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NAUJOJI VAIDILUTĖ
MOTERŲ KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS

. ’ ‘ k ‘ . •
• ■ ■ * *

Nr. 5-6 (175-176) 1940 metų gegužės-birželio mėn. XX

Dvidešimts metų
Šiuo numeriu „Naujoji Vaidilutė“, šių baisių karo įvykių metu, 

kukliai baigia dvidešimtuosius metus.
Per dvidešimts metų „Naujoji Vaidilutė“ savo bendradarbių bei 

rėmėjų jaunu idealizmu, neatlyginamu darbu ir rūpesčiu:
I . • . ■

tiesė auklėjimosi kelius jaunajai moterų kartai,
siekė tikrojo moters esmės ir pareigų supratimo, 
skleidė gyvenimo šviesą,

M

tarnavo taikai, —
ugdė moteryse darbo meilę ir kūrybinius nusiteikimus, 
kovojo dėl dvasinio ir ekonominio moters išsilaisvinimo 

į bei žmogiškųjų moters teisių,
"i • ■ ' , •

» ■ , • • ,

kėlė moterų sumiesčionėjimoir klaidingo feminizmo su
pratimo žalingumą ir
ryžosi būti lietuvių katalikių šviesuolių moterų judėjimo 
centru, kuris, harmonizuodamas su tarptautiniu katalikių 
moterų judėjimu, trokšta realizuoti pilnutinio moters tau
tinio gyvenimo idealą. 

4 *

To siekdama „Naujoji Vaidilutė“ ir toliau nori sąmoningai pa
sisavindama tai, ką teikia religija, mokslas ir menas, nepaliaujamai 
veržtis į Tiesos, Gėrio ir Grožio idealus —

... savo pačių vidaus bei išorės Išsivadavimui ir
savo žmogaus asmenybės didžiausiam išaukštinimui.

Su gyvu idealizmu, su meile ir su aktyviu kultūriniu darbu žen
giame į ateitį, į neišsemiamus tautos kultūrinio darbo barus. 

-v ■ , , ‘

Redakcija 
• ‘ u -

I ■ . ’ ■
JI ‘ . -
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Tėvo pokalbis su 20 m. amžiaus dukterim 
» ' 

. • “ ■

(„N. Vaidilutės“ 20 m. sukakties proga)

Eiki šen, dukrele,
Sėskis prie šalelės —
Mudu pakalbėsiv’
Daug rimtų žodelių.

Liaudies dainos parafrazė

Sveika, mano dukrele, 20 metų amželio sulaukusi!
Eikš artyn prie manęs, tavo gimdytojo, nes ši tavo sukaktis 

teikia gražios progos mudviem nuoširdžiai pasikalbėti apie tavo 
praeitį, dabartį ir ateitį, nes manau, kad visa tai bus tau įdomu ir 
naudinga žinoti.

Pirmiausia, tanuos, tau bus įdomu sužinoti, iš kur, kaip ir ko
kiomis apystovomis tu man gimei, kaip praėjo tavo gyvenimo pir
mosios dienos ir metai, kas buvo tavo pirmieji rūpintojai ir globėjai, 
ir kaip ėjo tavo gyvenimas tau jau paūgėjus. 

t t ’< ■

Pirmiausia žinok, kad tu man esi gimus ne eilinėmis-, ramiomis 
gyvenimo apystovomis, ir ne kokiu paprastu būdu, lyg „iš kelmo 
išspirta“ — kaip žmonės pasako.

Atvirkščiai! Tu gimus audrų sūkuriuose, skausmingose kovose 
už mūsų Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę, kurios vyko Lietu
vos padangėj prieš 20 metų. Ir gimus, esi iš vieno tų. kovų jauno 
karžygio kraujo — iš mano neužmirštino brolio Vinco kraujo, su- 
vilgiusio — šiandien jau išlaisvintų — Valkininkų bažnyčios šven
toriaus žemę 1920.X.16 ir po trijų dienų (1920.X.19 Alytuj) iš
keliavusio iš mūsų tarpo ... Tokia tat tavo gimimo scena, tokia 
jos dekoracija.

Mintį apie gimimą iš kraujo man pakiša šv. Jonas savo evan
gelijoj, kalbėdamas apie tuos Dievo vaikus, kurie yra gimę ne iš 
(žmonių) kraujo, bet iš Dievo (dvasios) (Jono I 13). Šią mintį 
tat parafrazuodamas aš ir sakau tau: tu gimei iš mano dvasios ir 
mano vertingiausiojo, mylimiausiojo brolio kraujo.

Norėčiau parafrazuoti dar ir kitą Šventųjų Raštų mintį, kurią 
Katalikų Bažnyčia įsidėjo į savo maldas Kristaus gimimo šventėse:

* -
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In splendoribus sanctorum,ex utero ante luciferum genui te — šven
tųjų spindesy aš pirm aušros pagimdžiau tave (Ps. CIX 3). Tat 
ir sakau; Karžygių garbėj pagimdžiau tave iš mano brolio kraujo 
Tėvynės laisvės aušrai jau išaušus . .. Ir pagimdžiau tave aš vienų 
vienas, be „konkurentų“, netgi prieš daug kieno norą. Niekas dau
giau negali turėt į tave bet kokių pretenzijų, kad tu bent kiek ir 
jo duktė esi. Dar daugiau: tu net motinos neturi! Tu tikrai esi 
proles sine matte creata — vaikas sukurtas be motinos — anot vie
no, iš senovės einančio, posakio.

