taip, kaip jos, Orvidos, 
širdis. Tai kažkas naujo, ko ji lig šiol nejuto. Ir vardas, koks baisus 
turi būti žodis, kuris tai pavadins? ' ’ • . . J •

— Kaip ji kenčia, prašnibždėjo jaunuolis, ir neaišku buvo, 
apie paukštelį jis kalba ar apie merginą.

— Kenčia, — koks kuklus žodis, bet kaip jis viską pasako, lyg 
viską naikintų!
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M. Mykolaitytė

Akrobatei
, ' v

Staugia vėjas užu lango,
Staugia neramiai.
Tokią naktį, tokią gūdžią
Vargui tu gimei.

Nors mažytėj senoj gryčioj
Vygėj supdama
Daugel laimės palinkėjo
Šypsanti mama,
Bet gyvenimas, kaip tas vėjas
Ūždamas gūdžiai
Išviliojo nuo motulės
Eit takais slidžiais.

Ir eini tu, akrobate,
Ištempta virve, —
Nežinai — gal po minutės
Būsi negyva.

Vėjas Švilpia, vėjas ūžia,
Stūgauja gūdžiai —
Tu tikies nueit pas laimę
Šiais takais slidžiais.

Orvidai atrodo, kad tai ugnis, kuriai perėjus per apylinkę, nebe
lieka nei trobų, nei medžių, nei gėlių. Taip, ir joje dega viskas nuo 
to žodžio taip tyliai, taip būtinai. Ir ji tokia bejėgė prieš tą būtinumą, 
kaip tas paukštelis, tokia tyli, kaip tas jaunuolis, į kurį ji dabar atsi
rėmusi — ir tokie artimi jie visi, susieti neregimų skausmo; saitų, lyg 
broliai. Ir Orvidai atrodo, kad taip jau yra seniai. Taip jau buvo 
tada, kai Vytas Vaigautas kalbino laiškanešį, kai taisė persvirusią per 
tvorą gėlę, kai gelbėjo ančiuką iš kūdros, kai gelbėjo, kiekvieną kir- 
miną.-4r visur ten jau tada buvo jos skausrhas, buvo ji, Orvida, tokia, 
kaip dabar su savo kančia. Ir tik dėl jos Vytas Vaigautas rūpinosi 
tais visais vargšais... broliais. O ji to nesuprato. Bet dabar Orvidos 
skruostais rieda rupios ašaros, tačiau gaila jai ne Žvainio ir ne savęs— 
verkia ji mirštančio paukštelio, palaužtos gėlės, žmonių negailestingai 
nukankinto žvėrelio ir to kirmino, kuris bejėgis pasišalinti nuo tako 
bus sumindytas. Ji verkė kiekvieno tų daugelio mažųjų skausmo 
brolių. O kai po valandėlės ji išdrįso pažvelgti į jaunuolį, jos lūpos 
sušnabždėjo:

— Ar atleisi man viską, viską? Nepyksi?
Po to ji paėmė nuo stalo Vyto atneštą ir baigiantį vysti jurgino 

žiedą ir įmerkė jį į gėlinę — vargšą savo skausmo brolį.
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Rabindranath Tagore 
- ,

-Mrinmaji
■ i ■

* . . ' ' * ■

Apurba® išlaikęs egzaminus grįžo iš Kalkutos į savo gimtąjį 
sodžių.

Nedidelė upė, sausrų metu ji beveik visai išdžiūsta. Dabar, po 
lietaus, pakilo jos vanduo ir užliejęs krantus skalavo bambuko krū
mokšnius jau prie pat kaimo.

Ištisas savaites dangus buvo apsitraukęs storais lietaus debesi
mis. Šiandien pirmą kartą vėl spindėjo saulė iš giedro dangaus.

Jaunuolio, sėdėjusio laive, dvasia buvo panašr tai jaunai upei, 
kurios išsilieję vandenys vėjelio gaivinami saulės atokaitoje maloniai 
spindėjo.

Laivas nevėluodamas pasiekė kaimo prieplauką. Apurba nuo 
upės galėjo jau matyti šviesų savo namo stogą, kyšantį tarp medžių. 
Namiškiai nežinojo apie jo parvažiavimą, todėl prieplaukoje niekas 
ir nelaukė. Valtininkas norėjo iškelti jo daiktus, bet Apurba pasiėmė 
juos pats ir vikriai šoko į kraštą.

Deja! Kranto būta slidaus! Vos tik Apurba spėjo atsistoti ant 
žemės —- paslydo koja ir jis su visais savo ryšuliais įkrito į purvą. 
Tuo tarpu visai arti pasigirdo skardus linksmas juokas, kurio iš
sigandęs paukštelis spurptelėjo iš greta augusio krūmokšnio.

Apurba labai susigėdo; jis greit atsikėlė ir apsidairė. Ant plytų 
krūvos jis pamatė mergaitę, kuri sėdėjo ir juokėsi iš jo.

Apurba ją pažino. Tai buvo Mrinmaji, duktė neseniai atsikraus- 
čiusio kaimyno. Prieš dvejus metus, ištikus potvyniui, jie paliko sa
vo namus upės žemumoje ir atkeliavo čia, į šitą kaimą.

Apie mergaitę buvo pasakojama daug skandalingų dalykų. Kai
mo vyrai vadino ją, su matomu pamėgimu, kvailu daiktu, bet moterys 
buvo pasipiktinusios jos laisva, išdykusią elgsena. Visą dieną ji 
bėgiodavo su kaimo vaikais, visai nesusidėdama, o kartais net išjuok
dama, savo vienmetes.

. * —

* Šioje novelėje vaizduojami indų papročiai, kurių besilaikant Indijoje ve
dybos, iš meilės yra labai retos. Tai vienas iš nedaugelio R. Tagorės kūrinių, kuris 
baigiasi laimingai. Vertėja.
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Gal būt, ji išaugo tokia atkakli todėl, kad buvo tėvo mylima 
ir paikinama* Mrinmaji’os motina dažnai skųsdavosi ja savo drau
gėms ir kaimynams, bet žinodama, kad kiekviena mergaitės ašara pa
žeidžia tėvo širdį, negalėjo ir ji matyti verkiančio vaiko.

Mrinmaji buvo tamsios odos spalvos. Plaukai dideliais garbi
niais krito ant jos pečių, o didelėse, tamsiose jos vaikiško veidelio 
akyse nebuvo baimės nė drovumo, bet ir nė mažiausio pėdsako ko- 
keterijos. Ji buvo aukšta ir liekna, jos kūnas pačiame žydėjime — 
sveikas ir stiprus. Niekam ir nerūpėjo pasiklausti apie jos amžių; 
priešingai, dažnai visi peikė tėvus, kad jos taip ilgai neišleidžia už 
vyro. x

Atplaukus laivui, į krantą skubėjo susidomėję kaimo gyventojai; 
mergaitės, kurios tuo metu buvo prie -upės, rūpestingai dangstėsi iki 
nosies galiukų; iš kažkur atlėkė ir Mrinmaji su savo plevėsuojančiais 
garbiniais ir pusplikiu vaiku ant rankų. Be baimės, kaip jauna stir
na, kuri dar nieko apie medžiotoją ir pavojų nežino, stovėjo ji čia 
ir viską sekė, kad paskui galėtų nubėgusi pas savo žaidimų draugus 
papasakoti jiems apie tuos svetimus žmones ir apie visa, ką jie darė 
ir ką su savim vežė.

Mūsų draugas Apurba, atostogų metu parvažiuodamas namo, 
tą mergaitę jau daug sykių buvo matęs ir atsitiktinai — o gal ir ne
atsitiktinai — apie ją mąstęs. Pasaulyje matome daug veidų, bet 
mes patys negalėtume pasakyti, kodėl staiga įstringa vienas į mūsų 
atmintį. Ypatybė, kuria jis mus patraukia, yra ne tik jo grožis, dar 
yra kas tai kitas: tatai yra slėpiningas jo vidaus pasaulis, kuris taip 
retai žmogaus veide visai aiškiai atsispindi. Kur tai įvyksta, tada 
toks veidas iš tūkstančio kitų išsiskiria ir niekad mūsų nebeapleidžia. 
Iš Mrinmaji’os veido ir akių tryško puiki ir nesugadinta moters pri
gimtis, kaip miško žvėriuko atkakli* ir nesuvaldoma. Todėl Apurba 
pirmą kartą mergaitę pamatęs nebegalėjo jos pamiršti.

Aš negalėjau skaitytojui anksčiau pasakyti, kad Mrinmaji’os 
išdykęs juokas, kad ir kaip mielai jis būtų skambėjęs, nelaimingam 
Apurbai buvo baisiai įkyrus. Jis skubiai atidavė valtininkui savo 
daiktus ir išraudęs nuėjo namo. Kaip gražiai viskas anksčiau atrodė 
— upės krantai, medžių šešėliai, paukščių čiulbesys, jo dvidešimt

t • -g ■ ■ . e Bmetų! Nors tos plytų krūvos nieko ypatingo savyje neturėjo, ta
čiau būtybė, kuri ant jų sėdėjo, apie tą grubų, kietą suolą grožio 
šviesą skleidė. Ak, kodėl jo pirmas žingsnis šioje scenoje turėjo su
kelti juoką! Ar begalėjo jam likimas ką įkyresnio ir skaudesnio su
galvoti ? 

• > . v
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II . ' o
Purvinais drabužiais pasiekė Apurba savo namų medžių pavėsį, o 

įkyrus juokas nuo plytų krūvos vis jį persekiojo. •
Jo motina, Narna Ray, kuri būdama našlė viena su tarnais na

muose gyveno, labiausiai džiaugėsi netikėtu sūnaus parvažiavimu. 
Tuojau prasidėjo stropus šventadienio valgio ruošimas; šen ir ten 
lakstė tarnai šviežaus pieno, grietinės, žuvies ir kitais daiktais ne
šini, o kaimynai džiaugėsi parvykusių svečiu.

Pavalgius Narna pradėjo kalbėti apie vedybas, kurias ji sūnui 
buvo numačius. Apurba dėl to buvo ramus, nes planas buvo senas. 
Jis, kaip atsakymą į seną motinos giesmę vėl kartojo: pirmiausia 
reikia užbaigti studijas, prieš tai apie vedybas jis negali ir galvoti. 
Iki šiol tuo Namą būdavo galima perkalbėti, bet šiandien apie jokį 
atidėliojimą ji nenorėjo girdėti. Pagaliau Apurba tarė:

Pirmiausia reikia pamatyti išrinktąją, po to bus galima nutarti!
— Jau aš ją mačiau, — atsakė Narna, — tu tuo gali nesirūpinti.
Tačiau Apurba-kaip tik buvo ypatingai paslankus tuo susirū

pinti. Jis atsiliepė: ... .
■ — Aš negaliu vesti mergaitę prieš tai jos nematęs.

Motina rado tai negirdėtu dalyku, bet pagaliau nusileido.
Kai Apurba vakare užgesinęs lempą atsigulė, iš lauko skverbėsi 

lietingos nakties garsai. Tada prie jo vienišo guolio iš nebylios tylos 
atskrido išdykęs, aiškus, mielas juokas ir nenutildamas skambėjo 
ausyse. Neapsakomai persekiojo ir kankino jį mintis, kaip atitaisius 
šio ryto nepasisekimą. Ar suprastų jį mergaitė, jei sužinotų, kaip 
daug jis yra jau išmokęs, kad jis jau senai Kalkutoje studijuoja, kad 
jis viename žurnale pavadintame ,,Visatos šviesa“ knygas recenzuoja. 
Jo dėžėje po kvepalais, po lakiruotais batais ir po mėlynu laiškpopie- 
riu guli storas, pilnas prirašytas sąsiuvinis, kuris it rytmečio pažarai 
nakties prieglobsty ilsisi ir laukia, kada galės išvysti dienos šviesą! 
Kad jis paslydo ir į purvyną įkrito tai buvo tik nelemtas atsitikimas, 
tačiau jis ne koks sugriuvęs kaimo bernas, iš kurio būtų galima juoktis.

Kitą dieną Apurba nutarė nurodytą jam mergaitę pamatyti. 
Ji gyveno netoli, to paties kaimo srityje. Apurba rengėsi su ypatingu 
atsidėjimu: užsidėjo šilkinį čapaną, ant galvos užsirišo turbaną, kojas 
apsiavė naujais lakiruotais batais, pasiėmė šilkinį lietsargį ir anksti 
rytą iškeliavo.

' Išrinktojo uošvio namuose jo pasirodymas sukėlė daug džiaugs
mo ir subruzdimo. Namų šeimininkas jį kuo mandagiausiai priėmė, 
o moterys tuo tarpu mergaitę, kurios širdis iš baimės virpėjo, stropiai 
trynė, kad jos , veidas paraustų ir įgautų šviežumo, Kai tai jau buvo 
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atlikta, jos plaukus meniškiausiai sudėjo, išpuošė, brangia sari1 apsu
po ir, pagaliau, pas jaunikį išvedė. Tylėdama sėdėjo ji kertėje galvą 
beveik iki kelių nuleidus, o kad jai būtų drąsiau, užpakalyje atsistojo 
apysenė tarnaitė. Jos mažesnysis brolis irgi čia buvo ir be pertrūkio 
spoksojo į tą naują žmogų, kuris į jų šeimą norėjo įsibrauti; su di
džiausiu atidumu jis matavo turbaną, jo laikrodžio grandinėlę ir jo tik 
išdygusius ūsus. Apurba valandėlę pažiūrėjo į tą naujai išaugusią 
grožybę ir, pagaliau, išdidžiai paklausė:

— Ko tu mokaisi mokykloje? '
Bet iš apmuturiuoto baikštumo ir drovumo ryšulio, kuris ten ker

tėje rytėjo, nesulaukė jokio atsakymo. Pagaliau, kai jis savo klau
simą dar porą kartų pakartojo ir, kai tarnaitė įvairiais raginamaisiais 
ženklais į šonus ėmė ją baksnoti, atsakė ji pamažu ir monotoniškai, 
lyg būtų visa tai iš anksto mintinai išmokusi:

— Skaityti, gramatikos, geografijos, aritmetikos, indų istorijos.
Staiga, pasigirdo skubūs žingsniai ir tuo pačiu akimirksniu Mrin

maji su išsidraikiusiais plaukais įsiveržė į vidų. Nė nežvilgterėjus į 
Apurbą, pagriebė už rankos mažąjį berniuką Rakhą ir norėjo jį iš
tempti lauk. Rakha toli gražu dar savo apžiūrėjimo nebuvo užbaigęs 
ir neturėjo jokio noro jį nutraukti. Tarnaitė, stovėjusi už peršamos 
mergaitės, pradėjo plūsti Mrinmaji šiurkščiu balsu. Apurba, sukau
pęs visą savo didybę, sėdėjo aukštai iškėlęs turbanu apvyniotą galvą 
ir nerūpestingai žaidė-laikrodžio grandinėle. Pagaliau, Mrinmaji pa
mačius, kad negalės išsivesti savo draugo, drožė jam kumščiu į nu
garą, vikriai nutraukė jaunajai nuo galvos sari ir kaip vėjas išlėkė iš 
kambario. Tarnaitė perpykus murmėjo, o Rakha linksmai juokėsi iš 
šposo, kurį Mrinmaji jo seseriai iškrėtė. Smūgiu į nugarą., kurį pats 
buvo gavęs, visai nesijaudino, nes žaidimų metu prie jų buvo pripratęs. 
Kartą Mrinmaji’os plaūkai išsipynę ir visos garbanos padriko ant 
nugaros. Tada Rakha atsargiai iš užpakalio priselino su žirklėmis ir 
buvo jau bepradedąs jas kirpti. Mrinmaji įpykus atėmė iš jo žirkles 
ir, be jokio pasigailėjimo, nukirpo visus jo plaukus, taip, kad garba
nuoti plaukų pluoštai krito žemėn, kaip tamsios vynuogių kekės. Jų 
tarpe panašios bausmės buvo priprastos.

Tylinčioji draugija nebegalėjo ilgiau pasilikti. Kertėje sukrutėjo 
ryšulys ir su tarnaite išėjo. Apurba kažką galvodamas valandėlę gos- 
tė savo retus ūsus ir, pagaliau, pasirengė išeiti. Bet atėjęs prie durų 
pamatė, kad ten nebėr jo lakiruotų batų. Visur rūpestingai išieškojo, 
bet niekur jų nerado. 

■ ■ • ■ \ 

■"■H" ■ ■ ■■■WI1     ' ' ‘

1 Didelė skara, kuri kaip viršutinis apdaras supa ne tik galvą, bet ir visą kūną.
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Sujudo visi tų namų žmonės, ir pasipylė kruša barnių ir koliojimų 
skiriama nusikalusiajam. Visa buvo veltui, batai neatsirado. Tada 
Apurbai teko užsimauti senus šeimininko batus. Su savo šilkiniu ča- 
panu ir turbanu iškeliavo į purviną gatvę, kurią jis su didžiausiu at
sargumu išilgai matavo.

Kai priėjo apleistą, prie prūdo einamą taką, staiga, išgirdo vėl 
aną aiškų, išdykusį juoką, tarsi kokios besierzinančios miško deivės, 
kuri tankynėje besižvalgydama, Apurbos ypatingą apavą pamačius, 
panoro mirtinai užsikvatoti. Apurba stovėjo išsigandęs ir sumišęs. 
Jis lūkuriuodamaš'dairėsi aplink. Tada visai akiplėšiškai išlindo iš 
krūmų Mrinmaji, numetė jo naujuosius batus ir jau norėjo bėgti, bet 
Apurba vikriai sučiupo ją už rankų ir stipriai jas laikė.

Mrinmaji bandė išsilaisvinti rankas ir pasprukti, bet jai nesisekė. 
Pro šakas krito saulės spinduliai ant jos gražaus vaikiško veido. Kaip 
keleivis priėjęs tyrą, saulės apšviestą upelį, lenkiasi godžiai žiūrė
damas, kad galėtų išvysti, kas dedasi jo dugne, taip Apurba sužavėtas 
žiūrėjo į Mrinmaji’os veidą ir jos blizgančias akis. Pamažu atleido 
jos rankas ir grąžino laisvę. Jei Apurba būtų ją dabar primušęs, tai ji 
būtų visai nenustebusi, bet ką ši keista tyli bausmė galėtų reikšti, ji 
niekaip negalėjo suprasti.