Bet gal jau užteks šiokios kalbos, kuri, mudviejų kalbant besi
klausantiems, gali atrodyt ar perdaug mistiška, ar perdaug. .. fi
ziologiška. Dėl to po šių tavo egzistencijos „prai storinių“ laikų 
dabar pasklaistysiva tavo istorinius dokumentus, 

i ■ * • * » * - ’ . ■ • ' .. .
• ■ i »

’ ’ ' , • 
‘ L ’ . c * • ’ • • . '

• ‘ » ' s

Kiekvieno gimusio individo pirmutinis istorinis dokumentas, 
kaip visi žino, yra jo gimimo metrika. Štai tavoji metrika, ne tik 
nurašyta, bet ir, kiek galima, nufotografuotai

DVASIOS PAMINKLU

A. A.
i ■

MANO BROLIUI

VINCUI
MOKSLEIVIUI

KILNIAM JAUNUOLIUI

Dėl tėvynės laisvės karo laukuos savanoriu gyvybę paaukojusiam, 
Jo draugių moksleivių gailestingumu mirusiam pajudintas, 
Skaisčios mirusiojo sielos gaivinamas ir jo dvasios keliamas, 
Jo draugių ir kitų man pritarusių vienminčių padedamas, 
Visų Lietuvos mokyklų besimokančiam mergaičių jaunimui pažadint, 
Organizuotai rengtis taip pat į didvyriškus Dievo ir artimo m e i 1 ė s 

darbus, 
Didžiausiųjų savo pirmatakių dvasios didvyrių — šventųjų mergelių

— pavyzdžiais sekant,
„NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“ 

■*

įsikurt esu paraginęs. Pr. Dovydaitis
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Pasirašęs šį dokumentą asmuo yra tas pats, kuris dabar čia su 
tavim kalbasi; o pats dokumentas padarytas ir pasirašytas prieš 
20 metų. i

Atėjus į pasaulį tu buvai čia pat mano, tavo gimdytojo, visiems i
rekomenduota, kas tokia esi ir ko nori, šiais žodžiais: „Naujoji 
Vaidilutė“ imasi kurti Lietuvos [mergaičių moksleivių katalikių ju
dėjimą, \sav o pačių {vidaus bei išorės išsivadavimui ir savo žmogaus 
asmenybės didžiausiam išaukštinimui“. ;

- - • _ ' • . . .j

* U*

J ■

41*

Dabar, manau, su įdomumu išklausysi, kokį įspūdį tavo pa- r
sirodymas padarė aplinkai, kas buvo tavo pirmieji draugai ir rėmė- L
jai, kas į tave šnairavo, skersakiavo, ir net visiškai tave smerkė. t

Iki tau gemant, Lietuvos ateitininkija buvo turėjusi tik vieną, p
jau berods, 10 metų amžiaus vaiką: tavo vyresniąją seserį „Ateitį“.
Vadinasi, ateitininkų šeima buvo palikusi dar prie nelemtos „vieno 
vaiko sistemos“. O žinome, kad pirmesnieji šeimos nariai ne visuomet 
su pasitenkinimu ir džiaugsmu sutinka toj šeimoj dar vieno naujo 
nario atsiradimą; ypač jei toji šeima kiek gausesnė. Tačiau šiuo at
veju jau ir tavęs, t. y. dar tik antrojo šeimos nario pasirodymas toli 
gražu ne visų buvo palankiai sutiktas. Jei tai būčiau pramatęs, 
vargiai ar būtų man ištekę ir drąsos šį žygį daryti — t. y. tave 
gimdyti. Bet, pasirodo, kai kuomet gera yra ir kitų neatsiklausiant 
kai ką padaryt.

Tie tavo pasirodymo atbalsiai, dabar pasakyčiau, balsai prie 
tavo, tik ką gimusios, lopšio labai nevienodi, net statmenai priešingi. 
Juos visus tu ir kiekvienas gali rasti surašytus tavo pirmųjų-antrųjų *
gyvenimo metų 165—170 puslapiuose. Vieno kito tų linkėjimų, vis 
dėlto neiškenčiu ir šioj vietoj nepaminėjęs, kad įsitikintum, kaip 
buvai pasitikta šion ašarų pakalnėn atėjusi.

Itin nepalankus sprendimas apie tave atėjo ne iš kokio Lietuvos 
užkampio, bet iš vak. Europos, iš Šveicarijos Friburgo, vadinasi, 
iš tuo metu katalikiškame Friburgo universitete studijavusio asmens, 
kuris kalbėjo ne tik savo paties, bet ir keleto, o gal ir visų ten stu
dijavusių vardu. Štai tas „klasikiškas linkėjimas“:

Kai dėl ,,Vaidilutės“, tai mūsų nuomonės nepalankiai nusistatė. Šis 
laikraštėlis šalia „Ateities“ ir „Moteries“ yra visai nereikalingas. Visa, 
kas joje tilpo, galėjo būt puikiai „Ateity“ paskleista. Skelti mūsų atei
tininkų moksleiviją dar į dvi dali, mūsų nuomone, šiandien dar peranksti, 
o. kažin ir toliau ar bus naudinga. 

• ■»
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Prof, Pr. Dovydaitis, .....
„Naujosios Vaidilutės" įsteigėjas, pirmasis redaktorius ir leidėjas

Gerai padariau, kad to prietelio (o gal prietelės?) pavardės ne
padėjau po šiokiu jo(s) linkėjimu: šiandien, po 20 metų ji(s), tik
rai jaustųsi nelabai smagiai, nes manau, kad ji(s) dar yra gyva (s). 
Nelabai skaniai jausčiausi ir aš pats, jei atsiminčiau, kas ji(s) buvo 
ir jei kuomet tą asmenį susitikčiau.

Ir velionius V aižgahto nuomonė buvo tokia, kurią vokiečiai 
vadina abfällig, berods, vyriausiai dėl stiliaus:

• ■ ■ • ■ ■ . k .

...Nuo kito numerio pasimsią jį vesti pačios mergaitės moksleivės.
Kai bus — pakrikštysime. O tuo tarpu tai toli gražu ne „margaičių moks
leivių laikraštis"; tai rinkinys tokių pat rimtų ir sunkių straipsnių, kaip 
„Mokykla", „Kosmos"; spėjama ir busimasis „Logos"... „Kosmoso" ir 
„Logoso“ redaktorius nepataikys būt ir pusmergių laikraštėlio redaktorius.

Iš Vaižganto gavau į kailį ne tik aš, bet ir tas pirmasis mano 
pagalbininkas tave beaprūpinant tinkamu maistu. Aš jį norėčiau 
vadint tavo krikštatėviu. Ar žinai kas jis toks yra? Nesijaudink: 
tau nebus gėdos būti jo krikštadukte. Tai dabartinis Vytauto 
Didžiojo Universiteto Rector Magnificus prof. Dr. S t. Š a lkau s- 
k i s. Jis, visai pritardamas mano sumanymui tave pagimdyt, mie-

7



lai sutiko prisidėt tave pamaitint sveiku, tavo prigimčiai tinkamu 
penu jau pačioje tavo gyvenimo pradžioje — jau pirmajam tavo pa
sirodymui duodamas vieną originalų ir vieną verstinį straipsnelį: pa
sivadžiojo tave po „Rūtų darželį“ ir parodė tau Lacordaire’o Mariją 
Magdalietę*. Už tai ir jam kliuvo:

Perimtas, perfilosof iškas stilius net ir tokių rašinių, kaip St. Šal
kauskio: „Rūtų darželis“ ir Lacordaire’o: „Marija Magdalietė“ — rėkė 
toliau Vaižgantas.

Ir atsitiko kaip toj pasakoj : abu drauge vogė, abu drauge ir į kailį 
gavo ...

Ne visos tavo gimimo priežastys buvo aiškios ir A. Jakštui, 
tuo laiku „Draugijos“ redaktoriui. Pagyręs pirmojo sąsiuvinio įvai
rumą, palankiai painformavęs apie jo turinį, pabaręs, kad „straips
niai dažniausiai parašyti sunkoku stilium“, betgi „nežiūrint tų ne
tobulumų“ tave laikęs „mūsų laikraštijoj pageidaujamu apsireiškimu“ 
ir palinkėjęs tau „pilniausio pasisekimo“, betgi pasakė nesuprantąs 
vieno dalyko:

... Laikrašty, skiriamame mergaitėms, keistokai atrodo pradžioj įdėta 
Vincui Dovydaičiui dedikacija, o vidury tam pačiam Vincui skirtas straips
nis „Draugas Vincas — tėvynės auka“. Ką čia- a. a. Vincas turi bendro 
su mergaitėmis, mes tikrai nesuprantam.

Šie mano gerbiamojo mokytojo žodžiai man visuomet kelia to
kių minčių i šaltas, niaurus ir žiaurus būtų pasaulis ir gyvenimas, jei 
jame reikštųsi tik vien vyriškas, šaltas ir sausas intelektas! Tik pa
galvokim: teologas, filosofas, matematikas, literatūros kritikas, vienu 
žodžiu intelektualas enciklopedistas A. J a k š t a s-D a m b r a u s- 
kas pasisako tikrai nesuprantąs, ką mano miręs brolis „turi bendro 
su mergaitėmis“, kad ir tatai buvo, rodos, gana aiškiai paaiškinta 
„metrikoje“. Tuo tarpu moterims, kurios rankose vartė pirmąjį „N. 
Vaidilutės“ sąsiuvinį, rodos, tatai nesudarė jokios nesuprantamos 
problemos, nes jos dėl šito nekėlė jokio balso. O po keleto metų, 
manau, visų moterų mintį šiuo klausimu viešai pareiškė ponia S t. 
Ladigienė, kai ji jau buvo pasiėmusi tave, mano dukra, savo 
prieglobstin ir kai aš, tavo gimdytojas, buvau sulaukęs 40 m. am
žiaus, o tu septintuosius pradėjusi. Tuomet ponia redaktorė, paci
tavusi „metrikoj“ kelias apie tavo gimimą mintis, jas šiaip iško
mentavo:

Įdomus sugretinimas. Didvyrio, draugo, moksleivio mirtis ir kil
nus jam paminklas — gailestingų mergaičių moksleivių žodžių ir darbų

* Sulietu vinto jas Saldu vos Žynys yra tas pats 5f. Šalkauskis.
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vainikas. Čia artimas simbolizmas Dieviškojo Karsto ir palaimintųjų mo
terų. Mirtis nėra baisus, nuožmus momentas, bet mums prisikėlimo mo- .. .
mentas. Ją prisiminti, tai žvilgterėti į laikrodėlį, prisistatyti visą dienos 
darbų tvarką, pažadinti save darban, atgimti, prisikelti. Mirties žodis, kaip 
vakarinei maldai šaukiantis varpas, praskrodžia tylą, pažadina ją, ir varpų 
aidus priglaudžia kalvos, girios, lankos. Mirties žodį priglaudė mergaitės 
moksleivės ausis. Jis prof, Pr. Dovydaičio, tuomet gimnazijos direktoriaus, 
pažadintas įstrigo sielų gelmėn ne šaltu įspėjimu, pamokymu, bet pačios 
gailestingosios moteriškos sielos troškimu, meile. Suvokti momentas, kada 
klausa įsitempia, kada siela kažko ilgisi, kada ieško ne žemiško pavilgo, bet 
dangaus slaptybių, ir tai ilgesio kupinai sielai, alkstančiai, trokštančiai sielai, 
toms ištiestoms maldavimams rankoms, pravertoms troškulio lūpoms — su
teikti mannos, supilti gaivinančio balsamo taurelę — reiškia atgaivinti 
visą gyvenimą, prikelti jį naujam gyvenimui. Tokia nuotaika ir tokia 
dvasia ėjo į mus „Naujoji Vaidilutė“. Ji, sumanytojo mintimi, turėjo su
teikti mums lakumo, sparnų, kurie nenuilstamai kiltų su išplėstomis mu
myse aukščiausiomis nemirtingumo asmenybėmis į Dievo aukštybes (N. V. 
1927, 5 p.).

Štai kur ir kieno aš buvau šimtu procentų suprastas! Suprastas 
geriau, kaip visų T u m ų-V a i ž g a n t ų, D a m b r a u s k ų-Ja k š- 
tų ir Friburgo filosofijos ar teologijos daktarų! Nenuostabu: jie visi 
buvo vyra i, o Čia kalbėjo mot e r i s. O ir šis mano darbas bu
vo .skirtas moterims, ne vyrams. Tat tik moterų jis buvo ir 
yra tinkamai suprantamas. Joks teologas vyras, manau, šitokio ko- 
mentoriaus nebūtų parašęs, kokį čia parašė ponia S t. La.digi e n ė...

n* ■ .

v. 
*¥*

Ir jau pat pradžioj moteriškojo pasaulio atstovės mano suma
nymą geriau suprato ir šilčiau vertino. Ir to nelemtojo stiliaus — 
kaip mokėjau, taip trepsėjau — man neprikaišiojo arba pasisakė dėl 
jo atlaidžiai. Nekalbant apie jaunąsias skaitytojas, štai kokį atsi
liepimą gavau iš „bendradarbės X“: 

' 1
„N. Vaidilutė“ man atrodo mažumą per sunki mokinėms. Bet ką 

padarysi, kad nėra tinkamų rašytojų. Čia reiktų ypač moters plunksnos.