III

Apurba sugebėjo visą dieną taip išsisukti, kad nesusitiktų mo
tinos. Jis vėlai parėjo namo ir tuoj buvo pakviestas vakarienės. Kai 
pavakary įėjo į Ramos kambarį, ši paklausė:

Na, Apurba, matei mergaitę? Kaip ji tau patiko? Pataikei 
savo išrinktąją?

Apurba nedrąsiai atsakė :
— Taip, martia, mačiau mergaitę ir sutikau savo išrinktąją.
— Kokią mergaitę tu dar matei? — klausė nustebusi Rama. — 
Dabar Rama sužinojo, kad jos sūnaus pasirinkimas teko Mrin- 

maji’ai! Toks pasirinkimas po to, kai jis taip daug yra išmokęs.
Pradžioje Apurba buvo labai nedrąsus, bet, kai Rama pradėjo 

smarkiai priešintis, jo nedrąsumas pranyko. Jis piktai pareiškė, kad 
jokios kitos neves, tik Mrinmaji. Kai jis tik pagalvodavo, kad turi 
vesti tokią negyvą lėlę, kaip toji kita, tuojau jį apimdavo pasibiaurė- 
jimas vedybomis apskritai.

Po to, kai motina su sūnumi porą dienų praleido pikti ir paniurę, 
negalėdami nei valgyti, nei miegoti, Apurba laimėjo. Rama nutarė, 
kad Mrinmaji yra dar vaikas, o motina nemokėjo jos auklėti: kai po 
vestuvių paklius į jos rankas, tada galės ją visai pakeisti. Ji pastebėjo, 
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kad Mrinmaji, vis dėlto, yra puiki mergaitė. . Tik kaip prisiminė jos 
trumpus plaukus, ji suabejojo. Bet ji tikėjosi, kad tuos plaukus stip
riai surišus ir alyva gerai ištepus, bus pašalintas ir šis trūkumas,

Visi kaimo gyventojai, išgirdę Apurbos pasirinkimą, nutarė jį 
kvailą esant. Kai kuriems ta laukinė mergaitė patiko, bet ją į mar
čias pasirinkti ir į savo namus paimti, ne, tai jau per daug!

Buvo pranešta Mrinmaji’os tėvui Išanui Mazumdar’ui. Jis tar
navo sargu prie vienos vandens kelių bendruomenės ir gyveno ten — 
toliau upės žemumoje mažoje, skarda dengtoje pastogėje, kurioje jis 
tvarkė perkraunamas prekes ir pardavinėjo bilietus.

Kai apie pasipiršimą prie jų dukters sužinojo, sužvilgo ašaros jo 
akyse. Nežinia, ar tai buvo iš džiaugsmo, ar iš skausmo, ar iš abiejų 
drauge. Apie tai jis ir pats tikriausiai nebūtų galėjęs pasakyti.

Jis rašė bendruomenės direktoriui, prašydamas atostogų dėl duk
ters vestuvių, bet direktorius rado, kad tai nesvarbi priežastis ir atos
togų nedavė. Tada rašė Išanas saviesiems, ar nebūtų galima vestuvių 
iki Pudšos1 šventės atidėti, kada jam viena savaitė atostogų skiriama. 
Veltui! Rama išaiškino, kad negalima laukti, nes vedyboms laimin
giausia diena kaip tik šį mėnesį išpuola.

Išanas, iš abiejų pusių neigiamus atsakymus gavęs, skaudama šir
dimi atsidavė likimui ir tęsė savo darbą toliau prekes susvarstydamas 
ir bilietus pardavinėdamas.

■ - Tuo tarpu Mrinmaji’os motina vargo drauge su vyresnėmis kai
mo moterimis mokydama mergaitę ir ruošdama ją būsinčioms parei
goms. Dieną ir naktį ją tuo kankino. Jos prisirišimas prie žaidimų, 
jos greitas bėgiojimas, jos garsus juokas, jos laisvas susitikimas su 
vaikais, jos nepasotinamas apetitas, viskas buvo paliesta griežtos kri
tikos, taip, kad tos gerosios moterėlės privedė prie to, kad vestuvės 
jai atrodė, kaip kažkas neapsakomai baisus. Jai rodėsi, kad dabar jos 
jaunas gyvenimas liko pasmerktas į kalėjimą ar ant kartuvių.

Todėl ji, kaip nesuvaldomas kumeliukas, rietė sprandą, stojosi 
piestu ir šaukė:

— Aš netekėsiu!
• i : ■ • ’ • • . * • •

• 1 «

IV

Su tuo pareiškimu niekas nesiskaitė, ji turėjo tekėti. Po to, ji 
buvo į kitą mokyklą paimta. Nuo tos dienos, kai tik ji įžengė į savo 
uošvės namus, visą ankstyvesnįjį pasaulį turėjo palikti už durų.

Rama tuoj pradėjo jos tobulinimo darbą. Su griežta veido iš
raiška ji tarė:
______ ________________________________________.■

2 Didžiausia šventė, spalių mėnesio pradžioje, skiriama dievaitės Kah garbei.
i ■
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— Dabar klausykis, mano dukrele, tu nebūsi daugiau joks nesu
brendęs vaikas; mūsų namuose tu privalai tinkamai laikytis. Tavo 
ankstyvesnis būdas čia netinka.

Tai buvo netinkamas tonas Mrinmaji paveikti. Ji galvojo sau: 
„Na, jeigu mano būdas čia netinka, tai jis tinka kur kitur“. Po pietų 
jos niekas daugiau ir nebematė. Pradėjo jos visur ieškoti. Pagaliau 
surado ją besėdinčią po fygos medžiu už krūvos senų sulūžusio ve
žimo skeveldrų. Kiek priekaištų dabar jai buvo padaryta uošvės, 
motinos ir kitų joms užjaučiančių žmonių, tai gali pats plačios vaiz
duotės skaitytojas persistatyti.

Naktį dangus apsiniaukė storais debesimis ir ėmė lyti dideliais 
lašais. Apurba atsargiai prislinko arčiau prie Mrinmaji’os ir pakuž
domis jos paklausė:

— Mrinmaji, ar tu manęs nemyli?
— Ne, — atsakė ji piktai, — aš tavęs niekad nemylėsiu!
Visa, kas iš pykčio ir keršto buvo joje susikaupę, bloškė staiga 

ji, it akmeniu, ant Apurbos galvos.
— Kodėl? Ką aš tau blogo padariau? — paklausė nuliūdęs 

Apurba.
— Tu mane vedei! — atsakė Mrinmaji.
Prieš šį apkaltinimą buvo sunku pasiteisinti. Tačiau Apurba ne

nustojo vilties. Jis tarė sąu, kad jam vis tiek kaip nors pavyks tą 
priešingą širdį nugalėti.

Sekančią dieną, Rama pastebėjus savo marčią visai nepataisomą 
esant, užrakino ją kambaryje. Pradžioje Mrinmaji blaškėsi, kaip į 
narvelį uždarytas paukštis, kuris ilgą laiką smarkiai skraido ir dau- 
žosi į narvelio sienas. >• Pamačius, kad nėra jokios vilties pasprukti, 
krito į lovą ir iš pykčio ėmė draskyti dantimis pagalvę. Paskui puolė 
kniūpščia ant grindų ir šaukėsi graudžiai verkdama savo tėvo.

Tuo tarpu kažkas tyliai įslinko į kambarį ir atsiklaupė prie jos. 
Apurba norėjo atsargiai nubraukti nuo jos kaktos išsidraikiusius 
plaukus, bet Mrinmaji staiga patraukė galvą ir nustūmė jo ranką. 
Apurba jai pašnibždomis pasakė:

— Aš atrakinau niekam nematant duris. Einam, mes galime iš
eiti pro užpakalines duris į sodą!

— Mrinmaji smarkiai papurtė galvą:
— Ne, — ištarė pro ašaras.
Apurba paėmė už smakro ir bandė pakelti jos galvą.
— Žiūrėk, kas čia stovi, — tarė jis.
Prie durų stovėjo Rakha ir. sumišęs žiūrėjo į savo ant grindų 

gulinčią žaidimų bendrininkę. Mrinmaji nė nepažiūrėjo, piktai nu
stūmė Apurbos ranką. Apurba ją vis kalbino.
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— Rąkha nori tave vestis žaisti, ar neisi su juo?
— Ne,— suriko piktai.
Rakha supratęs, kad nelaiku čia atėjo, apsigręžė ir pamažu išėjo 

pro duris. Apurba tylėdamas sėdėjo prie Mrinmaji’os. Pagaliau, 
verksmo išvarginta, ji užmigo. Apurba pamažu atsistojo ir pirštų ga
lais išėjo iš kambario vėl užrakindamas duris.

Kitą dieną Mrinmaji gavo nuo tėvo laišką. Jis rašė jai apgailes
taudamas, kad negalėjo dalyvauti savo numylėtos Minu vestuvėse ir 
dabar siuntė jaunai porai savo tėvišką palaiminimą.

— Mrinmaji nuėjo pas uošvę ir pasakė:
— Aš išeinu pas savo tėvą.
Rama užširdo.
— Kas čia vėl per išmįslas?! — barėsi ji. — Pas tėvą nori ke

liauti! Nė supratimo neturi kaip jį surasti! Tu visai iš proto išėjai?
Mrinmaji nieko neatsakius išėjo. Ji užsidarė savo kambaryje ir, 

kaip vilties netekęs žmogus šaukiasi į Dievą, taip ji šaukėsi savo tėvo:
— Tėve, pasiimk mane iš čia! Čia aš nieko neturiu! Aš nu

mirsiu čia palikus!
Naktį, kai Apurba miegojo, ji tyliai atsikėlė ir išslinko iŠ narnų. 

Nors dangus buvo debesuotas, bet mėnulio šviesos buvo pakanka
mai keliui nušviestu Mrinmaji neturėjo jokio supratimo, kuris kelias 
veda į tą šalį, kur jos tėvas gyvena. Ji buvo įsitikinus, kad nenuklys 
eidama tuo keliu, kuriuo paštininkas kasdien ateina. Ir pasileido juo 
bėgti. Auštant rytui ji pajuto didžiausią nuovargį. Tuo tarpu prie 
kelio augančiame medyje jos žingsnių pažadinti paukšteliai ėmė ne
drąsiai čirškėti. Ji sustojo lūkuriuodama ir svarstė, kuri valanda ga
lėtų būti. Tolumoje išvydo upę. Ėmė sparčiai žengti pirmyn ir pri
ėjo didelę prekyvietę. Vėl sustojo nežinodama į kurią pusę eiti. Staiga 
ji išgirdo pažįstamus žingsnius. Tai buvo paštininkas, kuris su pilnu 
maišu laiškų ant nugaros sunkiais žingsniais artinosi. Mrinmaji prie 
jo priėjo ir nuvargusiu, aimanuojančiu balsu paklausė:

— Aš noriu į Kušigan’ą pas savo tėvą, ar tu negalėtum mane 
kartų paimti?

— Kušigan’as? Aš visai nežinau, kur jis randasi? — atsakė jis.
Ir, įlipęs į laivą, pažadino irklininką. Laivas pamažu nuplaukė 

sau. Tokiems gailestingiems darbams jis neturėjo laiko.
Prekyvietėje ir ant tilto kaskart darėsi vis gyviau. Mrinmaji nu

lipo prieplaukos laiptais ant kranto ir sušuko vienam irklininkui:
— Ar tu gali mane į Kušigan’ą nuvežti?
Dar šiam nespėjus atsakyti iš kito laivo atsiliepė: ’
— Kas gi čia? Močiutė Minu, kaip tu čia atsiradai?
Mrinmaji jaudindamasi atsakė:
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—-Ak, Banamali, aš noriu pas savo tėvą į Kušigan’ą, nuvežk
U ■ • •

mane savo laivu tenai.
Banamal’is buvo irklininkas iš to paties kaimo, kaip ir Mrinmaji.

Jis labai nustebo pamatęs čia mergaitę ir dabar jai tarė:
— Pas tėvą tu nori? Na, gerai, eik nuvešiu aštave.
Mrinmaji įlipo į laivą.
Dangus vėl buvo apsiniaukęs ir pradėjo lynoti. Mažą laivelį ban

gos blaškė į visas šalis. Nuovargis nugalėjo Mrinmaji. Ji susirietė 
laivelio dugne, užsitraukė sari ant galvos ir motinos gamtos prieglobs
tyje, švelniai liūliuojama, greit užmigo nerūpestingu vaiko miegu.

Nubudus pamatė, kad gulėjo lovoje savo uošvės namuose. Tar
naitė budėjo prie jos ir kai tik pamatė, kad Mrinmaji sujudėjo, sušuko :

—- Ji jau nubudo!
Tuoj įėjo Rama ir apibėrė ją karčiausiais priekaištais. Mrinmaji 

nieko neatsakė, ji tik žiūrėjo į uošvę išplėtus akis. Kai šioji pradėjo 
už blogą išauklėjimą jos tėvą plūsti, Mrinmaji pašoko ir išbėgus į kitą 
kambarį užsisklendė jame iš vidaus.

Apurba dėl viso to buvo labai nelaimingas, bet jis nugalėjo gėdą 
ir tarė Ramai:

— Motina, ar negalėtum jos bent porai dienų išleisti pas tėvą?-
— Niekad! — pareiškė motina ir ėmė jam prikaišioti, kad jis 

galėdamas išsirinkti puikiausią merginą, jai laukinę katę parvedė į 
namus.

r ; V - . . ■

Visą dieną lauke lijo ir šėlo audra, o namuose siautėjo taip pat 
audra, tik kitos rūšies.

Taip praėjo ir sekanti diena. Naktį Apurba pažadino Mrinmaji 
ir tarė:

— Mrinmaji, mes galim pas tavo tėvą išvažiuoti!
Mrinmaji sugriebė karštai jo ranką.
— Taip, bėkim iš čia! — sušnabždėjo ji.
— Tai eikim, — tarė Apurba. — Mes turime visa greit atlikti. 

Jau turiu prieplaukoj paruoštą laivą.
Mrinmaji dėkinga žiūrėjo valandėlę į jį, paskui greit pašoko, ap

sirengė ir bematant pasiruošė kelionei. Apurba dar parašė motinai 
laišką, kad nesirūpintų jais, o po to juodu išslinko laukan.

Kai jie tamsią naktį tylia kaimo gatve ėjo, Mrinmaji pirmą kartą 
laisvai ir su pasitikėjimu paėmė savo vyro ranką. Per šį švelnų paly
tėjimą į jo gyslas sruveno jos širdies susijaudinimas ir kaitino jo 
kraują.

Laivelis nuplaukė. Nežiūrint to didelio susijaudinimo, Mrinmaji 
greit užmigo. Nubudo tik rytą. Koks puikus jausmas laisvės ir 
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džiaugsmo! O visas tas naujumas, kuris pasiekė jos akis: kaimai, 
turgai, laukai, miškai! O kiek laivų pro šalį plaukė! Mrinmaji statė 
tūkstančius klausimų, nes kiekvieną menkniekį ji pastebėdavo ir no
rėdavo viską sužinoti: kas per laivas ten aukščiau buvo, iš kur jis 
atplaukė, kaip ši vieta vadinasi — tai vis klausimai, kurių atsakymui 
Apurba savo mokslo žinių negavo panaudoti. Jo Kalkutos draugai 
tikriausiai būtų nepatenkinti, jeigu jiems reikėtų į tuos visus klausi
mus atsakinėti, bet jis visiems tiems klausimams surasdavo atsa
kymus, nors dauguma iš jų,ne visai atitikdavo tiesai. Bet pasitikinti 
klausėją šiais paaiškinimais buvo visai patenkinta.

Kitą dieną, pavakary, laivas pasiekė Kūšigan’ą. Savo vargingoje 
pastogėje, šykščiai menkos lempelės apšviestoje, sėdėjo Išan’as prie 
stalo ir rašė į didelę odiniu viršų sąskaitų knygą. Tuo metu staiga 
atsirado jaunųjų pora.

— Tėte! — sušuko Mrinmaji.
Tokio žodžio ši patalpa dar niekad nebuvo girdėjusi.
Išan’ui pasipylė iš akių ašaros. Jis buvo taip sujaudintas, kad 

nebežinojo ką sakyti, nė ką daryti. Jo žentas ir duktė pasirodė jam 
lyg koks princas su princese. Kaip jis galės tarp visų tų ryšulių tin
kamą vietą jiems paruošti, jo senoje sumišusioje galvoje nekilo jokia 
mintis.

O dar valgis — tai buvo pats pirmiausias rūpestis. Būdamas ne
turtingas valdinįnkėlis maistu rūpindavosi pats šį tą iš ryžių pasiga
mindamas. Bet ką jis turi šiandien, tokią džiaugsmingą dieną paga
minti? Jį išgelbėjo Mrinmaji:

— Žinai ką, tėveli, valgyt virsime visi kartu.
Ir Apurba su džiaugsmu tam pritarė.
Patalpa buvo ankšta ir skurdi, bet juo iš tamsesnės versmės, juo 

gyviau veržiasi šaltinis, taip ir Čia, pro visą tą skurdą skverbėsi 
džiaugsmo srovė.

Taip prabėgo trys dienos. Du kart į dieną atplaukdavo garlai
vis. Koks didelis triukšmas, koks margumynas žmonių tada būdavo. 
Vakarais, kada upės krantus vėl tobula ramybė apsiausdavo, jie vėl ' 
niekeno netrukdomi džiaugėsi laisve! Tada jie visi trys kartu triūs- 
davo apie valgį. O kiek juokų būdavo iš jų uolumo — kai vienas 
kuris iš jų ką nors atvirkščiai padarydavo, arba, kai jie vieną dalyką 
beruošdami pamiršdavo kitus! : Paskui uošvis ir žentas sėsdavo val
gyti1, o Mrinmaji savo švelniomis rankomis nešiodavo patiekalus į 
stalą. Tūkstančius mažų kritiškų pastabų darydavo jai abudu, kad 
jos mielą juoką ar puikiai nuduotą susirūpinimą iššauktų.