Šimto procentų tikrumu negalėčiau tvirtint kieno čia žodžiai. 
Bet labai labai įtikimai man atrodo, kad šis atsiliepimas apie pir
mąjį „N. Vaidilutės“ sąsiuvinį yra ne kieno kito, kaip tik Marijos 
P e č k a u s k a i t ė s. Ši dvasiniu atžvilgiu labai aukštos vertės Lie
tuvos moteris — ji lygiai prieš 10 metų jau yra iškeliavus į geresnį 
gyvenimą — ne tik žodžiais palinkėj o, bet tuoj aus ir darbu prisidėjo, 
man talkon atėjo tave, dukra, maitinti savo moteriškąja plunksna. 
Jos pagaminto dvasinio peno pradėjai gauti jau nuo antrojo savo 
pasirodymo.

251
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Tuomet buvau tau pakeitęs ir viršinį tavo drabužį: pasirodei 
beklūpanti prie aukuro po žaliu ąžuolu, kaip senobinė Lietuvos vai
dilutė. Tą drabužį tau buvo padirbdinusi viena menininkė, tuomet, 
rodos, studijavusi Romoj. Tokiame margame drabužy, beklūpoda- 
ma prie aukuro ar po žaliu ar po pajuodusiu ąžuolu (rudenį ir žie
mą!), tu išgyvenai pustrečių metų skaitant kalendoriškai, arba tre
jus metus — skaitant laikraštiškai. Ketvirtuosius ir daugiau kaip 
pusę penktųjų savo amžiaus metų vėl dėvėdavai paprastą, kuklų dra
bužį, nes tas margasis, matyt, buvo jau išėjęs iš mados.

Dabar tavo drabužis ir vėl pasiūdintas vaidilutiškais motivais 
— su liepsnojančiu aukuru----bet jo stilizacija jau kitokia — mo
derniška, lengva, laki. 

■' . • • r ' z

Bet ne tiek buvo svarbu tavo drabužis, kiek tavo vidus, t. y. 
turinys. O tavo turinys darėsi vis įvairesnis, vis turtingesnis, neš vis 
daugiau susilaukdavai maitintojų, ne tik moteriškųjų, bet ir įžymių 
vyriškųjų. Net ir tas pats Vaižgantas tau trupinį kitą mestelėjo.

Tačiau ištikimiausia, tinkamiausia ir nuolatinė tavo rūpintoja 
-maitintoja buvo jau minėtoji M. Pečka u skaitė. Ji maitino 
tave gražiomis novelėmis, didaktinio-moralinio pobūdžio straipsne
liais, originaliais ir verstiniais — daugy iš jos mėgiamojo mokytojo 
Förste rio, mokė tave gražaus elgimosi, patardavo kaip ir kokias 
knygas skaityt, pasakodavo įžymių moterų biografijas; kartą patiekė 
net gražų jumoristinį dalykėlį „Moterų teisės“ (N. V. 1922—23, 49— 
57 p.; jis buvo išverstas taip pat esperantiškai ir išspausdintas 
viename Lietuvos esperantininkų laikrašty), kurį visuomet praverstų 
pasiskaityt visoms jaunoms rėksnelėms apie moterų teises, o . • ' •

Man iš visa neblogai sekėsi bendrai dirbt su M. Pečkauskaite, 
tave, dukra, beugdant. Ji, mano prašoma, neatsisakė nuo tavęs ir 
vėliau, kuomet tave globot jau buvau atidavęs kitų rankoms; ir 
tuomet vis dar retkarčiais siųsdavo tau peno, kiek jo leisdavo pa- 
gamint jos, vis menkyn einanti, sveikata. Tas mudviejų bendras dar
bas bent kiek atsispindėjo nabašninkės man rašytuose laiškuose 
(Athenaeum 1935, 176—181 p.). „Tai tik Tamsta taip mokėjai ma
ne prispirti rašyti“ — pasakė ji laiške iš 1926.XI.20 (178 p.). Sitai 
pasakau ne pasigirti norėdamas, bet kad parodyčiau, jog tavo egzis
tavimas buvo teigiamai pažadinęs M. Pečkauskaitės kūrybinę ener
giją jos paskutinįjį gyvenimo laikotarpį, per kurį ji sukūrė dar ge
roką pluoštą labai gražių dalykų.

Taigi, jei prof. S a 1 k a -u s k į — jis ir vėliau tau peno davinėjo —
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pavadinau tavo, dukra, krikštatėviu, tai M. Pečkauskaitę galėčiau pa
vadinti tavo motina-ugdytoja. Ir nuo to momento, kai ji pradėjo 
tavimi rūpintis, man neteko būkštauti dėl priekaištų, kokių man buvo 
padaryta pradžioj.

Bet kai tu jau buvai paūgėjusi, tai ir vėl kai kam pradėjo rodytis, 
kad nemoku tave tinkamai vedžiotis, kad perdaug varžau tavo lais
vę, kad tempiu ant savojo kurpalio, kad prie tavęs neleidžiu prieit 
niekam kitam ir pan. Kadangi buvau gerokai ir pavargęs — ypač 
finansų atžvilgiu — tavimi besirūpindamas, tai, tavo amžiaus ket-

* veriems metams pasibaigus (1925 m.), mielu noru atidaviau Tave
J augint kitiems asmenims vyresniosioms ateitininkėms, jau sava

rankiškoms inteligentėms. Jos, pasikeisdamos ir pasivaduodamos, 
tebeaugina tave ir iki šiol, kuomet jau pati tapai 20 m. amžiaus inte
ligentė.

Bet ir aš, kaip gerai atmeni, nuo tavęs neatsisakiau, — nes ir 
toliau palikai mano vaikas — ir taip pat vėliau, bent retkarčiais, pa
sigavęs šiokių ar tokių progų, šį bei tą kyšteldavau tau maisto, jei 
tik atspėdavau nuo kitų savo pareigų. (Tavo dešimtmečio proga ir 
dar kai ką realiau esi iŠ manęs gavus). O tavo 20 m. sukakties 
proga štai išsirengiau ir ilgiau su tavim pasikalbėt.