3 Indijoje vyrai pirmiau valgo.
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Pagaliau Apurba pasakė, kad jau ilgiau nebegalima čia pasilikti. 
Mrinmaji neatstodama prašė jo dar bent porą dienų duoti, tačiau Iša- 
nas pats paaiškino, kad tai yra negalima.

Atsisveikindamas tėvas priglaudė dukterį prie savęs, uždėjo ran
kas ant jos galvos ir tarė dusliu balsu;

— Dabar, mano vaike, eik pas savo uošvę ir būk šviesa jos 
namų. Niekas tenesiskundžia mano Minu!

Verkdama išėjo Mrinmaji su savo vyru. Išan’as vėl sugrįžo į savo 
dabar dar liūdnesnę pastogę, kad diena iš dienos, mėnuo po mė
nesio prekes svarstytų ir į didelę odiniu viršų knygą įrašinėtų. . , * v

? - ■' . VI ■' ■

Nusikaltėlių porai į namus grįžus, Rama sutiko juos su rūsčia 
mina, bet nepasakė jokio žodžio. Ji dabar savo elgesį pakeitė. Tas 
tylus priekaištas, tas nebylus apmaudas prislėgė, kaip neregėtas kal
nas, visus namus. Ö

Pagaliau Apurbai pasidarė nepakenčiama. Jis nuėjo pas motiną 
ir pasakė:

—- Motina, atostogos baigiasi, aš privalau vėl į Kalkutą grįžti.
Rama abejingai paklausė:
— O tavo žmona? . ■ i
— Mano žmona palieka čia.
— Ne, mano jaunuoli, taip negalima, ją tu turi su savim pasiimti.
Tai Apurbą labai įžeidė, bet jis tarė lėtai:
— Gerai.
Prasidėjo ruošimasis kelionėn. Vakare, prieš išvažiuojant, atėjęs 

miegoti, Apurba pamatė, kad Mrinmaji verkia. Jis liūdnai paklausė jos:
— Mrinmaji, tu nenori su manim važiuoti į Kalkutą?

. Ne, — atsakė ji. ,
— Tai tu manęs nemyli?
Į šį klausimą dabar jis nesulaukė atsakymo. Anksčiau atsakymas 

būdavo trumpas ir aiškus, bet dabar jos širdies stovis jai pačiai pa
sidarė neaiškus.

— Tur būt, tau gaila su Rakha skirtis?
— Taip, — atsakė ji nė nepagalvojus.
Kad ir išmokslintas mūsų jaunuolis, tačiau iš aukštybių savo iš

minties žemyn į berniuką Rakhą pažvelgęs, negalėjo kankinančio pa
vydo nepastebėti. Bet jis tarė nuolaidžiai:

— Aš, gal būt, negreit galėsiu parvažiuoti į namus.
Mrinmaji į šį klausimą nieko neatsakė.
— Tai užtruks gal du, o gal ir daugiau metų.
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• — Kai tu atgal grįši, parvežk man peiliuką su trimis geležtėmis
dėl Rakhosl

“^1

Apurba nusigręžė į kitą pusę.
— Tai tu norį čia pasilikti, — klausė jis.
— Taip, aš noriu eiti pas savo motiną.
Apurba sudejavo.
— Gerai, — tarė jis. — Man vis tiek. Kol tu neparašysi man, 

kad aš turiu grįžti, tol aš negrįšiu. Ar bus gerai?
Mrinmaji’ai pasirodė nereikalinga į šį jo klausimą atsakyti. Ji 

greit užmigo, bet Apurba negalėjo visai miegoti. Jis pastatė savo 
pagalvius aukštai ir gulėjo pusiau sėdėdamas lovoje.

Pakilęs mėnulis apšvietė Mrinmaji’ös veidą. Nejudėdamas žiū
rėjo Apurba į ją. Jam rodėsi ji, lyg ta pasakos karalaitė, kuri palietus 
užburta sidabro lazdele buvo užmigdyta. Kad taip jam radus užburtą 
auksinę lazdelę, jos miegančiai sielai pažadinti ir žiedų vainikais su 
ja pasikeisti?

Anksti rytą pažadino jis ją:
— Mrinmaji, aš turiu dabar išvažiuoti. Einam, nuvesiu tave 

pas motiną,
Mrinmaji atsikėlė. Apurba paėmė jos rankas ir tarė:
— Dabar aš turiu vieną prašymą į tave. Aš tau visad padė

davau, ar nenori dabar atsisveikindama man atsilyginti?
— Kuo taip? — paklausė nustebus Mrinmaji.
— Duok man vieną savo pabučiavimą.
Mrinmaji, išgirdus tą keistą prašymą ir matydama Apurbos rim

tumą, norėjo imt kvatotis. Tačiau ji greit susivaldė ir palinko į jį 
norėdama pabučiuoti. Bet kai jau visai arti jo buvo, nebegalėjo ilgiau 
išsilaikyti ir pradėjo juoktis. Du kart taip ji bandė, pagaliau paslėpė 
veidą į sarį ir juokėsi, juokėsi uždusdama.

Jis atsidūrė keblioje padėtyje. Pabučiavimą galėjo visai lengvai 
pavogti, bet to jis nenorėjo. Jis buvo panašus išdidžiai dievybei, 
kuri laukia laisvos aukos; pats nenorėjo savo rankų į ją tiesti.

Mrinmaji daugiau nebesijuokė. Dar prietemoje Apurba vedė ją 
vieniša kaimo gatvele į jos motinos namus. Sugrįžęs pasakė Ramai:

— Mama, aš nusprendžiau, kad mano žmona Kalkutoje kliudys 
mano darbui. Draugių ji ten neturi. Kad tu nenori jos prie savęs 
laikyti, tai aš nuvedžiau ją pas jos motiną.

* *

Motina su sūnumi atsisveikino tylėdama su slepiamu įtūžimu.
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Mrinmajimotinos namuose jautėsi labai nesmagiai. Namai buvo 
visai pasikeitę. Laikas slinko taip pamažu. Ji pati nežinojo, ką jai 
reikėtų dirbti, kur eiti, ką lankyti.

Ji greit pajuto, kad ne tik namuose, bet ir visame sodžiuje ji ne
beturi nė vieno artimo žmogaus. Tai buvo, tarsi, saulės užtemimas 
vidurdienyje. Ji negalėjo suprasti, kodėl šiandien tokį didelį norą 
turi į Kalkutą važiuoti. To ji vakar vakare visai nenujautė. Vakar 
ji dar nežinojo, kad tai, ką ji taip atkakliai iš savo gyvenimo norėjo 
išrauti, ją taip stipriais saitais prie savęs rišo.

Jos senasis miegamasis kambarys motinos namuose atrodė toks 
svetimas, nes ta, kuri jame gyveno, nebeturėjo į jį jokių teisių. Jos 
prisiminimai siekė kitą namą, kitą kambarį.

Lauke ji nieko nesutiko. Jos linksmas juokas buvo dingęs. Kai 
Rakha ją kartą aplankė, jautėsi jis visai nedrąsiai. Apie žaidimus 
nebuvo daugiau jokios kalbos.

Vieną dieną ji tarė motinai :
— Mama, vesk mane pas uošvę!
Tuo tarpu Rama vis negalėjo pamiršti išsiskiriant matyto susi

rūpinusio savo sūnaus veido. Ją kankino mintis, kad ji prie to pri
vedė, jog jis savų žmoną į motinos namus nugabeno.

Tada vieną dieną atėjo pas ją Mrinmaji su pridengta galva. Pa
garbiai prieš ją nusilenkus, palietė jos kojų dulkes1. Ašarodama pa
kėlė ją Rama ir priglaudė prie savęs. Viena akimirka visi nesusipra
timai tarp jų dingo. Rama pažvelgus į marčios akis, labai nustebo. 
Ten nebebuvo senosios Mrinmaji’os! Tokios permainos ji niekad 
nesitikėjo. Tik nepaprasta jėga galėjo tokį perversmą joje padaryti.

Ji vaizdavosi, kad Mrinmaji’os klaidos nuolat kartosis, tačiau 
kažkoks nematomas auklėtojas daug greitesniu būdu iš jos naują 
kūrinį sukūrė.

Kaip puikiai dabar jos vieną kitą suprato! Sutardamos dirbo 
kasdieninius darbus, o namuose viešpatavo pilnutinė tvarka ir har
monija.

Tačiau, kai Mrinmaji’oj pamažu pabudo rimtumas su moterišku 
švelnumu, pabudo joje ir skausmai, apie kuriuos ji dar nieko nežinojo.

Kaip pirmieji liepos mėnesio debesys sunkūs, pilni ašarų ir tam- ▼
sūs gulė ant jos širdies dangaus ir metė į tamsias, ilgų blakstienų pri
dengtas, jos akis gilaus liūdesio šešėlį. Ji tyliai išmetinėjo: „Kad aš

■ b ■ '

4 Toks paprotys Indijoje pagarbai pareikšti: rankomis paliečiama kojos, o 
paskui savoji kakta,
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savęs nepažinau, tai kodėl tu manęs nesupratai? Kodėl nenubaudei 
manęs? Kodėl taip lengvai sutikai skirtis nuo manęs? Jeigu aš, ne
paklusnus daiktas, nenorėjau su tavim į Kalkutą važiuoti, kodėl tu 
jėga nepasiėmei manęs ten su savim? Kodėl tu klausei mano žodžių 
ir prašymo, ir pakentei mano užsispyrimą?“

Ir prisiminė ji tą rytą, kai Apurba ją šalia kelio pagavo ir tylė
damas į ją žiūrėjo. Viskas taip gyvai prisiminė: upė, kelias, medis 
po kuriuo jie stovėjo, rytmečio saulė, ir anas rimtas, širdį veriąs 
žvilgsnis, kurio reikšmę ji tik dabar suprato. Ir po to, pabučiavimas, 
kai ji atsisveikinimo rytą taip arti Apurbos lūpų buvo ir nusigręžė, 
tas neišpildytas pabučiavimas sukosi dabar aplink, kaip koks vėjelio 
dvelktelėjimas nusilpusiam paukšteliui. ‘ • • . —- • . 1 ■ ' , ‘ ' *

Dabar ji vis sau kartojo: „Ak, kad aš ir būčiau tada tą ar kitą 
padarius, bet kad atsakymą nors į šį klausimą būčiau davusi! Gal 
būčiau jam pasirodžiusi tokia, kokia dabar esu!“

Apurbai atrodė, kad Mrinmaji jo nesupranta; o Mrinmaji dabar 
visą laiką mąstė: „Ką jis galvoja apie mane? Ar supranta jis mane?“ 
Mintis, kad jis pažino ją kaip netikusią, užsispyrusią, kvailą mergaitę, 
kad jis negali nujausti apie tą didelį turtingumą jos moteriškos šir
dies, tik jam vienam priklausančios, kankino ją. Gailesys, gėda ir 
sau daromi priekaištai nedavė jai ramybės.

Taip prabėgo daug laiko. Apurba išvažiuodamas pasakė: „Kol 
tu man neparašysi, neparvažiuosiu“. Vieną dieną Mrinmaji tai pri
siminė. Ji užsidarė savo kambaryje ir ėmėsi rašyti laišką. Apurba 
jai net rausvų laiškpopierių su auksiniais pakraštėliais buvo palikęs, 
Paėmė vieną iš jų ir valandėlę pagalvojus trumpai, be jokios įžangos 
pradėjo: „Kodėl man nieko nerašai? Kaip tau sekasi? Parvažiuok 
namo!“ Daugiau jai niekas neatėjo į galvą. Visų svarbiausią ji jau 
buvo pasakiusi, bet žmonės mėgsta ilgesnius laiškus rašyti, jie visa, 
ką tik ant širdies turi ten surašo. Po to, kai ji vėl gerą valandą pa
galvojo, rašė toliau: „Dabar rašyk man laišką ir pasakyk, kaip tau 
sekasi. Parvažiuok namo. Mamai sekasi gerai, Bišai ir Puti taip pat 
gerai sekasi; vakar mūsų juoda karvė atvedė veršiuką“. — Tuo baigėsi 
laiškas. Nors ji labai stengėsi, bet eilutės išėjo kreivos, raidės labai 
nelygios, o pirštai visi juodi nuo rašalo.

Rūpestingai sulanksčius laišką, įdėjo jį į voką ir ant viršaus 
didelėmis raidėmis užrašė: ,,Ponui Apurbakrišnai Ray“. Kad be 
pavardės ant voko dar daugiau kas nors turi būti rašoma, jimežinojo. 
Nenorėdama, kad uošvė jos laišką pamatytų, pasiuntė jį slapta per 
patikimą tarnaitę į paštą.

Aš manau, kad nėra reikalo sakyti, jog buvo veltui rašyta.
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Atėjo atostogos, bet Apurba namo neparvažiavo. Rama suprato, 

kad jis dar pyksta ant jos.
Mrinmaji iš jo tylėjimo padarė išvadą, kad jis pyksta ant jos, o 

prisiminus savo laišką mirdavo iš gėdos. Matyt Apurba nerado rei
kalo vargti ir nors vienu žodžiu į jos laišką atsakyti; gal būt, jis 
skaitydamas laišką traukė pečiais stebėdamasis iš kvailos mergaitės — 
taip pamanius sustodavo plakus širdis. O tarnaitę vis klausinėjo:

— Ar tu tikrai įmetei laišką?
Si įtikinėdavo ją šimtą kartų: ——
— Tikrai, aš jį savo rankomis į dėžutę įmečiau; ponas jį būtinai 

turėjo gauti.
Pagaliau, pašaukus pas save Mrinmaji Rama pasakė:
— Marti, Apurba taip ilgai neparvažiuoja namo. Aš noriu va

žiuoti į Kalkutą jo lankyti. Gal važiuosi kartu?
Mrinmaji linktelėjo linksmai ir nubėgusi į kambarį užsidarė duris 

ir krito į lovą apsikabindama pagalvį. Paskui, atsikėlus šokinėjo iš 
džiaugsmo po kambarį. Bet staiga ji surimtėjo. Joje kilo abejonės ir 
baimė, atsisėdo tyli ant lovos krašto ir pravirko. ~

Kitą rytą abi susirūpinusios išvažiavo į Kalkutą Apurbai nieko 
nepranešdamos. Ramos duktė gyveno Kalkutoje; jos apsistojo žento 
namuose.

Veltui laukė Apurba laiško nuo Mrinmaji’os. Po ilgos kovos 
su savim, sulaužė savo nutarimą ir atsisėdo jai rašyti. Bet negalėjo 
surasti tinkamo sakinio. Veltui jis ieškojo žodžių, kurie tinkamai 
jo meilę ir kančias išreikštų. Gimtoji kalba pasirodė jam neturtinga. 
Kai jis taip sėdėjo ir galvojo, atėjo laiškas nuo sesers su žinia, kad 
motina yra čia ir jis tuojau turi ateiti pas juos vakarienei. Berods, 
visi būsime. — Sis sakinys suneramino Apurbą. Jis greit nuėjo į 
sesers namus.

Vos tik pasisveikinęs tuoj paklausė:
— Ar visi sveiki namuose, mama? " ’ *
— Taip. Visi sveiki. Aš atvažiavau tavęs parsivežti, kad tu atos

togų metu neparvažiuoji namo.
— Dėl to, tu be reikalo save apsunkinai? Aš turiu daug darbo, 

todėl ir pasilikau čia.
Valgant paklausė sesuo:
— Broli, šį kart tu atsiveši savo žmoną?
Brolis buvo sugėdintas.

■■ ... , 5
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— Nežinau, pažiūrėsiu — aš turiu daug darbo, —- atsakė jis.
Švogeris juokėsi:
— Ak, kas, tai tik priedanga, — šaukė jis. — Tu bijai mums ją 

parodyti!
— Taip, mūsų yra ko bijoti, — samprotavo sesuo. — Kai vaikas 

mus staiga pamatys, jis gali persigąsti.
Taip jie iš jo juokėsi, o Apurba buvo neramus. Šie dalykai jam 

nepatiko. Kodėl Mrinmaji neatvažiavo kartu su motina? Tikriausiai 
motina norėjo ją su savim paimti, bet ji nesutiko. Jis nedrįso motinos 
apie tai paklausti. Taip sėdėjo jis čia ir nenumanė visų gudrybių.

Bevalgant vakarienę užėjo smarkus lietus.
. — Broli, — tarė sesuo, šiandien tu paliksi pas mus.

— Ne, aš turiu eiti namo, — atsakė Apurba, — nes turiu daug 
darbo.

— Ką tu naktį dirbsi? Palik ramiai Čia, dėl to tu nieko nenustosi.
Po ilgų ginčų Apurba pagaliau nusileido. Po valandėlės tarė 

sesuo:
— Tu atrodai labai nuvargęs, ilgai nebesėdėk, eik geriau miegoti.
Apurba nebesipriešino. Jis norėjo geriau būti vienas, kad nebe

reikėtų į jokius užmetimus atsakinėti.
Atėjus į miegamąjį kambarį nebuvo, šviesos.
— Matyt vėjas bus žvakę užpūtęs, — teisinosi sesuo. — Ar rei

kia tau ją vėl uždegti.
— Ne, ji man nereikalinga, aš galėsiu ir tamsoje nusirengti.
Seseriai išėjus, Apurba atsargiai tamsoje artinosi prie lovos. Stai

ga ten kažkas sujudėjo ir bematant porą rankų stipriai apkabino jo 
kaklą. Prie jo veido prisiglaudė ašaroti skruostai ir karštos lūpos. 
Taip stebuklingoji lazdelė pažadino jo pasakų karalaitę, o ką jos juo
kas jam buvo atėmęs, tai grąžino ašaros.