J *

I . . -n

1 ■ . .

i Ar šis pokalbis tau dar neatsibodo? Atrodo, kad panašiai. Dėl
* to ir esu pasirengęs jį greit baigti, kad ir dar toli gražu neišsikalbė

jau su tavim viso, apie ką buvau numatęs kalbėtis. Mat, buvau 
ketinęs ne tik tau papasakot apie tavo atsiradimą, augimą ir kitus

Į tau „istorinius“ dalykus, bet kalbėtis ir apie principinius, su
j šių dienų moterų inteligenčių sąjūdžiu ir su mergaitės pašaukimu su

sijusius klausimus, su tavo, kaip moters lietuvės katalikės inteligen
tės didžiaisiais uždaviniais ir darbais tuos uždavinius vykdant ir kt.

v Gale ketinau duoti tau visai konkrečių nurodymų, kuo tu netu
rėtum būti, jei rimtai esi pasiryžus teigiamai pasireikšti ateity. 

s • ’ * ’ ’ ■

į Tai turėtų būti lyg koks tau pakištas veidrodis, tik ne tavo
k |

| viršiniam „turgaunumui“ tau demonstruoti, bet tavo amžiaus šių die-
i nų Jaunųjų inteligenčių dažniems, net kasdieniams vidaus kreivu-

L mams parodyti, kad, padariusi sąžinės sąskaitą, tų kreivumų neįsi-
? leistum ir juos tiesintum.

I Taigi, matai, kad ne vien tave paplaukiui glostyt ir glamonėt
j buvau pasirengęs ..;
L- • 233-
H ’ ■
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4

M . ‘ ■

11



Bet du grybu šį kartą bus perriebu — anot žmonių pasakymo. 
Dėl to anuos dalykus paliksiu kitam kartui., O šį kartą mudviejų 
pokalbį noriu baigti nesudrumstęs nuotaikos nei sau, nei tau ir dar 
kartą prisimindamas tavo praeitį.

Gimei man, dukrele, mano sielos skausmuose. Pasirodei vie
šumoj daug kieno skersakiuojama, šnairuojama, netgi nepripažinta 
turinti teisės gyventi. Bet Dievulis tave laimino, tave žūti neskyrė. 
Dėl to tu augai, kad ir apyskurdžiai. Turėjau vargo su tavim ir 
šiokio ir tokio, nes — kaip pradžioj sakiau — tu buvai mano vieno, 
aš viens buvau tavo ir tėvas ir motina; tat ir motiniški tavęs apkuo- 
pimo darbeliai teko pradžioj man pačiam vienam atlikinėti: tave vys- 
tyti-raišioti į žmones siunčiant — ekspedijuojant. Kad pasiro
džiusi antrąjį kartą dar laiku prieš 1921 m. Kalėdas suskubtum pa
siekti tas, kurioms tu turėjai švenčių atostogoms atnešti tinkamo ir 
malonaus pasiskaitymo, man teko griebtis net skubesnio pašto, kaip 
valstybinis, būtent? atostogoms beišvykstančių Kauno dvasinės se
minarijos klierikų pagalbos! Mano į pundelius suraišiotą ir adre
suotą „N. Vaidilutę“ (1921-—22 m. 2—3 sąs.) mudu su Šv. Kazi
miero Draugijos namų kiemsargiu ir „Šviesos“ spaustuvės tarnu, 
a. ä. labai doru seneliu Karnašausku, kaip kupriai per tyrus, apsikro
vę pundais ankstybą rytą dar tamsoj tempėva juos į seminariją;~lcad 
tą rytą išvažinė ją klierikai nugabentų siuntinėlius adresatėms, ku
rias dar turėjo rasti nepaleistas kalėdinių atostogų. Siunčiami vals
tybės paštu tie siuntiniai savo adresates būtų pasiekę jau tik po 
atostogų. Dėl to ir buvo griebtasi tokio „žaibiško“ metodo iš Kauno 
greičiausiai pasiekti ir tolimiausią provinciją. (Taigi, „žaibiški“ žy- 

, giai yra ne vien tik šių dienų karo išmonė!.!.!.).
Ir dar vieną nemalonumėlį paminėsiu, kurį turėjau netrukus po 

tavo gimimo. Nagi, mūsų budrieji viešojo gyvenimo tvarkos sau
gotojai, proziškai kalbant, mūsų policija aptiko, kad tave pagim
džiau .. . nelegaliai. Ir sudarė dėl to bylą ir pastatė mane prieš teisėjo 
stalą.... O aš buvau įsitikinęs, kad valstybės reikalaujamai „civili
nei metrikacijai“ visai nenusižengiau. Ir „loskavas sūdąs“, išklau
sęs mano pasiaiškinimą, mane rado esant nekaltą, todėl ir nebaus- 
tiną, Tai, mat, kaip gali pakliūti ir pats vienas, be partnerio, ką pa- 
gimdydamas!...

Dar pridursiu, kad tavo, dukra, legalizavimo reikalais buvau 
kartą peržengęs net to meto Kauno miesto ir apskrities viršininko 
p. Morkaus kabineto slenkstį...

Taigi, ir šiokios tokios „baladonės“ bei vargo vargelio esu pa
tyręs tave beaugindamas. Bet turėjau ir džiaugsmo matydamas, 
kad tu augi ir atlieki tau skirtąjį uždavinį, kad tu mielai priimama ■ <
234
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Em. Šešeikaitė

Mamai...
Kam atėjau į tokį didelį gyvenimą 
tokia maža, kaip smilgos žiedas dobiluos? ... 
Asfalte miršta dienos slegiamos, 
o troškulį gyvent nešuos — — —— —

Toks mielas būtų lauko piemenėlio 
ramus traliavimas žilvičio rageliu.
Per alasą giesmės net vyturėlio 
išgirsti negaliu ...

Tu, Mama, netiki... Tu niekad netikėsi, 
jog čia gyvenimą, kaip sopulį nešu — — — 
Esi toli, ramiam sodžiaus pavėsy, 
nesuprasi pasiskundimų šių.

Benamė paukštė žemėm baldosi...
Kam glaus ją svetimas šiltam lizde.