Vertė V. Kurmauskaitė

į
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Gyd. J. Petrauskaitė Meškauskienė

Mergaitės brendimas
Vaikystės amžiuje mergaičių ir berniukų skirtumas kūno struktūros 

ir psichikos atžvilgiais nėra taip ryškus, kaip tarp suaugusių. Tas skir
tumas ryškiau pasirodo brendimo laikotarpy. Berniukų augimo laiko
tarpis yra ilgesnis, ir jų brendimas prasideda porą metų vėliau ir pasi
reiškia staigiau, ryškiau, nei mergaičių (prisiminkime tik berniukų balso 
keitimąsi brendimo metu). Mergaičių gi brendimo metu fizinės atmainos 
mažiau ryškios, vystosi lėčiau ir visas keitimasis mažiau metasi į akis.

Brendimas pasireiškia ne visų .moterų vienu laiku, bet labai įvai
ruoja, kas pareina nuo rasės, klimato, paveldėjimo, o taip pat ir nuo indi
vidualinių moters Savybių: temperamento, sveikatos, aplinkumos, kurioje 
gyvena. Mūsų klimato mergaitės brendimas prasideda 12—16 metų lai 
kotarpy, karštame klimate brendimas prasideda žymiai anksčiau, iki 12 
metų, ir 12—13 metų mergaitės dažnai tampa net motinomis (Vidurio 
Amerika, Afrika, Indija). Šiaurės kraštuose brendimo laikotarpis prasi
deda po 16 metų. Klimatas veikia per ilgesnį laiką, kartų kartoms įpaus- 
damas žymę, perduodamą jau paveldimu keliu; todėl Indijoj gimusios ir 
ten gyvenančios anglės bręsta tuo pat laiku, kaip ir jų sesės Anglijoj, 
taip pat Europoj gyvenančių negrių brendimo laikotarpis atitinka jų 
tėvynės moterų brendimui. -

Be šių, yra visa eilė mažesnių svyravimų, pareinančių nuo pavel
dėjimo, aplinkos, sveikatos. Taip, yra šeimų, kur visos moterys bręsta 
anksčiau, ir kitų šeimų, kuriose brendimo laikotarpis labai vėlyvas. Mies
tas, ypač didmiestis, pagreitina brendimą: čia veikia greitesnis, nerviš
kesnis gyvenimo tempas, įjautrinanti mergaitę aplinkuma (kinas, romanai, 
stebėjimas vyresniųjų flirto). Liguistos, silpnos, mažakraujės, blogai išsi
vysčiusios mergaitės bręsta anksčiau, nei sveikos, stiprios, stambios.

Brendimo laikotarpy pasikeičia mergaitės fizinė struktūra, keičiasi 
jos psichika ir visas dvasinis gyvenimas. Subręsta lytiniai organai, pradeda 
veikti, atsiranda visas atmainų ciklas, kuris kartojasi kas mėnesį; vienas 
ryškiausių moters ciklo pasireiškimų — mėnesinis kraujavimas. Kartu 
vyksta atmainos ir visam kūne: mergaitės greit auga, ištįsta, dėl ko pasi
reiškia kūno proporcija; paodės sluoksny padidėja riebalų kiekis, o todėl 
visos linijos pasidaro apvalesnės; forniuojasi krūtinė, plonėja talija. Pažas
tyse išauga plaukai, atsiranda pigmentacija kai kuriose odos vietose, kei-
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čiasi kvėpuojamosios gerklės forma, balso stygų ilgis, o sykiu pasikeičia ir 
balsas. Šviesiaplaukės turi paprastai aukštesnį balsą, o tamsiaplaukės — 
žemesnį. Dažnai pasikeičia ir mergaičių apetitas.

Greitas kūno augimas ir keitimasis nepalieka, aišku, be įtakos svei
katai. Vidaus organai, širdis turi lėtesnį augimo tempą, todėl brendimo 
metu dažnai pasireiškia tam tikra disharmonija, kai kurių organų kaip 
ir nepakankamumas, pasireiškiantis bendru nusilpimu, galvos svaigimu, 
širdies plakimu, bepriežastiniais alpimais, kas vėliau savaime praeina be 
jokių pasėkų.

Kaulų sistema dar nepakankamai sutvirtėjusi greito augimo yra ge
rokai nusilpninama ir netaisyklinga kūno laikysena, pav., klasėj per pa
mokas ar namų darbus atliekant, skaitant, o taip pat sunkus darbas, 
kilojimas sunkių daiktų (pav., vaikų nešiojimas kaime) deformuoja stu
burkaulį (kupra, iškrypimai į šonus), išsivysta plokščia krūtinę, nusvirę 
pečiai. .?

Pastebima ir virškinamųjų organų sutrikimai: nuolatiniai viduriavimai 
ar vidurių sukietėjimai, apetito stoka, skilvelio sutrikimai.

Brendimo metu visas organizmas esti žymiai jautresnis, greičiau su
serga, mažiau atsparus. Todėl, aišku, tuo laiku mergaitėms reikalingos 
geresnės sąlygos. Pirmiausia (ir lengviausiai prieinama) būtina kūno 
švara, kad nesuteršta oda galėtų padėti vidaus organams (inkstams, plau
čiams) jų darbe. Kasdieniniai apsiplovimai ir viso kūno aptrinimas šaltu 
vandeniu arba dušas turi būti praktikuojami visų kultūringų moterų. 
Dušas ir apsitrinimas, vasarą pradėtas, ne tik neiššaukia prasišaldymu, 
bet atvirkščiai, apsaugo nuo jų, užgrūdina kūną.

Nemažiau svarbu drabužių švara ir jų tinkamas priderinimas prie 
kūnų proporcijų bei išorės sąlygų (šilimos, šalčio, drėgmės). Suteršti, 
apdulkėję drabužiai trukdo odai kvėpuoti. Nepritaikyti prie kūno, siauri 
ar varžantys drabužiai per ilgesnį laiką gali gerokai pakenkti organų vysty
muisi, pav., prieškariniai gorsetai, nenormaliai siauri per juosmenį, ne
leisdavo tinkamai vystytis pilvo organams, deformuodavo juos, ant kepenų 
palikdavo net didžiausias sąsmaukas. Drabužių svoris turi būti paskirs
tytas tarp pečių ir klubų; juosmens ir krūtinės srity neturi būti didesnių 
suvaržymų.

Kaip svarbus yra kūno vystymuisi maistas, matome panagrinėję mūsų ». 
tėvynės gyventojus, jų ūgį — nederlingi smėlynai duoda mums neaukštus 
dzūkus, o derlingos dirvos — aukštus aukštaičius, zanavykus ir kit. Mais
tas turi būti įvairus, turtingas vaisiais ir daržovėmis (pamidorai, morkos, 
kopūstai), kur, kaip žinome, yra daug vitaminų; vitaminiai gi turi didelę 
įtaką organizmo augimui, vystymuisi, jo atsparumui bei pajėgumui. Tik 
valgant neperdėti, nes perdidelis nutukhnas apsunkina širdį, trukdo rau- *■ menų vystymąsi.

Mergaitės brendimo laikotarpy, kaip minėjau, yra silpnesnės, todėl 
ir darbais perkrauti jas nedera. Kiekvienos mergaitės, o ypač proto dar
bininkės, moksleivės, kurių sveikata, lyginant su kaimiečių sveikata, yra 
menkesnė, dienotvarkė turi būti taip sutvarkyta, kad kasdien liktų bent 
kiek laiko žaidimams, sportui, pasivaikščiojimams gamtoje. Per didelis 
pavargimas, protinis persidirbimas kenkia sveikatai. Kenksmingas ilgas 
vienodas darbas, vienodas įtempimas, todėl tam tikras darbo pakeitimas, 
poilsis vidury darbo net neužvilkina darbo, bet dažnai jį pagreitina, nes
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pailsėjusios smegenys greičiau dirba. Vienašališkas užsiiminėjimas sportu, 
aišku, irgi nepageidaujamas. Tinkama darbo vieta: reikiamai šilta, šviesi, 
sausa, gerai vėdinama; geras butas bręstančios mergaitės sveikatai gali 
turėti lemiamos reikšmės.

Kaip visas organizmas, taip ir nervų sistemą brendimo laikotarpy 
yra labai jautri; keičiasi visa mergaitės psichika; iš linksmo, nerūpestingo 
vaiko virsta mėgstančia vienumą, linkusia į melancholiją, svajojimus, jaus
mingumą panele. Mergaitės mėgsta paslaptingumą, ir su savo širdies 
drauge iš visa ko padaro paslaptis; daugelis pasidaro labai ambicingos, 
ir mažiausias nepasisekimas ar papeikimas jas skaudžiai įžeidžia, atima 
drąsą ir valią. Staigus psichikos pakitimas gali turėti ir blogų pusių: 
mergaitės jautrumas gali lengvai virsti perdėtu liguistu verksmingumu, 
valios stoka, kai viską vaizduojamas! tamsiomis spalvomis ir netenkama 
atsparumo bei jėgų savo pačios ir kitų blogybėms pasipriešinti, ką nors 
pozityvaus sukurti. Tokį nukrypimą iššaukia palankus melancholijai, 
jautrus būdas, o svarbiausia, aplinkuma namuose ir mokykloj, draugių 
pasirinkimas, o taip pat ir fizinis nevikrumas ar liguistumas, kai mer
gaitė mato, jog pratimuose (sportas, gimnastika, žinios moksle) esti už 
kitas menkesnė. Draugių pajuoka, nepasisekimas vienų žadina pasi
ryžimą laimėti, bet jautrią mergaitę verčia smarkiai nusiminti, iššaukia 
nepasitikėjimą, nusilpnina valią.

Prabudęs domėjimasis kita lytimi prie nenatūralių, jaudinančių są
lygų (menka lektūra, kinas, draugai) gali vesti į seksualinius iškrypimus. 
Todėl tuo metu mergaitei būtinas ramus, saikingas ir tvarkingas gyve
nimas ramioje aplinkumoje. Kriminaliniai romanai ir kitokia nerimta 
lektūra turi būti pakeista vertingais literatūros kūriniais, dažni baliai ir 
vakarojimai pakeisti ekskursijom, sportu, pramogom grynam ore. Draugės 
turi būti parenkamos labai atsargiai, ieškant ne išorinio grožio bei šau
numo. Senas lietuvių priežodis — Su kuo sutapsi, tuos ir pats tapsi, — 
brendimo laikotarpį ypač atmintinas.
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A. Tamošaitienė

Tautinių drabužių galvos papuošalai
Kiekvienai lietuvei moteriai yra pareiga ir didelė garbė turėti gražius, 

savo apylinkės tautinius drabužius. Dabar, tokių drabužių taisymasis ir 
jų dėvėjimo mada sparčiai vystosi. Todėl kaimo audėjos tautiniams dra
bužiams rūpinasi išausti kuo gražiausius ir ploniausius audeklus. 
Neužtenka išsirinkti gražias medžiagas, bet reikia jas ypač dailiai ir kruopš
čiai pasisiūti, padaryti puošnius atsiūlėjimus, Mostelius, kalbelius, kutelius, 
spurgus ir kitokius audeklo kraštų užbaigimus, o svarbiausia, — tai pasi
daryti puošnų galvos papuošalą. Gražus galvos papuošalas keletą sykių 
pagražina tautinį drabužį. Galvos papuošalai skirstomi į dvi grupi: mer
gaičių ir moterų.

Mergaičių galvos papuošalai nuo ištekėjusių moterų labai skiriasi. 
Mergaitės plaukų nedęngia nei skepetaitėmis, nei nuometais bei galva- 
raiščiais, bet puošia rūtų vainikais, kasinyčiomis, kalpokais, galionais, ran
gais, karolinėmis juostelėmis, pakalkėmis ir kitokiais papuošalais.

Pavyzdys 1. Čia matome biržiečių mergaičių kasinyčią. Sį galvos pa
puošalą nesunku pasidaryti kiekvienai biržietei. Imame žičkiniais rinkiniais 
išrinktą juostą 8—12 cm. pločio ir 55—60 cm. ilgio ir šiek tiek siauresnį, 
už rinkinių juostą, nestorą kartono lankelį. Drobinę rinkinių juostą už
dedame ant kartoninės juostelės ir kraštus užlenkiame. Kitoje kartoninės 
juostelės pusėje, drobinės juostos kraštus sudaigstome į draugę — sujun
giame. Kad nesimatytų sujungimo ir kartono, uždedame raudoną arba

Aukštaičių galionas. Pav. 2.
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Žemaičių rangai. Pav. 3. 
' < > < . ». 

f ‘ ■

baltą pamušalą ir pridaigstome smulkučiais nematomais dygsneliais. Po 
to, sulenkiame juostą lankeliu, patikriname dydį pagal galvą ir galus su
siuvame į draugę. Gautą lankelį puošiame spurgais. Spurgus prisiu
vame lankelio viršuje, apačioje ir dvinyčiarne audekle tarpe raštų. - Spur
gus padarome iš lininių arba vilnonių siūlų, baltus, raudonus arba baltus 
su raudonais. Spurgus audžiame, piname arba neriame. Lengviausia 
spurgus nerti kableliu (vąšeliu), bet gražiausi jie esti austiniai. Spurgų 
visa eilė gali būti balta arba raudona arba 3 cm. ataudžiame baltais atau
dais ir 3 cm. raudonais ir t.t. Prie kasinyčios prisegame du ilgus ir puoš
niais raštais išrinktus kaspinus. Kaspinų kraštus ir galus galime atsiūlėti, 
išpašyti kutais arba apsiuvinėti išaustais spurgais.

Pavyzdy 2 parodytą galioną audžiame iš auksinių arba sidabrinių gijų. 
Šį galioną galima išausti per keturias nytis pluošteliu, rinkti rinkiniais, 
išausti dvigubai, ripsu ir kitokiais audimo būdais. Jiems austi metmenys 
apmetami stiprūs, sukti iš keletos šakų (dalių), balti arba gelsvi. Atausti 
imamos nesuktos sidabrinės arba auksinės gijos. Tokiems galionams raštai 
gali būti renkami iš žičkinių rinkinių, 7—8 cm. platumo ir apie 100—120 
cm. ilgumo. Jų galai ir pakraščiai apneriami pynelėmis, karbeliais, apvi- 
jami spalvotais siūlais ir papuošiami rūtų šakelėmis arba kitais žalumynais. 
Galionas užsidedamas ant plaukų ir susegamas užpakalyje, sukeitus jo 
galus ir taip paliekama kaboti ant pečių. Sukeitime prisegamas platus 
ir ilgas rinktinis kaspinas.

Pavyzdy 3 pavaizduotą rangą surangome iš dviejų spalvotų kaspinų. 
Kaspinus išaudžiame iš lininių arba medvilninių siūlų. Vieną kaspiną
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Zanavykių 
karolinė 

juostelė.
Pav. 4.

Kapsiu pakalkė, 
Pav. 5.

617

t

63



audžiame raudoną, o jo pakraščiuose išrenkame baltus dobilėlius, kitą — 
baltą, pakraščiuose raudonais dobilėliais. Kaspinus audžiame rinktiniu 
būdu (kaip juostas), 3—5 cm. pločio ir mažiausiai po tris metrus ilgio. 
Kiekvienos juostos po du metru susirango, o po vieną metrą lieka 
kaspinams.

Imame siaurą kartoninį lankelį 2—4 cm. pločio, ir jį aptraukiame 
raudonu pamušalu. Po to sujungiame kaspinų galus į draugę, juos vieną 
per kitą sukame, dėliojame ir per gautus įdubimus prisiuvame prie karto
ninės juostelės. Įdubimuose įsiuvame perlo karolėlių, gintaro arba koralų, 
o rangio pakraštyje užsiuvame raudoną, raštais pakilnotą siaurą juostelę. 
Pabaigus surangymus, užsiuvame smulkiais dygsneliais rangio viduje pa
mušalą, kad nesimatytų surangymo prisiuvimo dygsnių, sujungiame galus 
ir gauname rangytą vainiką. Sujungime prisiuvame likusius po vieną 
metrą kaspinus.

Pavyzdy 4 matome zanavykių karolinę juostelę. Šią juostelę varstome 
arba audžiame iš mažų spalvotų karolėlių. Imame ilgų ašutų ir ant jų 
veriame karolėlius. Jei juostelė siaura, ašutų reikia varstymui imti mažiau, 
jei plati — daugiau. Karolinę juostelę varstome kiaurarašte juostų raštu, 
jei audžiame — gauname tankią ir tada geriau tinka audinių raštai, kaip 
katpėdėlės ir pan. Mėgiamiausios karolėlių spalvos esti balta su raudona, 
balta su mėlyna ir balta su žalia, bet austinuose vartojama ir daugiau 
spalvų: mėlyna, balta, žalia ir raudona. Tokia nuvarstyta arba išausta 
juostelė užsidedama ant plaukų, susegama užpakalyje ir prisegami du 
puošnūs siuvinėti kaspinai. Kaspinams siuvinėti imama drobė 10-ties cm. 
pločio ir 100—150 cm. ilgio. Jose išsiuvinėjami tulpių raštai, eglutės būdu, 
raudonais žičkiniais siūlais.

Pavyzdy 5 parodytą pakalkę audžiame rinktiniu būdu iš mėlynų ir 
sidabrinių gijų. Kapsės be šių rinktinių pakalkių dar kaišo ir siuvinėja 
spalvotas pakalkes arba įvairiai surango audeklinius raištelius. Pakalkės 
renkamos, kaišomos ir siuvinėjamos juostų ir žvaigždučių raštais. Kaspi
nai segami spalvoti lininiai, parinkti smulkutėmis tulpelėmis, katpėdėlėmis 
ir žvaigždutėmis bei tulpelėmis.

Pavyzdy 6 matome dzūkių gražų galvos papuošalą, padarytą iš įvairių 
juostų ir juostelių. Tokiam papuošalui viena juosta audžiama raštuota 
tik pakraščiuose, o viduryje dvinyta. Šią juostą aplenkiame apie karto
ninę juostelę, ir juos dvinyčiame dugne surangome siauras, skirtingais 
raštais juosteles. Plačiosios juostos pakraščiai ir siaurų juostelių viršu
tiniai kraštai apneriami ir apvejami spalvotais siūlais, aukso ar sidabro 
gijomis. Prie tokių papuošalų segami spalvoti drobiniai, pakaišyti ir net 
rinktiniai kaspinai.

Pavyzdy 7 parodytą klaipėdiečių galvos papuošalą darome iš audek
linių raštuotai parinktų juostų. Tokiam, galvos papuošalui imame tris 
audeklines juostas. Vieną, plačiausią juostą suklostome retai ir prisegame 
prie lankelio, kitą — siauresnę klostome smulkesniais- Mosteliais ir taip 
pat prisiuvame prie lankelio. Trečią juostą perkerpame pusiau, galus ir 
kraštus kruopščiai atsiūlėjame ir prisegame prie galvos papuošalo Šonų- 
už ausų, kad kaspinų galai kabotų ant pečių.

Pavyzdy .8 atvaizduotą Vilniaus krašto galvos papuošalą pasidarome 
iš mažų ir didesnių karbelių — trikampių. Trikampiems karbeliams 
gauti imame keturkampą medžiagos gabalėlį ir ją sulenkiame pusiau per
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Dzūkių mergaičių galvos papuošalas. pav _

kampus, kaip skepetaitę, dar kartą sulenkiame 
pusiau ir gauname keturlinkai-keturgubai su
lenktą trikampį. Tokius trikampius sulanks- 
tome iš baltos ir raudonos arba mėlynos ir 
žalios drobės, o jų kraštelius apipiname spal
votomis aukso ar sidabro gijomis. Vainikėlio 
pagražinimui dar sulankstome iš raštuoto, 
žvaigždutėmis išrinkto audeklo. Kiekviename 
trikampyje išlenkiame po žvaigždutę. Dides
niuosius trikampius susiuvame į pirmąją ei
lutę. Antroje eilutėje siuvame mažesniuosius, 
o trečioje mažiausius trikampėlius. Jų galus 
— vainikėlių pakraštį apsiuvame gražia rink
tine juostele. Vainikėlio sujungime prikabina
me du puošnius raštuotus kaspinus.

Vilniaus krašto galvos papuošalas. Pav. 8.
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E. Starkienė jj• . ' * ’ , . .

Ruošos darbo tvarkymas .
Moterų ruošos darbas labai smulkus, sudėtingas ir painus. Dėl to 

nenuostabu, kad daugelis šeimininkių savo darbuose prapuola, pasivė
luoja, nors ir nuolat skuba. Iš čia atsiranda ir apsileidimas ir darbo -
nemėgimas, nuovargis ir kitos šeimininkavimo blogybės.

Kad Šito išvengtų, šeimininkėms būtinai reikalingas darbo planas. 
Nė tiek svarbu, ar tas planas bus ant popierio surašytas, ar galvoj su
žymėtas, svarbu tik, kad šeimininkė savo darbus numatytų iš anksto.

Vadinasi, kiekvieną darbą tenka ne tik rankomis dirbti, bet ir gal
voti, nuo ko pradėti, kaip išvengti nuovargio, kaip greičiau ir geriau 
padaryti. Duoti šeimininkėms aiškų jau sudarytą planą — negalima, nes 
visų šeimininkių darbai ir reikalai skirtingi, priklausą nuo daugelio ap
linkybių. Bet vis dėlto visoms šeimininkėms bendra pasilieka štai kas: 
susidaryti galimai geresnes darbo sąlygas i a) turėti būtinus ir tobulesnius 
darbo įrankius, pav.,patogius šepečius, tik tam skirtus dulkininkus, ki
birus ir t.t.; b) tiems visiems daiktams skirti nuolatinę ir tinkamą vietą, 
kad daikto prireikus nereiktų jo ieškoti, nervintis, gaišti ir p.; c) nie
kuomet į vietą nepadėti netinkamų naudojimui dalykų, pav., neišplauto 
ar neišdulkinto skuduro, puodo ar kito įrankio. Nelaikąs valyti šepetį 
tada, kai jau reikia šluoti. ‘

Susitvarkyti visą aplinką taip, kad ji būtų patogi ir lengva darbui. 
Sakysime, sandėliai, kuriuose laikomi kasdien reikalingi dalykai, negali 
būti kur rūsy ar ant aukšto, bet čia pat, gyvenamam bute. Geriausia 
tam reikalui turėti sienoje koridoriuj ar prieškambary tam skirtas spintas. 
Taip pat ir buto suplanavimas, ir baldų sustatymas čia turi didelės reikš
mės. Ypačiai svarbu virtuvėje taip viską sutvarkyti, kad netektų daug 
bėgioti nuo vieno baldo prie kito. -

Antras dalykas — tai patsai darbo planas. Nebus gerai, jei pra
dėsime nuo to darbo, kuris mums arčiau pakliuvo. Čia kiekvienai tenka 
savo darbą ir reikalus gerai išstudijuoti ir pagal juos susitvarkyti, kad 
darbas būtų sklandus, greitas ir nesunkus. Svarbu, kad bedirbant ne
reiktų darbo pertraukti ir bėgti prie kito; pav., pradėjus šluoti, geriausia 
nepadėjus šepečio šluoti kelias patalpas iš eilės arba plauti langus, duris 
taip pat iš eilės ir be pertraukos. Sudarant darbo planą, reikia pirma 
pabandyti, kiek iš tikro kiekvienam darbui reikia skirti laiko ir tik tada 
pasiskelbti nuolatinį darbą planą. Baigti darbą nustatytu laiku yra 
būtina. Šeimininkė, užtrukusi prie vieno darbo perilgai, suardo viską. 
Bet pasitaiko, kad, ypačiai valymo darbe, atradus kur apleistą vietą, čia 
ilgiau užtrunkama, kol sutvarkoma. Kad to neįvyktų, reikia turėti ne 
tik dienos, bet ir savaitės ir sezono planą.
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Klaipėdiečių mergaičių galvos papuošalas. Pav. 7

HW?'

Pav., 2 kart per metus visai pagrindinai butą sutvarkyti, kad neliktų 
nepaliestos mažiausios vietelės. Be to, kas savaitę skirti vieną dieną 
švarai ir tvarkai palaikyti; tada tenka ir langus ir duris nuplauti, ir 
stalčius, spintas sutvarkyti, ir sienų dulkes nuvalyti ir 1.1. Galima taip 
pat tą darbą paskirstyti dienomis visai savaitei, pav., pirmadienį — langus 
ir duris, antradienį '— spintas ir t.t. Tada apleistų kampų bute nebus 
ir jų priežiūra neatims nenumatyto ar ilgo laiko. Žodžiu tariänt, ruošos 
darbus reikia atlikti reguliariai paskirtu laiku, bet nelaukti, kol labai 
bus nešvaru. Taip tvarkantis, svarinimas niekada nepareikalaus daug 
laiko, v

Tą patį būtų galima, pasakyti ir apie virtuvės darbus, net apie daržus 
ir k. Turėdamos apgalvotą darbo planą, bent mieste gyvendamos šeimi
ninkės niekada ruošos, darbuose nepaskęs.
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Iš tarptautinio moterų kongreso. Tarptautinės katalikių moterų or
ganizacijų sąjungos dešimtasis kongresas sutraukė šių metų V elykoms 
didelį skaičių (per 1000) įvairių kraštų ir rasių atstovių į pavasariu žy
dinčią, savo praeitieš paminklais ir dabarties darbais verčiančią susimąstyti 
Romą. Kadangi sąjunga yra dvilypė, kaip pats Šventasis Tėvas pami
nėjo, — reprezentuoja žiedus ir vaisius to paties medžio, tai ir pats kon
gresas susidėjo iš dviejų dalių: mergaičių ir moterų posėdžių dienų.

Į Angelikumo bažnyčią susirinko mergaičių keletas šimtų, vėliavos 
jų prieky, tarp jų ir ispanių atsivežta baltoji, jų šių laikų kankinių krauju 
sušlakstytoji. Daug mergaičių žuvo baisiajame brolių kare, gindamos savo 
vėliavą ir su kraujo žymėmis paliko herojiškumo paminklą, ne tik savo 
tautietėms, bet ir visų kraštų katalikėms mergaitėms. Kardinolas Pizzardo 
iškelia Ostiją virš visų tautų mergaičių palenktų galvų, jos palaiminamos 

. savo darbams. <
Didžiojoj Angelikumo salėje keletas šimtų mergaičių laukia-kardi

nolo Dolci, sąjungos protektoriaus žodžio — kongreso atidarymo. Šį 
kartą ir lietuvių delegacija gausesnė. Be to, pirmą kartą ir latvaitės 
atvyko. P. C. de Hemptinne nupasakoja tarptautinės sąjungos — mer
gaičių sekcijos darbus, apibūdina mergaičių veiklą, pasireiškiančią labai 
įvairiose ir plačiose katalikų akcijos srityse. ' . ■ i ■ . ■ •

Tada trumpa pertrauka, o italės tuo tarpu nešioja salėje pyragaičius — 
arbatą ir vaišina kongreso dalyves. Po to kiekvieno krašto atstovė pra- 

jneša viešai apie savo tautos katalikių mergaičių atliekamus darbus, apie 
veikimo priemones, metodus. Siehoje kabo žemėlapis, kuriame rutuliu
kais ir kaspinėliais nurodyta kryptis iš kokių kraštų mergaitės suvažiavo 
į Romą. Visos penkios žemės dalys, tolimi ir artimi keliai susibėgo į 
vieną vietą, kaip ir visų darbas, ir priemonės bei metodai tarnauja vienam 
ir tam pačiam tikslui pasiekti. Ar toks kongresas nėra tikroji nuoširdi 
tautų sąjunga?

Kitą dieną mergaitės meldžiasi šv. Agnietės bazilikoje, kur ilsisi ne 
tik šios šventosios kūnas, bet kurios vardo katakombos slepia ir daugybę 
pirmųjų krikščionių kūnų. Čia susirinkusios gyvos Kristaus mokslo 
sekėjos meldžiasi* tais pačiais žodžiais, kaip ir anie mirusieji melsdavosi 
anais laikais, jos priima Komuniją \. Ar tai ne mirusiųjų ir gyvųjų 
Bažnyčios bendravimas?

Pusryčių ir darbo posėdžių mergaitės renkasi į puikiuosius seserų 
Uršuliečių rūmus, kur didelė dalis kongreso dalyvių šiuo laiku ir gyvena.
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Gražioje salėje pradedami posėdžiai. S. del Valle — Meksikos kat. 
mergaičių sąjungos įsteigėja, nusakiusi apaštalavimo esmę, pabrėžė būtiną 
reikalą fortnuoti vadės, pirmininkaujančias ir paprastus kat. akcijos narius 
religiniu, moraliniu ir socialiniu atžvilgiu. Ji paminėjo Meksikos mo
kyklą, kurią mergaitės lankydamos 5 metus studijuoja religiją ir filosofiją. 
Tai yra savotiškos rūšies mergaičių seminarija, kurią baigusios mergaitės 
yra rimtos pagelbininkės dvasininkams katalikų akcijos plotuose. S. dėl 
Valle savo įžanginiu pranešimu sudarė tą bazę, kuria remiantis kongre- 
santės pasiskirsčiusios įvairių kalbų grupėmis svarstė mergaičių parengimo 
apaštalavimui reikalą ir būdus.

Daugely kraštų yra katalikų akcijos mokyklos bei kursai.
Kadangi kat. akciją apima įvairias ir plačias gyvenimo sritis, todėl 

atskirose sekcijose kalbėta apie aktualią padėtį ir apaštalavimo būdus: 1. 
parapijoje, 2. šeimoje, 3. tarp jaunų ligonių ir 4. pasaulinėje plotmėje.

Lietuvaitės dalyvavo pasiskirsčiusios šiose įvairiose sekcijose.
Šią darbo dieną atstovės baigė linksmai, aplankydamos seserų Juo- 

zapiečitį vienuolyną, kur šv. Agnietės parapijinėj salėje ir žydinčiame sode, 
apšviestame spalvotais žibintais, jas vaišino jaunosios italės. Įvairus tau
tiški drabužiai, tautiški šokiai ir dainos sudomino ir suartino tolimų 
kraštų atstoves.

Kadangi besirengiant apaštalavimui neužmirštinos ir socialinės grupės. 
Ir šioj srity ieškotinos priemonės, todėl kitą dieną vėl sekcijomis pasiskirs
čius, diskutuoti klausimai susiję su apaštalavimu ūkininkų, darbininkų, 
buržuazijos ir mokyklinio jaunimo tarpe.

Procesija šv. Petro bazilikoje, kryžiaus kelias šv. Povilo bazilikoje 
užbaigė kongresą. Ypač įspūdingas buvo kryžiaus kelias, kur buvo nešami 
14 kryžių, padarytų iš įvairiuose kraštuose augančių medžių; juos nešė 
vis po dvi mergaites — įvairių tautų atstovės.

Po šv. Petro kolonadomis, dešinėje pusėje, renkasi baltais drabužiais, 
baltais šydais mergaitės. Tarp jų yra ir tautiškais drabužiais pasipuošusių. 
Pastarosios neš šv. Tėvui savo krašte labiausiai garbinamos šv. Dievo 
Motinos atvaizdą. Įvairios tautos savaip garbina Dievą, savaip kuria, 
todėl ir statulėlių, paveikslų įvairiausių. Kinės, japonės, indės, kolumbie- 
tės, čilietės, australietės, amerikietės, Europos gyventojos — 30 kraštų 
atstovės — visos čia rikiuojasi. Atvyksta ir moterys, kurios šiandien tik 
pradeda savo kongresą. Jos juodais rūbais, juodais šydais. Baltų ir 
juodų būrį priima šv. Tėvas ir apibūdina šią sąjungą kaip reprezentuo
jančią gėlę ir vaisius; šv. Tėvas pasidžiaugė, kad moterų sąjungoje har
moningai įvesta mergaičių sekcija, nes tai rodo tvarką ir taiką, kurią pir
miausia reikia savy įgyvendinti norint ją kitur pasėti.

Po moterų pirmininkės p. Steenberghe ir mergaičių pirmininkės 
p-lės de Hemptinne kalbų šv. Tėvas prabilo ilgoka kalba į moteris. (Jo 
kalba dedama ištisai). >

Tą patį rytą, prieš audienciją, Šv. Marijos Sopra Minerva bažnyčioje 
kardinolas Pizzardo, atlaikęs šv. mišias, kalbėjo katalikėms moterims apie 
santykį kat. akcijos ir jos narių su krikščioniškąja visuomenės restau
racija. Tai ir buvo ta mintis, kurią dešimtasis moterų kongresas laikė 
savo uždaviniu išnagrinėti, būtent: katalikė moteris ir mūsų dienų visuo
menės krikščioniškoji restauracija.
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Tos pačios dienos popietį, iškilmingoj šventosios muzikos salėje, pra
dėdamas pirmąjį kongreso posėdį tarptautinės kat. moterų sąjungos pro
tektorius kard. Dolci priminė moterims jų pareigą parengti dirvą, aplinką 
katalikų akcijai, įdėti gero raugo į mūsų laikų visuomenės sąžinę, kad tai 
duotų progos išaugti, iškilti krikščioniškajai etikai. Mons. Dr. J. Hoog- 
veldas, dvasios vadas, akcentavo, kad katalikių feminisčių tikslas yra grą
žinti pasaulį Kristui ir Kristų pasauliui. Kaip tai kuo geriau atlikti pats 
šv. Tėvas nurodė moterims šio kongreso metu, įsakydamas joms dirbti 
bažn, ierarchijos vadovybėje. Kalbant apie feminizmą pabrėžta legalita- 
rizmo klaidingumas, kuris siekia moters suvyrinimo, kas yra neįmanoma, 
kaip nepakeičiama pati prigimtis.

Individualinis ar socialinis stabas, laisvoji meilė, laisvas divorsas, ly
gybė legalių ir nelegalių vaikų, motinystė kaip visuomeninė funkcija, 
daugiapatystė įvairia forma ir kiti kraštutinumai neranda sau vietos krikš
čioniškojoj šeimos koncepcijoj, nes katalikybėje vyrauja pusiausvyra.

Pagrindinė atsakomybė moteriai tenka už asmenybės formavimą. 
Pirmoji jos veikimo dirva yra šeima, nes šeima yra gyvenimo šaltinis ir 
gyvenimo mokykla. Ši sritis praplatėja atliekant savo socialines pareigas 
įvairiose visuomeninėse srityse, kur neužtenka dejavimo, apgailėjimo, bet 
kur aktyviu, konkrečiu darbu reikia žmonėms padėti, tokiu būdu parodant 
jiems Dievo meilę ir teisybę. Čia Mons. Hoogveldas vėl prisiminė pirmųjų 
krikščionystės amžių moteris, kurios buvo apaštalų padėjėjos ir priminė 
Pijaus XI žodžius, kuriais jis kalbėjo apie krikščionystės klestėjimo laiko
tarpius, kada moterų darbas Bažnyčios gerovei būdavo ypač vertinamas, o 
kiekvienas krikščionystės nusmukimas atneša su savim ir moters darbo 
nesupratimą, įvertinimo stoką.

Kad sėkmingiau galima būtų išnagrinėti katalikės moters pareigas ir 
atliekamus bei atliktinus darbus įvairiose gyvenimo srityse, kongreso dar
bai buvo suskirstyti komisijomis: 1) auklėjimo ir mokymo — mokyklų 
komisija, 2) šeimos, 3) moters socialinio auklėjimo (šviesuolių, ūkininkių, 
darbininkių ir didikų bei turtingųjų tarpe) ir 4) religinio formavimo ko
misija. Komisijoms vadovavo specialistės, kurios tose srityse turi teore
tinio pažinimo ir praktiško patyrimo.

—— Tarptautiniame kat. ųioterų sąjungos kongrese remiantis įvairių kraštų
pranešimais konstatuota, kad katalikės moterys — jų organizacijos nepa
kankamai kreipia dėmesio į mokyklas tokiu būdu lyg nelaikydamos tai 
savo tiesiogine darbo sritimi. Todėl prieita prie išvadų, kad būtina yra 
organizuoti katalikes mokytojas ir auklėtojas, nes tokiu būdu neužmiršta- 

t ma toji kat. akcijos sritis, kurią aiškiai pabrėžė Pijus XI savo enciklikoje, 
kalbėdamas apie krikšč. jaunuomenės .mokymą bei auklėjimą. Mokyklų 
srity katalikėms tenka nublatinė juridinė priežiūra (čia reikalinga gera 
orientacija), mokslo dalykų priežiūra, be to, jų uždavinys yra sąmoninti 
tėvus supažindinant su tėvų atsakomybe, uždaviniais ir teisėmis mokyk
lose savo vaikų auklėjimo atžvilgiu. Siūloma kat. moterims susidomėti 
mokyklų kryptimis, mokymo metodais, ypač mergaičių mokymo metodais, 
nes jie turi skirtis nuo berniukų mokymo metodų.