Atleisk, Mamyt, jei širdimi išalkusia, 
nuvargusi, — tik elgeta pareisiu pas Tave ...

ir paremiama tų, su kuriomis tu buvai skirta susidraugauti. Tų 
naujųjų vaidilučių — mūsų gimnazijų moksleivių — kai kurios ir 
finansinės, o dar daugiau moralinės aukos (mergaičių labai mėgiamų 
pramogų atsižadėjimas) mane kartais sugraudindavo iki ašarų. 
Ir dabar dar man malonu prisiminti tie visi darbai darbeliai ir var
gai vargeliai, kurių teko patirti tavimi maža besirūpinant.

Siuomi, dukrute, mudviejų šį sentimentišką pasikalbėjimą ir 
baigsiva. Dar kartą mano tau nuoširdžiausias pasisakymas: džiau- 
giuosiu tavim, 20 metų amžiaus sulaukusia ir taip šauniai per tą 
laiką išbujojusia, išgražėjusia, subrendusia; už tai dėkoju visoms 
ir visiems tavo augintojoms(jams) bei rūpintojoms(jams) ir su ge
riausiais tėviškais linkėjimais tavo dar gražesnei ateičiai lieku šį po
kalbį baigdamas tą pačią dieną, kurią, lygiai prieš 20 m., tave, pirmą 
kartą saulės šviesą išvydusią ir pavasarišku — nes žalsvu — drabu
žėliu aprėdytą, dvi Kauno gimnazijos moksleivės abiturientės pa
ėmė į rankas nuo mano brolio Vinco kapo Kauno kapinėse, t. y. Ge
gužės mėn. 22 d.

Iki kito artimiausio mudviejų susitikimo!
Tavo Pr. Dovydaitis
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Sf. Ladigienė

Išsivadavimas
Kai pabundame saulėtą rytmetį iš nakties miego jėgas atgai

vinę, tai sakome, kad visa, kas buvo prieš tą miegą — buvo vakar. 
Naktis, tarytum, atvėrė naujos dienos uždangą. Daug dienų ir naktų 
slinko, praslinko, kartais skausmingai lėtai, kartais nepagaunamai 
džiugiai; daug smulkmenų įstrigo atmintin, daug stambmenų užuo- 
marštin nuėjo. Dienų ir amžių išdavas nešasi iškėlęs laikas idėjų 
pavidalu. Jos gniuždo žmogų ir iškelia, jos vilioja ir stumia, jos 
gimdo neviltį ir dinamikos kupiną entuziazmą. — Kuriuo keliu?

Jau nuo smulkios vaikystės kūdikiška ranka tiesiasi ir traukiasi 
mamos padėtajam saldainiui paimti. Ar mama pamatys, ar ne? 
Ar sužinos, ar nesužinos? Imti, ar neimti? Kasdien, kas valandą 
dilemai! už ar prieš, taip ar ne, sutikt ar atsisakyt, skaityt ar ne
skaityk melstis ar nesimelst ir t.t.

Kasdieną klystu, kasdieną pasiryžtu ir su brangiąja auklėtoja M. 
Pečkauskaite galiu klausti savęs — ar aš gyvenu tokį gyvenimą, ko
kį esu nutarusi gyventi.

Romantiškai didvyriška brolio mirtis duoda įkvėpimo prof. 
Dovydaičiui pasinešti jaunuoliška dvasia; mergaičių širdis pažadinti 
jas organizuotai rengtis didvyriškus Dievo ir artimo meilės darbus 
atlikt. („N. V.“ 1921 m. 1 nr.).

Arti 20 metų į daugelį tylių, bailių ir drąsių klausimų —- ku
riuo k e I i u? „N. Vaidilutė“ bėrė žėrinčių deimantų, vertingų 
perlų, kvapių gėlių minčiai sužadint, idėjai iškelt. Ji surado įvairių 
formų .J sunkių, rimtų ir lengvai dailiai išreikštų. Visas idėjų lobynas 
savo paskirtim turėjo sukurt moterišką judėjimą „savo pačių bei iš
orės išsivadavimui ir savos žmogaus asmenybės didžiausiam išaukš
tinimui“.

S a v o “p a č i ų išsivadavimas.
Kai žaisdamas, krykštaudamas kūdikis išsivaduoja iš jaukaus 

motinos glėbio, kai paauganti mergaitė išsivaduoja iš klasės auklėto
jos žvilgsnių ir išvengia motinos barimo, kai bręstanti jaunuolė išsi
vaduoja iš įžūlios nuoginančios vyriškos akies ar mosto, kai „rūpes
tinga“ žmona išsivaduoja iš vaiko klausiamo žvilgsnio ar vyro įta*- 
rimo — juk nepavadinsim to pačių savęs išsivadavimu, nors jis 
būtų „saviausias“.

Išsivaduoti iš pagundų tinklo, iš maginančių vilionių rato, iš savo 
sielos nepaslankumo — nėra taip lengva. Aiškus principų kelias, 
sveiko galvojimo parama ir nepasidavimas dvasiškam suglebimui 
ar ištižimui patikrins savo pačių išsivadavimą.

236
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St. Paliulytė Ladigienė, 
buvusi „Naujosios Vaidilutės" redaktorė

Ar pažangos šioje srityje yra?
Ir taip ir ne.
Yra. Nulenktos galvos prie Dievo Altoriaus nenustebina mus tuo 

kontrastu, kurs buvo įprastas prieš 20 metų.
Šiandien ir moderniškiausias tualetas ir aukščiausia visuomenės 

padėtis nesipriešina savo Kūrėjo pagarbai. Bažnyčiose inteligenčių kas 
kart daugiau. Jos nesibaido Marijos Sodalicijos — grynai religinės 
organizacijos. Medikių laukiamuosiuose, matome ,,Misijas“, „Lurdą“, 
„Žvaigždę“ — n e visada tai paslanki kurtuazija, yra ir drąsos prošvaisa 
čių iškelt grynai religinius žurnalus iš po davatkiškų priekaištų.

Daug naujų, jaunų, gražių židinių sukurta su kilniausiomis inten
cijomis. Jie kuria rimtas tradicijas. Tik gaila, kad patyrimai ir lai
mėjimai pasilieka už šeimos, moderniškojo vienuolyno, sienų ir per 
maža dalinamasi su jaunesnėmis draugėmis išgyvenimais ir patyrimu.

Rimtoji literatūra, nors ir nedidžiausiame tiraže, bet neaplenkia 
moterų rankų, o grožinėje literatūroje ryškiai išskiriami šlamštai.