' ■ ’ ' ' ; ■ ~ ‘ . v ■ ■' ; ‘ ’ V,

Pažymėtinos yra pastangos Škotijos ir italių moterų sąmoninant tėvus 
jų teisių ir atsakomybės atžvilgiu vaikų auklėjime. Danės atliko didelį
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darbą įsiskverbdamos į mokyklų vadovėlių revizijos komisijas, ypač isto
rijos vadovėlių, ir pataisydamos tai, kas minėtuose vadovėliuose yra žalin
ga katalikams. Prancūzės yra gerai sutvarkiusios juridinę sritį, kas joms 
padeda sužinoti įvairius rengiamus pakeitimus mokyklų srity ir suprasti 
tų pakeitimų reikšmę jaunosios kartos auklėjimui.

Šeimos komisija, apžvelgdama aktualią šeimos situaciją ir moters 
pasirengimo sąlygas savo pareigoms, konstatavo, kad moteriai reikalingas 
pasirengimas ne tik toks, kuris liestų intelektualinį pažinimą (tai reika
linga ir savaime suprantama), bet ypatingai reikia pasirengti toms įvai
rioms disciplinoms, kurių reikalauja moters vaidmuo šeimoje ir visuome
nėje, būtent: moralinei ir auklėjimo disciplinai (nes iš šeimos išeis žmonės 
ir krikščionys), ekonomiškoms ir praktiškoms disciplinoms (nes tai rei
kalingas šeimos pajamų pusiausvyrai, ir tai daro įtakos Šeimos narių 
sugyvenimui), socialinio gyvenimo atžvilgiu, (nes moteris auklėja vaikus 
ne sau, ir ne pačiai šeimai kaip tokiai, bet ji juos formuoja kitoms šeimoms, 
kurios tęs šeimų nepertraukiamą grandinę), taip pat visuomeninėms pa
reigoms ir Bažnyčiai bei religinio gyvenimo disciplinai (Bažnyčia priima 
iš šeimos vaikus, kuriuos paveda Dievui; kai ji priima žmones, pasisky- 
rusius vien tarnybai Dievui — kunigai, vienuoliai — ji vėl remiasi Šeimos 
gyvenimu).

Tarptautinis Moterų kongresas reikalauja pripažinimo šeimos kaip 
socialines celiulės vertės, tokiu būdu, kad nei įstatymai, nei įstaigos, nei 
papročiai nekenktų šeimai, bet priešingai palaikytų tą gėrį, kurį šeima 
atstovauja. Įvairios įstaigos, prisidengdamos socialinės evoliucijos šūkiais, 
neturėtų traukti moterų nuo tų pareigų, kurios, be kai kurių išimčių, mo
teriai yra ir palieka pagrindinės. Tuo nenorima pasakyti, kad katalikė 
moteris turi nesidomėti socialine evoliucija. Jos prigimtasis vaidmuo vi
suomenėje yra perdidelės reikšmės, kad ji nesistengtų daryti teigiamas ar 
neigiamos įtakos; jos kaip krikščionės vaidmuo ją įpareigoja dalyvauti 
visuomenės gyvenime, o tvirtumo ir tikrumo savo veikimui ji randa Bažny
čios socialinėje doktrinoje.

Socialinis auklėjimas reikalingas visoms moterims — įvairių luomų ir 
visokios aplinkos, nes kiekvienos moters pareiga yra kovoti su socialinės 
netvarkos priežastimis savo aplinkoje, kaip pasakė šios komisijos pirmi
ninkė, Belgijos senatorė ir tarptautinės socialinių mokyklų sąjungos ge
neralinė sekretorė p. M< Baers. Ji prisiminė, kad socialinės įstaigos 
reikalingos: 1) padėti šeimai apsiginti nuo išorinių ir išvidinių 
pavojų bei klaidų; 2) naikinti visuomenėje egoizmą ir neteisybę, auklėti 
žmonių sąžinę. Kad šiuos uždavinius galima būtų vykdyti, reikalinga yra 
technika, reikalingas specialus pasirengimas specialiose įstaigose.

Buvo išnagrinėti ir apspręsti būdai, priemonės panaudotinos ir sėk
mingos socialiniam auklėjimui intelektualų aplinkai, ūkininkų ir ypač 
buvo atkreiptas dėmesys į darbininkų ir turtingųjų (aristokratijos ir ka
pitalistų) sluoksnių socialinį sąmoninimą ir auklėjimą.

Moterys, dėl doktrinalinio formavimo ir dvasinio atsinaujinimo konsta
tavusios šių laikų dvasinę padėtį, pasigedo sustiprinto religinio auklėjimo, 
ypač mokyklose, ir doktrinalinio krikščioniško pasirengimo. Todėl nutarta 
siekti sustiprinto doktrinalinio formavimo katalikų akcijos judėjime ne tik 
prisitaikant prie socialinės moters aplinkos, bet drauge, ir prie intelektua- , 
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linio ir dvasinio formavimosi, prie jos asmenybės vertybės. Šitas pasiren
gimas gali vykti įvairiose plotmėse vadams, apaštalams, nariams....

Šia proga įdomus buvo Meksikos atstovės pranešimas apie moterų 
kovą su vyriausybės nusistatymu už katalikų vaikus. Šiais laikais kat. 
persekiojimas Meksikoj nėra viešas, bet mokyklinis. Ši kova daug sun
kesnė negu viešas persekiojimas, nes privačios mokyklos neleidžiamos 
steigti. Be to, didesnio vaikų būrio surinkti negalima, nes kur susirenka 
10 vaikų, ten gali būti pavadinta mokykla ir namų savininkams bei daly
vaujantiems suaugusiems gresia didelės bausmės. Be to, vaikų grupėje, 
kur yra suaugęs, negali būti panaudota jokia mokymo priemonė (nei kny
ga, nei žemėlapis. nes tai vėl būtų laikoma mokykla ir grėstų tas pats 
pavojus. Tėvai priversti leisti vaikus į valdžios mokyklas, nes kitaip jie 
netektų darbo. Valdžios mokyklos mokytojais ir negalima pasikliauti, nes 
ir jie sistematingai yra perauki ėjami valdžios nuotaikai pasiduoti. Todėl 
Meksikos apaštalėms, trumpu laiku gerai pasirengusioms, tenka kovoti 
beveik už kiekvieną vaiką, kiekvieną motiną ir tėvą atskirai, individualiai, 
juos apginti nuo bedievybės ir drauge pasirūpinti krikščionišku auklėjimu.

Ispanė apibūdino savo kraštą, kaip buvusį katalikišką ilgais amžiais, 
bet kur iš tikrųjų trūko krikščioniškos sąmonės ir Sąžinės, kur aukštasis 
luomas buvo masoniškas, o liaudis brendo komunizmo įtakoje. Karo metu 
moterims teko Franko pusėje kareivius mokyti katekizmo, o dabar visu 
spartumu ir gilumu varomas yra religinis mokymas ir auklėjimas. Į kraš
tą nuolat paleidžiami pasirengusių katechečių kadrai, tačiau amžiais buvo 
tiek daug žalos padaryta žmonių dvasiai ir santykiams, kad greitu laiku to 
atsverti negalima. Juo sunkiau yra, kad nepaisant bendros nuotaikos ieš
koti atsinaujinimo ir tvarkos religijoje, trūksta žmonių pasirengusių šios 
bangos vadovavimui ir dirigavimui, nes profesoriai, mokytojai it kiti 
vadovai augę anose senose sąlygose, o kunigų yra maža.

Kongresą užbaigti moterys italės pakvietė savo seseris svetimšales į 
.moterų italių kat. akcijos centralinį biurą, kur buvo rodoma puiki filmą 
„Visioni Romane“. Dr. O. Narušytė

Tarptautinis moterų bendradarbiavimas. Nors pasaulio atmosfera 
balandžio mėnesį nebuvo palanki tautų draugiškumui, tačiau veik viso 
kultūringo pasaulio organizuotų katalikių mergaičių ir moterų atstovės 
rinkosi Romon tautų solidarumo, draugiškumo Šventės švęsti. Mat, jau 
prieš kiek laiko numatytas tas kongresas buvo, tai ir neramūs laikai jo 
nesutrukdė. Tai buvo jau 10-tas iš eilės moterims, o mergaičių sekcija Šv. 
Tėvo pripažinta tarptautiniai veikiančia jau nuo 1926 m. Kongresai įvyksta 
kas keturi metai ir tuo tarpu vis Romoje, prie Šv. Tėvo. Tokia jau susidarė 
tradicija. Šv. Tėvas nuolat duoda tam tarptautiniam organizmui savo nu
rodymus, Šv. Tėvas skiria ir tarptautines pirmininkes: ir moterims ir 
mergaitėms. Tarptautinis statutas taip pat Šv. Tėvo patvirtintas.

Tarptautinei katalikių mergaičių sekcijai, kuri sudaro dalį tarptauti
nės kat. moterų s-gos, dabar priklauso nariais 40 įvairių mergaičių organi
zacijų 22 šalyse. Tačiau tarptautinis sekretoriatas palaiko santykius su 60 
šalių katalikių mergaičių organizacijomis visose penkiose pasaulio dalyse. 
Lietuvos katalikiškojo mergaičių jaunimo organizacijos taip dar nėra tos 
sekcijos narys, bet jau nuo seniai palaiko ryšį ir teikia naudingą medžiagą 
klausimams rišti. Šį kartą tame kongrese dalyvavo pirmą kartą tokia
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skaitlinga mūsų delegacija: 4 nuvykome iš Lietuvos (Dr. O. Norušytė, 
Urš. Navickaitė, O. Labanauskaitė, Fel. Litvinaitė) ir viena atvyko iš Mi
lano (stud. Šidlauskaitė). Reikia manyti, kad greit bus sutvarkyti ir rei
kalingi formalumai įstoti tikruoju nariu.

Tokių kongresų svarbiausia reikšmė yra ta, kad jų proga surenkama 
iš plataus pasaulio tuo ar kitu klausimu naudinga medžiaga, kurią gali 
panaudoti savo veiklai atsakingos veikėjos. Jos turi progos palyginti tai, 
kas jų daroma, su kitų kraštų pastangomis ir tuo būdu pamatyti, ar pa
kankamai toje srityje daroma pas jas, ar gerai daroma, ar į viską atkreip
tas reikiamas dėmesys. Žodžiu, pasidalinimas mintimis, metodais, pa
siektais rezultatais, pasisekimais ir nepasisekimais, duoda naujos medžią-, 
gos veiklai gyvinti, taisyti, kurstyti. Antroji, pati svarbiausioji, turbūt, 
reikšmė yra asmeninis suvažiavusiųjų bendravimas, užmezgamos pažintys, 
kurios paskui tarnauja tolimesniam bendravimui ir dalinimuisi patyrimu, 
medžiaga. Ir mūsų delegacija daug ko šį kartą pasimokė.

Nors buvome Romoje pačiu karščiausiu tarptautinio įtempimo mo-. 
mentu (Albanijos okupavimas, įtemptas laukimas, kas bus toliau ir tt), 
tačiau krikščioniška kongreso narių bičiulystė spindėjo visu grožiu. Čia 
visos tą valandą realiai pajuto, ką reiškia išpažinti katalikybės idėjas, 
kokią neapsakomai stipriai jungiančią jėgą turi katalikybės credo. Tas 
dar labiau paragino kongreso dalyves karštesniam apaštalavimo darbui 
savo kraštų visuomenėse.

Šių eilučių rašytoja pasinaudojo dar kongreso proga susipažinti su. 
prancūzų ir belgų katalikiškojo moteriškojo jaunimo darbais ir spauda, 
aplankydama studijų ir darbo centrus Paryžiuje ir Briusely. Stengėmės 
kaip galint daugiau patirti, kad būtume saviesiems naudingesnės. Sv. 
Tėvas Pijus XII išlydėdamas nubrėžė šį trejopą tikslą: tvirtos tikėjime, 
uolios patarnauti, vieningos apaštališkoje veikloje. Juk gėris vieną kartą 
turės sutramdyti blogį. O. Labanauskaitė

Moters kunigystė. Kunigas ir moteris visais laikais dirbo. greta Baž
nyčios tarnyboje. Vienas to pagrindas yra įvairi jų lytis ir su tuo susi
jusios įvairios pareigos, antras —jų bendras dalyvavimas Bažnyčios ben
druomenėj. Ir moteris Dievo karalystėj ant žemės nėra vien pasyvus 
narys, ji nėra vien pastoracijos objektas, bet ir padėjėja pastoracijoj.

Mes šiandien gyvename audros metu. Ir geriausias pastoralistas šian
dien neįstengs vienas atlikti visų pastoracijos uždavinių. Dėl to dalį jo 
uždavinių turi paimti pasauliečiai. Didžiausias religijos pavojus šiandien 
yra vis didėjanti praraja tarp religijos ir gyvenimo. Daug privataus ir 
viešojo gyvenimo sričių religijos įtakai visai nebeprieinamos, šį pavojų 
Pijus XI vadino „„laicizmu“ — supasaulėjimu. Į šią tat vietą ir turi stoti 
ir jon tetinka tik pasauliečiai apaštalai, ypač moterys.
* Čia ir prasideda katalikės moters ir mergaitės kunigystės sritis. Mo
ters prigimtyje glūdi stipresnė meilės jėga, kantresnis pasiaukojimas, di
desnė užuojauta kitų vargui, greitesnė pagalba ir suradimas priemonių 
padėti.

Mūsų moterų draugijos šiandien turi daug uždavinių, ypač tokių, kur 
kunigas kaip kunigas arba kaip vyras negali atliktj, prieiti. Kristaus kara
lystėj turi pareigų abidvi lytys.

Bendradarbiavimo forma ir apimtis tarp kunigų ir moterų negali būti
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nustatyta jokiomis formulėmis nei nuostatais, nes jos turi būti pritaikytos 
vietos, laiko, žmonių ir kt. sąlygoms. Bet šiuo klausimu ir tarp susipratu
sių katalikių būdavo ir yra kraštutinių. Štai prieš 12 m. jų atstovės Vo
kietijoj atsistoja prieš Bažnyčią ir šaukia: „Duok mums, ką mes taip ilgai 
vieniems Vyrams turėjome palikti. Leisk ir mums laisvai prieiti prie alto
riaus. Ar mes mažesni žmonės ir krikščionys, kaip vyrai? Jeigu ne, tai 
kodėl mums mažesnės teisės Kristaus Bažnyčios valdyme, mokyme ir 
šventinime? Uždėk ir mums stulą ir patepk rankas. Mes norime tikros 
moteriškos kunigystės. Vyrai moterų nesupranta irt. t.“.

Šitokį balsai girdėjosi ne vieną kartą, ypatingai iš akademiškai išla
vintų moterų sluoksnių. Jų atstovės Margarita Adam ir Julija Pohlmann 
panašius reikalavimus kėlė vokiečių moterų spaudoj. Joms pasipriešino 
dr. Greta Krabbel, vokiečių katalikių moterų sąjungos pirmininkė, nuro
dydama, kad tai yra kraštutinumas, Bažnyčia nėra kokia moterims prie
šinga įstaiga, iš kurios būtų galima reikalauti teisių, bet Bažnyčia tai gyva 
bendruomenė, kuri apima visą būtį, joje mes gyvename, ji Corpus Christi 
Mysticum. Vokiečių katalikės moterys šia kryptimi ir eina. Jos visas 
jėgas ir laiką aukoja pagalbai kunigams. Jų šūkis aucilla Domini. Jų noras 
— Kristaus karalystė visame gyvenime.

Tik šia paskutine prasme — apaštalavimo ir pagalbos prasme — ga
lima kalbėti apie moterų kunigiškas pareigas Bažnyčioje.

Reikia skirti dvejopą apaštalavimą arba kunigystę: pareigos ir meilės 
(amtliche u. charismatische). Pirmoji remiasi kunigystės sakramentu. 
Pašventinto kunigo sielon įspaudžiama neišdildoma kunigystės žymė; jis 
po to Dievo žodį skelbti turi pareigą; jis gauna galią sielose pažadinti 
antgamtinį malonės gyvenimą.

Karizmatinės kunigystės šaknys laikosi dvasiniame bendravime su 
Kristumi ir Jo Bažnyčia. Ji remiasi džiaugsmingu pasirengimu visas jėgas 
Kristui ir Jo reikalams atiduoti.

Čia dar galima pažymėti ir tai, kad žmogaus išganymą ir jo šventumo 
laipsnį nusveria ne jo pareiginis artumas prie Kristaus, bet Dievo ir artimo 
meilės laipsnis esąs žmogaus širdy.

Karizmatinio apaštalavimo laukuose dirbti neuždrausta nė vienai 
moteriai. Šiam apaštalavimui ji, atrodo, ir yra sutverta. Štai kartą Kristus 
Šv. Gertrūdai apreiškime taip kalbėjo: „Aš esu šviesa, tavo širdis turi būti 
žibintas“. Moteriai duotos tam ir tinkamos savybės. Kunigu būti, reiškia 
būti tarpininku tarp Dievo ir žmonių, pakilti virš siaurojo „aš“, kitų gero
vei pasiduoti. Pareigos kunigystė tik vyrams pavesta, nes ji vaizduoja 
antgamtinę tėvystę, o motinystė pirmiausia yra kitų sielų naudai atsidavi
mas. Motina būti reiškia rūpinimąsi kitais matyti savo-laimę ir uždavinį. 
Tam nereikalinga kūniška motinystė. Ne, moters motinystė randa gražiau
sią dirvą anoj sudvasintoj motinystėj, neišskiriant nei kūniškos motinystės, 
nei savo vaikų meilės. Kunigiška moteris nori išsiveržti iš savo siauro 

. šeimos ratelio ir pagal savo motinišką būdą nori būti globėja, ramintoja. 
Anot šv. Povilo^ ji nori tapti visų tarnaite, kad daugelį laimėtų, su silpnais 
pasidaryti silpna silpniesiems laimėti; su verkiančiais nori verkti, Su-besi
džiaugiančiais džiaugtis. Šiandien dideli darbo laukai kunigiškoms mo
terims vargšų, šeimų ir jaunuomenės globos srityse. Ir čia moteriška siela 
randa laimę. Ir nėra nelaimingiausių sutvėrimų', kaip tos moterys ir mer
gaitės, kurios neturi nieko, kam galėtų parodyti savo motinystę. Jų meilė
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be turinio. Ne juoktis, bet karčiai verkti reikėtų dėl tokių ir tiek daug 
moterų šiandien, kurios visą savo rūpesti nukreipusios į kanarėlę, šunytį 
ar papūgą. Jos, mat, turi turėti kokį nors „mylimąjį“.

Pijus XI, ragindamas pasauliečius apaštalauti, visada specialiai dar 
kreipdavos į moteris. Pirmasis popiežius Šv. Petras, tą patį rašė: „Jūs 
esate, išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, kad skelbtu
mėte dorybes to, kurs pašaukė jus iš tamsybių į savo stebėtiną šviesą“.

Mes, negalėtume būti labiau paviršutiniški, jei sakytume, kad vyrų ir 
moterų apaštalavimas yra tik malonumo dalykas, tik proginis darbas. Ne. 
Pasauliečių vyrų ir moterų apaštalavimas yra būtinas Kristaus bendruo
menės gyvenimo pareiškimas. Nes kiekvienas žmogus yra vynmedžio 
Kristaus šakelė. Vaisius nešti ne nuo šakelės noro priklauso. Pareigų 
sritis dar platėja, priėmusiems sutvirtinimo sakramentą. Tada Šv. Dvasia 
nužengia į Kristaus narį ne tik jį vieną pašventinti, bet Ji antgamtiškai ap
ginkluoja jį kovai už Kristų, atseit, apaštalavimui. Taigi, sutvirtinimo sa
kramentas tikrenybėj yra pasauliečių apaštalų sakramentiniai kunigystės 
šventimai — Sutvirtinimo sakramentas teikiamas abiem žmonių lytim, 
vadinas, ir vyrai, ir moterys yra lygūs pasauliečių apaštalavime. Taigi ir 
moterys turi dirbti šioj srity ne tik dėl to, kad dabar toki baisūs laikai, 
ir ne dėl to, kad kunigai perkrauti darbu, bet dėl jų (moterų) priklausymo 
prie mistinio Kristaus kūno, ir dėl sutvirtinimo sakramentu gautų Šv. 
Dvasios malonių ir pareigų. Šio apaštalavimo pareiga yra viršlaikinė, nes 
ji kyla iš katalikiškos žmonių prigimties. Kas Kristuje gyvena ir kuriame 
Kristus gyvena, tas negali ir tenedrįsta būti tingus darbe už Kristų. Ku
nigai, šiam apaštalavimui vadovaują, turi ir moterims patikėti didesnius 
Kristaus karalystės darbus.

Pirmųjų amžių Bažnyčioje dvasiškių ir moterų bendradarbiavimas 
buvo labai didelis. Jis tęsėsi iki vėlybųjų viduramžių. Tik keleto pasku
tinių šimtmečių racionalizmas beveik visiškai buvo jį suardęs.

Didysis tautų apaštalas Šv. Povilas, tiesa, parašė tuos audrą tebeke- 
liančius žodžius: „Moterys bažnyčioje tegul tyli“, tačiau jis sukūrė ir jų 
laisvės laišką (Gal. 3, 26), jis parašė giliausius žodžius apie moterystę (Efez 
5, 22) ir apie skaistybę (I Kor. 7,25), bet, svarbiausia, jis dideliam jų 
būriui davė darbo ir pareigų apaštalavime.

Pirmoji misijų stotis Europoje ■— Filipų miestas. Vyrai jį ten pakvietė, 
bet prie miesto vartų jį pasitiko dvi moterys ir Lydija, purpuro pardavėja. 
Jos pirmosios Europos krikščionės ir pirmosios Povilo bendradarbės Euro
poj, davusios jam maistą ir prieglaudą. -Jis dažnai laiškuose mini savo 
kelionių bendradarbę garbingąją Priską—Priscillą, daug nudirbusią pir
mosiose KorintOj Efeso ir Romos parapijose.

Povilas moterims buvo skyręs jų prigimtį atitinkančius' darbus — 
krikščioniškus karitatyvinius darbus. Tai pirmųjų amžių dijakpnisės, naš
laičių ir vargšų globėjos. — Jis numato ir pavojus iš to kunigų ir moterų 
bendradarbiavimo, todėl nurodo ir dijakonisių amžių, sakydamas: „jaunes
niųjų našlių vengk, nes jos pasiduoda gašlumui. Podraug jos išmoksta 
vaikščioti dykinėdamos iš namų į namus, ir ne tiktai dykinėti, bet daug 
šnekėti ir žingeidauti, ir kalba, kas nereikia. Taigi, aš noriu, kad jaunes
niosios tekėtų ir turėtų vaikų..— Ir skaistybę pamilusių sielų dirbo šioj 
srity: štai 4 dijakono Filipo dukterys net pranašavimo dovaną turėjo.
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Tokios pat taktikos laikėsi ir Šv. Petras. O Polikarpas, Smirnos vys
kupas, našlėms tokį gražų titulą davė: „Jūs esate Dievo aukų altorius“,

Negalima baigti nepaminėjus anos mergaitės — motinos, kuri pirmoji 
ėjo kunigiškas pareigas, ant savo rankų šventykloje aukodama švenčiausią 
Ostiją — Dievo Kūdikį — Dievo Motinos. Motiniškas principas į dievišką 
išganymo darbą buvo įjungtas paties Kristaus nuo kryžiaus altoriaus, kai 
Mariją jis paskyrė Jono ir visų kunigų motina. Savo mirties auką aukoti 
Jėzus paliko kunigams, prie tos kryžiaus aukos asistentė buvo Marija, ir 
toliau ji mergelė — motina atsistojo šalia skaisčių kunigų saugodama, 
rūpindamasi visu tuo, ką kunigas žmonių sielose-antgamtiniam gyvenimui 
sužadina; ji motiniškai juos myli ir kartu su jais kenčia. Šiuo Dievo Mo
tinos po kryžiumi paveikslu pats Dievas davė giliausią, švenčiausią ir 
gražiausią atsakymą į „moters ir kunigo“ klausimą. (Pagal prof. Dr. P. 
Ketter str. „Das Priestertum der Frau“). Pr. Tamošaitis

Motina ir šeima. Šiemet Motinos Diena ir Šeimos Savaitė praėjo gy
vai. Visame krašte bažnyčiose atžymėta pamaldomis bei pamokslais, orga
nizacijų rengiamais minėjimais, paskaitomis, meno programomis. Motinos 
dienai ir šeimos savaitei ruošti vykdomasis komitetas sąjūdžio už motiną 
ir šeimą įprasminimui, iškėlė daug naujų ir sveikintinų dalykų. Pirmiausia 
aiškiai nusistatyta ko norima iš motinos ir ko laukiama iš šeimos. Lietuvių 
šeimos ta proga kviestos sąmoningai ir kritiškai įsigilinti į šeimos vertybę 
ir reikšmę mūsų tautiniame bei valstybiniame gyvenime, ir konkrečiais 
darbais bei idealiomis perspektyvomis iškelti, atnaujinti ir atgaivinti tai, 
ką formaliai šeimai yra laidavusi Valstybės Konstitucija. Čia ypač pa
brėžtinos šios esminės šeimos savybės, kurios iškeltos, kaip šeimos motto: 
„Šeima turi būti tvirta, dora, sveika, darbšti ir gausi. Iš šių savybių kyla 
atitinkami šeimos uždaviniai.

Tvirta, sveika šeima sudaro valstybės tvirtumo pagrindą. Tik didžiai 
tvirtoje šeimoje gali klestėti tėvų bei vaikų gerovė, glaudi asmenų bendry
bė ir šeimos paskirties bei priedermių meilė. Tad šeimos neišardomybės 
stiprinimas idealistiška nuotaika yra vienas iš pirmųjų lietuvių šeimos 
uždavinių. ■ .

Antras svarbus ir aktualus šeimos uždavinys yra doros vykdymas šei
miniame gyvenime. Šeimos dora yra pagrindas, kuriuo patvariai gali būti 
kuriaipa ir pastoviai išlaikoma tautinė kultūra. Šeimos dorumas ir didi 
moralė įsąmonina piliečius gerai bei sąžiningai atlikti savo priedermes, 
kovoti už tautos idealus, kelti visuomenės gerovę ir pozityviai dirbti.

Trečias mūsų šeimos uždavinys ir gyvybinis reikalas yra nenuilstamas 
darbas, darbo meilė ir kūrybinė darbo nuotaika. Tai yra pagrindinė są
lyga, be kurios neįmanoma dvasiškai augti, ekonomiškai stiprėti ir nau- _ /y
dotis kultūros gyvenimu.

Ketvirtas labai svarbus šių dienų mūsų šeimos uždavinys yra fizinė 
Šeimos sveikata. Lietuvių šeimai reikia būti fiziškai stipriai, kad ji ne tik 
sėkmingai galėtų kovoti dėl savo būvio, bet ir visokeriopai augti, kultūrėti 
ir pažangėti. . . .

Pažanga lietuvių šeimai reikalinga ne tik kokybinė, bet ir kiekybinė. 
Tad labai aktualus yra ir dar vienas, penktasis, šeimos uždavinys — šeimų 
gausumas. Juo šeimos gausesnės, juo tautos išlikimo klausimas tikresnis 
ir jos ateitis aiškesnė.
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Taigi iš visa, kas čia pasakyta, aiškėja, kad tik plačiu užsimojimu, 
sutelktinėmis jėgomis ir visuotiniu susirūpinimu kelti šeimos tvirtybę, 
dorą, sveikatą, darbštumą bei gausumą bus galima išaukštinti pačią šeimą 
ir patikrinti tautos laimę bei saugumą. Tuo keliu eidama, lietuvių Šeima 
taps visokeriopos kultūros kėlimo veiksniu.

Pagarba, apsauga ir globa šeimai!
Tvirta, dora, sveika, darbšti ir gausi šeima Lietuvai!“ — taip buvo ska

tinamos lietuvių šeimos įsisąmoninti į šeimos paskirtį ir siekti jos stiprybės 
bei gerovės. . . .

Šiemet pirmą kartą pradėtas surašinėjimas gausių šeimų, kurios turi 
ne mažiau 10 gyvų, sveikų ir dorai auginamų vaikų. Pranešimų apie to
kias šeimas gauta arti 2.000. Yra šeimų, kurios augina net 15 — 18 vaikų. 
Gausioms šeimoms Motinos dieną paskirtos piniginės dovanos po 100 litų 
ir pareikštos padėkos jų motinoms. Dovanas ir padėkas šiemet gavo 210 
šeimų, kurios laiku ir teisingai suteikė žinias apie savo šeimas. Gausioms 
šeimoms dovanos numatomos teikti ir ateityj. Be to, Komitetas gausioms 
šeimoms remti yra nusistatęs kelti ir ryžtingai siekti, kad gausios šeimos 
būtų materialiniai aprūpintos ir dvasiniai palaikomos. Čia bus dedamos 
pastangos, kad būtų joms sumažinti visokie mokesčiai, kad jos būtų aprū
pintos darbu bei pragyvenimu, kad gautų susisiekimo lengvatų, kad jų 
gabūs vaikai gautų stipendijas mokslus išeiti ar profesiniai pasiruošti. 
Reikia pasidžiaugti, kad šiemet visa mūsų spauda labai plačiai, giliai ir 
rimtai kėlė ir svarstė šeimos problemą įvairiais požiūriais, ir ieškojo kelių ją v »
palaikyti bei stiprinti. Be to, šiemet Šeimos savaitės proga išleista 4.500 
egz. įvairiomis temomis paskaitų provincijos paskaitininkams, duotas vi
sas ciklas paskaitų radiofone, atspaustas simbolinis plakatas — motina 
prie ratelio bemokanti vaiką skaityti. Šis mielas menininko P. Rimšos 
kūrinys mums visados primins, kad tautos mokytoja ir auklėtoja šeima, 
jos širdis — motina! Šeimos saugojimas ir motinai pagarba ne tiek žo
džiais išreiškiama, kiek darbais parodoma. Gražių minčių pareikšta daug, 
reikia, kad jos taptų gyvu veiksmu ir įsigyventų. E. N-nė

Pagalba jaunai motinai, Amerikos Jungtinėse Valstybėse, Herniosea 
Beach, įsteigti šeimų motinų neapmokami poilsio namai. Nuo birželio 
pabaigos ligi rugsėjo pabaigos neturtingos motinos su vaikais ligi 14-kos 
metų čia randa poilsį. Šie namai įsteigti labai mažai uždirbančioms 
šeimoms, kurioms iš savo lėšų sunku“ išvažiuoti už miesto.

1936 m. šioje įstaigoje gyveno 1025 šeimos. Kiekviena šeima, at
sižvelgiant į vaikų skaičių, čia gauna vieną ar du kambarius ir kiek
vienas asmuo po lovą.

Motinos rūpinasi savo mažais vaikais. Vyresnieji vaikai pralei
džia laiką žaisdami, sportuodami, iškylaudami.

Panaši įstaiga veikia ir Paryžiuje. Jos uždavinys parūpinti jaunoms ij
motinoms papigintas poilsio vietas kaime ir pajūry, į kurias jos vyksta 
su savo vaikais. Ši įstaiga visoje Prancūzijoj turi daug skyrių ir didelį 
pasisekimą. v

Parengimas motinos darbui. Indo-Kinijoje mergaičių švietimo va
dovybė pirmoj eilėj susirūpinusi mergaičių parengimu motinos darbui. 
Vaikų auklėjimo ir priežiūros teorija ir praktika įtraukiama į mokyklų 
programaSt 193ß m. priimta pradinių mokyklų ši programa: vaiko prie-
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žiūra — drabužiai, patalynė, švaros palaikymas, vaiko higiena. Mo
kinės praktiką atlieka sanitarinėse įstaigose — motinybės namuose, pa
tariamuose punktuose, šeimose, kuriose yra kūdikių ir mažų vaikų.

Svarbiausias parengimas varomas aukštesnėse pradinėse mokyklose. 
Visa programa išeinama per keturis metus. Pirmaisiais metais išeina
mas nėščios motinos ir kūdikio ligi vienerių metų higienos ir priežiū
ros kursas. Čia ypatingas dėmesys yra kreipiamas į klimato sąlygas 
ir į kovą su nehigieniškais papročiais. Pratybų metu ruošiamas kūdikių 
kraitis, lovelė, maisto indai, indų sterilizacija ir kt.

Antraisiais mokslo metais išeinamas vaiko auginimo kursas — laiky
mas ore, vaikų ligos, preventyvinė higiena ir motinos vaidmuo vaiko ligoj.

I praktikos darbus įeina vaiko rengimas, kompresai ir kitokios gy
dymo priemonės. Mokinės pratinamos sudaryti ir tvarkyti namų vais
tinėlę.

Trečiųjų metų programa apima tolimesnį vaiko gyvenimo amžių: — 
vaiko laikysena, muskulų, alsavimo higiena, nervų sistemos higiena (nu
rodomi hipnotizmo, baisių pasakų, kūno bausmių ir baisių vaizdų pa
vojai). Toliau einama vaiko pojūčių plėtotė ir Fröbelio metodų pra
tybos; vaiko fizinis, protinis ir dorinis ugdymas, ir motinos vaidmuo 
šioj srityj; vaiko globa (jaunų vaikų darbo žala).

Ketvirtųjų metų programa apima: mergaitės higieną, vedybas (per
daug ankstyvų vedybų žala, paveldėjimas); būsimos motinos higiena; 
gimdymas įstaigose ir namuose; gimdyvės higiena.

Pratybos atliekamos socialinėse motinos ir vaiko įstaigose. Pa
skutiniais metais išeinamas ir pasirengimas namų ruošai: kirpimas, siu
vimas, virtuvė, skalbimas ir t.b

Mokytojų parengimas sudaro specialią vaiko auklėjimo ir priežiūros 
programos problemą. Mokytojos tuo tarpu parengiamos specialiuose 
kursuose ir specialiais vadovėliais.

Vaiko priežiūros ir auklėjimo kursai ruošiami ir pačioms motinoms. 
Motinų parengimas ir vaikų gelbėjimas įeina į pagrindinius šio krašto 
socialinius uždavinius. ,

. ' i ■ ■

Parengimas namų ruošai Švedijoje. Pastaruoju laiku švedai ypa
tingą dėmesį atkreipė į mergaičių pasirengimą šeimininkės pareigoms. Mer
gaičių parengimas šiam darbui varomas per įvairias mokyklas — pradi
nes, vidurines, aukštesniąsias, ir specialias. Mergaitės namų ūkio daly
kų mokosi 1438 pradinių mokyklų rajonuose, 125 vidurinėse mokyklose, 
58 aukštesniose mokyklose. Be to, Švedijoj yra gana tankus tinklas 
specialių namų ūkio mokyklų, kuriose mergaitės specialiai rengiamos 
šeimininkės pareigoms. Tokių mokyklų Švedijoje yra apie 140. Jas iš
laiko valstybė, savivaldybė, organizacijos, ir privatūs asmenys. Mokslas 

- tęsiasi ne visose mokyklose vienodą laikotarpį (nuo kelių mėnesių iki 
kelių metų). Kasmet namų ūkio mokyklas baigia 5.000—-6.000 mergai
čių, kurios su mokyklomis ir toliau palaiko nuolatinį kontaktą, ir naudo
jasi mokyklos patarimais bei nurodymais.