Neigiamybė s. Savo pačių išsivadavimas nepasiekė tokio 
poaukščio, kad vadovautų inteligentiškai visuomenei. Jis yra. ne
planingas, kai atsisuka į realybę. Inteligentė moteris su vaikišku
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naivumu patiki, kad jos kelias yra romantiška meilė ir serviliškas pa
siaukojimas (jei ji yra kilni), ir šių idėjų užliūliuota ji nesiryžta pa
naudoti protingą įtaką į įstatimdavystės institucijas, į socialinę globą 
ir kt. Ji savo pasyvumu ir abuojumu prisidėjo prie jaunimo ideališkų 
polinkių gniuždinimo. Ji leidosi apnuoginama sporte iki linijų nedis- 
krecijos, ji neprotestuoja dėl zoologiško motinystės traktavimo šimtali- 
tėmis premijomis. Be abejo, inteligentę jos neliečia, be to, maža suma 
nesudarys atskiro akstino pareigai, o geradarybėms nauja iškilminga 
proga. Tačiau motinyste sielojasi profesoriai, kunigai, daktarai, kalba 
statistikos, bet pati motina tyli, nes ji nedrįsta įnešti disonanso į ro
mantišką motinos sąvoką. O ji tegali kalbėti krauju ir ašaromis. 
Savo pačios išsivadavimui ji (motinystė) — dorybė,

Išorės išsivadavimui ji... ?
Motinystė — kai žeminama santuoka ir jos orumas,
Motinystė — kai vaikas verčiamas mėsos gniužulų nuo žudančio 
metalo,
Motinystė — kai ūkininko ir darbininko buto plane nėra vaikams
skirto kambario, 
Motinystė — kai 
kyti turimojo vaikų skaičiaus,

negalima namo ar buto savinin

Motinystė — kai tiktai vyras gauna atlyginimą, o vaikams ir žmo
nai dalios nelieka,

■ * i

Motinystė— prie nepriderintų šeimai atlyginimo normų yra — skau
di ironija.

Tad prasmingam išorės išsivadavimui reikia energingo inteli
genčių balso, kurio atgarsiais pasinaudotų brangios vargstančios kai
mo sesės. Laikas prašo revizijos dėl atitolinimo moterų iš visų tų 
institucijų, kuriose jos prisidėtų motinų teisėms apginti ir žmoniš
kumui pakelti. Karų griausme tai ypatingai aktualu. Vienašališkoji 
protekcinė vyriškoji hegemonija — įrodo paskutinysis karas — yra 
subankrutavusi ir reikia naujų įsravų. Moters išorinis išsivadavimas 
turi surast naujų humaniškų formų, kad galėtų prilygti jos pasiek
tiems laimėjimams grožiniame pasaulyje, mene ar literatūroje.

Asmenybės didžiausiam išaukštinimui laikas ir erdvė ribų ne
gali pastatyti. . Atsimušame į sąžinę. Ji yra dvasinės kultūros ro
dyklė. Nuolatinėse kovose, abejonėse, nuopuoliuose ir išsivadavi
muose, smūgiuose ir laimėjimuose vingiuoja gyvenimo dienos. Žmo
giškoje negalioje ieškomės pavyzdžių. Jų norime daugiau. Laukiame. 
Ir priderinę prie aukštų pavyzdžių savo nykias dienas, jei ne čia, 
tai amžinybėje rasime atsakymą — ar aš gyvenu tokį gyvenimą, 
kurį esu nutarusi gyventi.
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J. Maceinienė

Motiniškumo dvasia meno 
kūriniuose

7 ‘ ■

Penkioliktojo šimtmečio dailiojo meno kūrėjui Marija buvo tas 
neišsemiamas kūrybos šaltinis, kuris menininką vertė šimtais kartų 
apipavidalinti tą pačią temą. Vienas Marijos vaizdavimo būdas 
buvo paplitęs ypač 15 šm., būtent, vad. Marija su, globos apsiaustu. 
Stovi Marija su kūdikiu rankose, pusiau nuleistas žvilgis skęsta kaž
kur begalybėje. Apsisiautusi drabužiu, kuris sunkiomis klostėmis 
gula žemyn arba jo galus prilaiko angelai. O po tuo apsiaustu mi
nia žmonių, mažyčių žmogučių, kurie trokšta būti globojami, kurie 
ilgisi Gelbėtojoj, kuriems gyvenimas būtų per daug sunkus, per 
daug rūstus, jei nebūtų, kas ramina jų blaškymąsi, jei jie negalėtų 
tarti žodžio „motina“ — „Virgo Mater“, „Mater misericordiae“.

Įvairiais laikais, įvairiose epochose moteriškosios dvasios pasi
ilgimas apsireiškė daugiau ar mažiau, kol, pagaliau mūsų laikais jis 
tapo tiek ryškus, kad mes net vieną dieną metuose skiriame pa
sidžiaugti ta visa gelbstinčiąja motiniškąja dvasia. Kad motiniškoji 
dvasia nėra tik būtinai fiziškųjų motinų dovana, kad toji dvasia gra
žiai gali pasireikšti kiek vienoje moteryje ir kad „virgo mater“ slypi 
kažkoks neišsakomas žavesys, apie tai mums pasakoja ne tik S v. Raš
tas savo padrąsinimu: „Linksminkis, nevaisingoji, kuri negimdai; 
džiaukis ir šūkauk, kuri neturi gimdymo skauspių; nes daug yra 
apleistosios vaikų, daugiau kaip tos, kuri turi vyrą“ (Iz. 54, 1—3). 
Motiniškosios moters įtaką pasauliui atskleidžia labai ryškiai ir 
meno kūriniai.

Menas yra, tarsi, magiškas veidrodis, kuriame atspindi gyve
namojo meto nuotaikos, idėjos, tikėjimas bei meilė. Bet visa tai me
no kūriniuose tampa sukondensuota ir išryškinta, išskaidrinta bei 
perkeista. Todėl ir tie kūriniai, kurie vaizduoja moterį, visuomet 
ryškiai pasako, kaip moterį pergyvena ne tik menininkas individua
liai, bet dažnai ir kaip ją pergyvena visas jo gyvenamasis amžius.