• Magdelena Aviętėnaitė, U.R .M.-Spaudos Departamento direktorė, gegužės 
14 d. New Yörke atidarė Lietuvos paviljoną pasaulinėje parodoje. Paviljono atida
rymo ceremonijose dalyvavo tūkstantinės minios žmonių.
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Prieš bendrus paplūdimius. Lietuvos moterų organizacijos padavė 
kolektyvinį prašymą Kauno Miesto Burmistrui ir Sveikatos Departamento 
Direktoriui, kad panaikintų bendras vyrų ir moterų maudykles. Savo 
prašyme jos iškėlė šiuos motyvus;

„Kiekvienas viešas pasikėsinimas prieš moters padorumą visame kul
tūringame pasaulyje yra griežtai smerkiamas. Tačiau tuo nesitenkin- 
damos, organizuotosios užsienių moterys jau nuo seno atkakliai kovoja 
prieš tą giliai moterų garbę įžeidžiantį moters kūno dalių ekshibicio
nizmą, kuris dažnai yra pastebimas ir krautuvių vitrinose, ir vasaros 
paplūdimiuose, ir laikraščių skelbimuose. .

Ir Lietuvos organizuotosios moterys, gerai žinodamos, kaip aukš
tai stovėjo mūsų tautos dorovė praeityje, ir per savo suvažiavimus ne- 
sykį su pasibaisėjimu konstatavusios skaudų dorovinį mūsų šalies puo
limą dabartiniais laikais, — taip pat ryžosi su visa energija pakelti savo 
balsą prieš kiekvieną viešą moterų kuklumo ir jų gero vardo pažeidimą.

Todėl, visų organizuotų moterų vardu prašo galutinai užkirsti kelią 
toms bendroms maudyklėms, į kurias ligi šiol tūkstančiai Lietuvos, Kau
no moterų ir mergaičių buvo verčiamos eiti ir tokiu būdu pamažėli dar 
daugiau prisidėti prie mūsų tautos dorovinės savižudybės. Gana jau mes 
matėme skaudžiausių šeimos tragedijų!“

Norima, kad moterims ir vyrams būtų atidarytos atskiros mau
dyklės. Taip pat prieš bendras maudykles kelia balsą gydytojai, peda
gogai, moralistai.

• Aukštąjį Mokslą Baigusių Moterų Sąjungos Valdybą sudaro: A. Šalčiu
vienė — pirmininkė, Armanavičienė, inž. Kripienė, Uogi'ntienė, Gudavičienė ir 
Staniškienė. Sąjunga palaiko ypač .glaudžius ryšius su kitų valstybių analoginėmis 
moterų sąjungomis.
• Akademikių gyvenime pavasarį reiškiasi daugiau noro artėti į kaimą. Stu
denčių ateitininkių korp! „Giedra“ ir „Birutė“ savo metines šventes atšventė pro
vincijoje — „Birutė“ Kazlų-Rūdo j e, „Giedra“ — Veršvuose.
• V. Jonuškaitė Zaunienė gegužės mėnesį koncertavo Vilniuje ir Varšuvoje.
• Vilnietės žurnalistės: Ö. Miciūtė ir S.' Taškūnaitė, atvykusios į Kauną su 
Vilniaus lietuviais žurnalistais, atsilankė „N. V.“ redakcijoje, informavosi apie 
moterų spaudą ir pageidavo glaudesnio bendradarbiavimo vilniečių. ir laisvos Lie
tuvos moterų.
• Europos krepšinio pirmenybės Kaune prasidėjo gegužės 21 d. ir tęsės iki 
gegužės 28 d. Tarpmiestines moterų rungtynes Varšuva—Kaunas laimėjo lietuvės: 
Europos krepšinio meisterio vardą vėl laimėjo lietuviai.
• Mokytojoms rekolekcijos. Šiemet trijų dienų rekolekcijos mokytojoms pra
sidės birželio 26 d. vakare Švč. Širdies Kongr. mergaičių gimnazijos patalpose 
(Kaunas, Vilniaus 2). Kviečiame gausiai dalyvauti ne tik mokytojas, bet ir šiaip 
inteligentes. Norinčias vietoje apsigyventi prašome iš anksto pranešti šiuo 
adresu: A. Kučinskaitė, Kaunas, Vilniaus 2.
• Valstybės Operos solistės: V. Jonuškaitė Zaunienė ir J. Augaitytė Santvarienė 
pakeltos V.D.U. studentų ateitininkų Meno Dr-jos „Šatrija“ garbės nariais.

■ * • * -> ■

• Moterų Dienos per Sekmines įvyko Kaune. Dienos buvo gausios ir turiningos. 
Jas organizavo Katalikių Organizacijų Sąjunga -2- KOS. Apie jas plačiau para
šysime kitame numeryj.
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Dr. O. Narušytė, DORINIS AUKLĖJIMAS LIETUVIŲ ŠEIMOJE. 
„Naujosios Vaidilutės“ leidinys 1939 m. 92 psl.

Mūsų pedagoginė literatūra dar taip labai negausi, kad kiekvienas 
naujas tos srities užsimojimas turi būti sutinkamas su dideliu džiaugsmu. 
Šis Dr. Norušytės darbas dar ir tuo mums labai vertingas, kad jo medžia
ga paimta ne iš knygų, bet iš pačios autorės tyrinėjimų lietuvių šeimų. 
Ir todėl jis įgauna mums dar didesnę vertę.

Pagrindiniai klausimai, kurie knygoje nagrinėjami yra lietuvės moti
nos auklėjimo idealas ir jos pedagoginė praktika. Šiais klausimais autorė 
žinias rinko iš pačių motinų, apklausinėdama jas pagal iš anksto turimą 
planą. Tokiu būdu ji apklausė apie 200 motinų iš ūkininkų, darbininkų, 
miesčionių ir inteligentų tarpo. Vadinasi, į iškeltus klausimus autorė 
atsako ne savo asmeniniais samprotavimais, bet apklausinėjimų daviniais, • « < ,
grynai empirine medžiaga. Tuo atžvilgiu visi teigimai yra objektyvūs ir 
įtikiną.

Surinktą medžiagą autorė gražiai apdirba, sutraukdama ją į atskiras 
lenteles, kurių knygoje priskaitome net 34. Lentelės lengviau padeda 
orientuotis gausioje medžiagoje. Vien iš jų ryškėja koki skirtingi yra 
ūkininkių, darbininkių, mieščionių ir inteligenčių motinų savo vaiko auk
lėjimo idealai ir jiems realizuoti taikomos priemonės. Be to, knygoje gana 
apsčiai iškelta ir praktinių šeimos auklėjimo klausimų. Ją perskaitę susi
darome gana pilną vaizdą apie dorinį auklėjimą mūsų šeimose ir ypatingai 
apie motinos vaidmenį. Todėl knyga yra rekomenduotina ne tik besido
mintiems pedagogine literatūra, bet ir visoms motinoms. Jos čia ras pa
liestą ne vieną joms rūpimą klausimą, ras atsakymą į daugelį sunkių ir 
kasdien būtinų išspręsti klausimų.

Jei ką knygai galima prikišti, tai sunkoku stiliumi parašytą įvadą. Jis 
gali kartais kai ką atbaidyti, imti toliau knygą skaityti. Pastebimas ir 
vienas kitas neaiškumas, pav., kad ir dorinio auklėjimo apibrėžimas. Jei 
įvadas būtų kiek populeresnis ir šiaip knygoje dar daugiau iškelta praktinių 
nurodymų, kurie vietomis taip ^peršasi, ji būtų dar prieinamesnė. Gaila, 
kad visai neiškelta tėvo vaidmuo doriniam auklėjimui. Tačiau šie maži 
trūkumai knygos vertės nemažina. Ji rekomenduotina visiems paskaityti. 
Tai labai vertingas indėlis mūsų šios srities literatūroje. Pen.
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Atsiųsta paminėti
„SPAUDOS FONDO“ LEIDINIAI

Stefan Zweig, MARIJA STUART. Istorinis biografinis romanas. 
Vertė B. Butkūnas. 526 psl. ir 6 psl. paveikslų. Viršelio aplankas iš ori
ginalo. Siame stambiame veikale autorius naujai nušviečia dramatišką 
Marijos Stuart istorinę asmenybę, kurią lydėjo apgauli likimo žvaigždė: 
čia ji Anglijos karalienė, kerinti moteris, skleidžianti, aplink save džiaugs
mą ir meilę, čia aistros apakinta vergė, klūpanti prieš savo vyro žudiką, 
čia; vėl išduota kalinė, tremtinė, padėjusi galvą ant ešafoto ... Šis sva
riausias Zveigo veikalas, išverstas į daugelį kalbų, yra įsidėmėtina lite
ratūros naujiena ir mūsų skaitytojams.

Juozas Jurginis, NANSENAS. „Įžymiųjų žmonių biografijų“ Nr. 
5. Iliustruotas leid., 320 psl., Lt 3,50. Didžiojo norvegų mokslininko, ledy
nų tyrinėtojo, politiko humanisto, karo belaisvių ir pabėgėlių gelbėtojo, 
kilnaus ir darbštaus žmogaus gyvenimo knyga, ugdanti pasiryžimą ir 
skatinanti darbingumą.

Dr. A. Garmus, MOTINA ir jos rūpesčiai vaikų likimu. Su paveiks
lėliais iš zoologijos. Dedikuotas Brangios Motinos atminimui už jos 
vargūs vaikus auklėjant ir leidžiant į mokslą. 90 psl. Lt 2.

R. Kipling, ŠTAI KUR PASAKOS! Autoriaus iliustruotos. Iš anglų 
kalbos vertė J. Nabažaitė ir T. Zaleskis. „Jaunimo skaitymai“ Nr. 9. 200 
psl. Lt 2,50. Tai viena gražiausių jaunimo knygų pasaulinėje literatūroje. 
Ji šiltai rekomenduotina perskaityti kiekvienam mūsų jaunajam skaitytojui.

Ch. Vildrac, LIŪTO AKINIAI. Iš prancūzų kalbos vertė D. Čiur
lionytė-Zubovienė. Originaliai iliustruota, didelio formato, spalvuotais 
ir kietais viršeliais, daili knyga vaikams. Lt 2,50.

Mr. Iljin, KURI DABAR VALANDA? Nauja mokslo populiari- 
začijos knygutė jaunimui. Vertė J. Jasiūnas. Iliustruota. Įdomi laikrodžio 
istorija. Lt 2.

- M. Eisberg, DABAR AŠ SUPRANTU RADIJĄ. Nuostabūs pa
sikalbėjimai apie yadiją. Vertė mok. A. Vaitkevičius. Gausybė teksto 
iliustracijų. Puiki, didelio formato knyga. 160 psl. Lt 4.

„SAKALO“ LEIDINIAI
Bronė Buivydaitė, PO ŽILVIČIAIS. IH-čias eilėraščių rinkinys. 104 

psl. Lt 3. Tai vienintelės pirmųjų Vainikų moters poetės nauja poezijos 
knyga gilaus ir plataus turinio, kuris apima ne tik asmeninius žmogaus 
pergyvenimus, bet ir gyvenimo džiaugsmų ir laimės bei kančios pras
mę. Ypač su giliu jausmu skambä grįžtančios vasaros posmai.

V. Daugirdaitė Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJOS VAIZDAI IR 
RAŠTAI. Istorijos chrestomatija. Ištraukos iš šaltinių, mokslo straips
nių, monografijų ir originalios bei verstos grožinės literatūros veikalų. 
Lietuvos senovė, Lietuvos kūrimosi laikai ir Lietuvos įsigalėjimas. Gau
siai iliustruota. 264 psl. Lt 4,50.

V. Burkevičius, IŠ MŪSŲ KOVŲ DĖL LIETUVOS MOKYKLŲ. 
1863—1915. Did. form. 64 psl. Lt. 2. Buvęs ano meto liet, mokytojas, 
iš 1200 bylų peržiūrėjęs pusę Centr. Valst. Archyve ęsančių pradž. mo-
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kyklos bylų, duoda daug mūsų praeičiai pažinti brangios medžiagos. 
Slaptų ir viešų mokyklų veikimas> mokytojų kilnojimai, įdomi byla 
dėl kryžiaus, kapelionas „maištininkas“ ir kt. vaizdžiai rodo mūsų 
mokyklos kryžiaus kelius po svetimų jungu.

Laura Šlapelienė, DVI LIETUVAITĖS AMERIKOJ. Apysaka iš Ame
rikos mokyklų gyvenimo. Iliustravo autorė. ISO psl. Lt 2,50. Kelionė 
į Ameriką, pirmosios dienos svetimos šalies mokykloj, draugystė su 
amerikonų vaikais, mokyklų ir šalies papročiai ir visa toji dvasia, kuri 
slegia ateivius, netekusius tėvynės, jaunųjų knygos draugų bus skaitoma 
su dideliu įdomumu.

Arthur Mills, PASLAPTINGIEJI RYTAI. Egzotiškas romanas. Iš 
VI originalo laidos vertė B. Dundulis. Populiarioji biblioteka Nr. 14. 
Lt 1,50. Plačiai žinomas Anglijoj ir Prancūzijoj egzotinių romanų ra
šytojas, kaip anglų karininkas ilgai gyvenęs Tolimuose Rytuose, pla
čiai aprašo Indo-Kinijos gamtą, žmones, papročius, sukurdamas įdomią 
intrigą ir dideliu fantazijos lakumų profesionalą keliautoją ir nuotykių 
ieškotoją išgelbėdamas iš painiausių situacijų.

Ben. BabrauskaSi KIRČIAVIMO TAISYKLĖS. 99 lietuvių k. kir
čiavimo taisyklės. Vienintelis, praktiškas šios srities vadovėlis mokyk-, 
lai ir gyvenimui. Šv. Ministerijos aprobuotas. Lt 1,50.

„DIRVOS“ LEIDINIAI
P. Tarasenka, PERKŪNO ŠVENTYKLOJE. Apysaka. 140 psl. Lt 1,60.
F. W. Schmidt, VOVERAITĖS NUOTYKIAI. Laisvai išvertė J. 

Sodaitis. 80 psl. Lt 1,20. • / .
K. Bajerčius, IŠ PASAKŲ KRAŠTO. Iliustravo E. Butauskaitė. 120 

psl. Lt 1,80.
Vladas Šimkus, KRIAUŠĖS DUKTERS. Iliustravo K. Šimonis. 

100 psl. Lt 1,80. <
ŠV. KAZIMIERO DR-JOS LEIDINIAI

Maurikis Jokay, AKMENINĖ ŠIRDIS. Apysaka, Iš lenkiško ver
timo vertė Albinas Andrulionis. II ir III tomas. II tomas 223 psl., III 
tomo 237 psl. Abiejų tomų kaina po 2 litus.

Mykolas Feradiejus, POPULIARIOJI CHEMIJA. Išvertė Stasys 
Dabušis, 220 psl. Lt 3. * ą

KITI LEIDINIAI
L. Čepienė, PAS MOTULĘ AUGAU... Lietuvos Vaiko Dr-jos lei

dinys. Lt 3,30.
Alfonsas Gučas, VAIKŲ DARŽELIO PEDAGOGIKA, Lietuvos 

Vaiko Draugijos leidinys. 248 psl. Lt 5.
T. Sf. Gruodis S. J., LAIKYKIS ĮSAKYMŲ. Krikščioniškos doro

vės mokslas. „Žvaigždės“ Redakcijos leidinys. 263 psl. Lt 2.
Kun. B. Andruška S. J., GYVYBĖS ŠALTINIS. Eucharistijos kilmė 

ir jos reikšmė. Tėvų Jėzuitų leidinys. 85 psl. 50 et.
Kun. B. Andruška. S. J.. TEMPERAMENTŲ RŪŠYS ir JŲ PA

SIREIŠKIMAI. Antras leidimas. Tėvų Jėzuitų leidinys. 107 psl. 70 et.
A. Šeškevičius, S. J., KĄ DANGUS KALBA. Tėvų Jėzuitų leidinys.

32 psl. 25 et. '

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė
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J

\\lHIENA MOTERŲ LITERATŪRŪIE
Nuoširdaus religinio idealizmo, tikrojo patriotizmo, gilios ir I 

subtilios artimo meilės, išlavinto skonio rašytojos —- J
Marijos Pečkauskaitės — Šatrijos Raganos i

RASTI! VII TOMAS
jau atspausdintas. Siame tome surinkti tie žymiosios mūsų J 
rašytojos kūriniai, kurie netilpo anksčiau išleistuose tomuose. S 
Šįtomą redagavo Juozas Tarvydas. Išleido S v. Kazimiero Drau- J 
gija. 284 psl. Kaina Lt 3,50. J

Knygą galima gauti visuose knygynuose arba J

ŠV. KAZIMIERO DR-JOJE, KAUNE, ROTUŠĖS A. 6 <

: • J

j

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:

Šlakus nuo veide

K

X

naikina ir paša- 
lina tik kremas

KAUNE metamortoza
KREMAS

METAMQRFOZA
NUO ŠLAKU 

RAUPLIŲ m SPUOGU GerMaPo
%*«
n*«

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?CXXXXXXXXXXX?

Darbą ir laiką šeimininkei sutaupo pilnai 
vartojimui paruošti konservai, o .sveikiau* 
sius ir skaniausius Įvairių mėsos produk

to ir daržovių konservus gamina

Ako. „MAISTO“ B-vė

I
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-Muilas muilui nėra lygus!
— Kodėl?
— Nevienodai putoja ir plauna.
Tuo atžvilgiu „LINŲ MUILAS“ yra puikiausias gaminys, nes 

jo sąstatan įvestas sėmenų aliejus, kuris gamina gausias kremo pa
vidale smulkias putas ir stimuliuoja didelį plovimo pajėgumą.

Šeimininkes prašome išbandyti!II

PLUNGĖJE

AKC. Il-VĖ „KUCINSK1S PABEDINSKAI“
PLUNGĖJE

| LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

j Gamina įvairių rūšių nebaltintas, baltintas ir dažytas LININĖS IR 
| MEDVILNINES MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse. Kreipkite j 
| dėmesį į mūsų plombas su fabriko ženklu.

5

Sveikos, skanios ir maistingos

PIENOCENTROVAISIU SULTYS
T

produktų krautuvėse ir Pienocentre

%

i

C3
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