Jei norėtume pasekti moteriškumo bei motiniškumo pergyve
nimo įvairiais laikotarpiais keitimąsi, reiktų tik pažvelgti visų šitų 
amžių meno kūrinius, vaizduojančius Mariją. Tai vardas ne tik
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1

Rafaelio Madona Tempi

Dievo Motinos. Tai vardas Moters, kurioje tikime įsikūnijusį mo
ters dvasios idealą. Visa, kas pasaulio moteryje yra tik užbrėžta, tik 
vos žymu, visa, kas čia išdygę menkais daigeliais, visa tai tikime to
bulai išsiskleidus Marijoje. Todėl menininkas, kurdamas Marijos 
paveikslą, stengiasi joje tobulai išreikšti tai, kuo jis žavisi moteryje 
ir ko jis joje ilgisi.

Visais laikais Marijoje visų pirma buvo stėngiamasi įkūnyti 
moters grožio idealą: „Kokia graži esi, mano drauge, kokia graži! 
Tavo akys, lyg balandėlio. Visa graži ėsi, mano drauge ir nėra 
tavyje dėmės“.

Tie Giesmių Giesmės žodžiai, kilę iš įkvėptos, pilnos meilės 
entuziazmo širdies, atrodo, skambėję menininko dvasioje, kai jis 
ėmėsi teptuko atkurti tobuliausį moteriškumo įsikūnijimą. Amži
nasis moteriškumas, toji motiniškoji dvasia traukia į save vyro širdį. , 
Jis jai dainuoja, virtęs minnezengeriu, jis jai kuria giesmes, jos mei
lės iškeltas iki aukšto šventumo laipsnio. Visai teisingai meno isto-
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Mykolo Angelo Mergelė su Kūdikio

tikas Scheffleris savo įvedamuosiuose paaiškinimuose į madonų pa
veikslų rinkinį sako, kad „beveik visi žymesnieji madonų tapytojai 
buvo daugiau ar mažiau į savo Marijas įsimylėję. Ir kaip tik toji 
subtili Šventa meilė suteikia Marijos paveikslams ypatingo žavesio. 
Sitų jausmą galima maždaug šitaip įsivaizduoti, jei visi vienos ku
rios tautos vyrai platoniškai mylėtų savo jauną gražią karalienę. 
Todėl net ir iš sustingusių kompozicijų josios pavidalas šviečia vi-
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suomet gražiu žmogiškumu. Ar jinai yra vaizduojama heroiš- 
kai, ar kūdikiškai švelni, ar ji pasirodo jaudinančiai vargingu apda
ru, ar imponuojančiu kunigišku arnotu; ar ji pasirodo, kaip kaimietė, 
ar kaip patricija; ar ji žvelgia ne šios žemės žvilgiu, ar ji žiūri su šio 
pasaulio užuojauta: visuomet ji yra suvokta sykiu ir kaip sužadė
tinė, visuomet dailininkas yra šventoje meilėje dvasioje bučiavęs jo
sios garbanas“.

Iš tikrųjų, dailininkas, nesužavėtas moteriškąja dvasia, nesuge
bėtų atkurti tokio giliai sudvasinto grožio, ir nebūtų jausti jo ma
donose motiniškumo misterijos.

Įdomu, kad net ir flamandų dailininkus Madona įstengė iškelti 
iš kasdieniško brutalaus realizmo. Flamandų menas visuomet yra 
buvęs ne tiek dvasios, kiek kūno plačiausia to žodžio prasme, gar
bintojas. Gamtos vešlumas, vaisių gausumas, žemės motinos turtai,. 
— visa tai flamadų menas yra atkūręs, išryškinęs, davęs ne tik pa
matyti, bet ir pajausti visa, kuo gyvena žemė, kuo gyvena kūnas, 
kuo gyvena vitalinis žmogus. Tik reikia prisiminti Jordaenso pa
veikslus, vaizduojančius žemės vaisingumą, vyno šventę; reikia tik 
prisiminti flamandų kūrinius kasdienės būties temomis, ir mums 
paaiškės, kaip giliai šitų tautų yra pergyvenamas vitalinis principas 
pasaulyje ir žmoguje. Flamandų madonos su kūdikiu kitaip san
tykiuoja, negu pav., vokiečių, prancūzų bei italų. Čia ji dažnai yra 
vaizduojama krūtimi peninti kūdikį. Bet čia visai priešingai realis
tiniam flamando nusiteikimui, tasai maitinimas yra virtęs simboliu 
motinystei. Flamandas mėgsta visa vadinti tikrais vardais. Jis, 
kaip vaikas, nesidrovi net grynai fizinių procesų ir juos mene vaiz
duoja su naiviu realumu. Kad jo madona, nepaisant šito realistinio 
nusiteikimo, vis dėlto įgyja dvasinių bruožų, kad visa joje yra per
šviesta kažkokia antgamtine šviesa, visa tai rodo, kokios nuosta
bios perkeičiančios jtakos turi žmogui tobulo moteriškumo dvasia.

t

Keičiantis šimtmečiams, keitėsi ir madonos vaizdas. Šešioliktojo 
šimtmečio italų madona, reprezentuojama Rafaelio, dar nėra nužen
gusi į gyvą kasdieninę moterį, bet joje jau mažai žymu tos dvasinės 
šilimos, kuri trykšta iš penkioliktojo Šimtmečio kūrėjų, kad it jo 
tautiečių: Fra Angelico ir Botticelli. Jo madonos yra daugiau re
nesanso meno teorijos įsikūnijimas. Tobulos proporcijos, ryškus, 
bet sykiu blaivus fizinis grožis, pastangos išlaikyti dvasios ir kū
no pusiausvyrą, — visa tai neleidžia kūrėjui gaivališkai išreikšti 
savo ilgesio, jį sukausto, išblaivo, ir meno kūrinys lieka gražus, bet 
šaltas. Jis yra nepaprastai malonus akiai, bet neuždega širdies. Net 
ir garsioji Rafaielio Sikstinė Madona, kurią jis kūrė visu jaunu savo 
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entuziazmu, nepaisant antgamtinės šviesos, kuri joje žymu, vis dėlto 
yra kažkaip šalta. Renesanso klestėjimo metu keitėsi pažiūros į 
Dievą ir į žmogų. Pervertinamos buvo visos vertybės, žmogus at
sistojo pasaulio centre, ir konkrečiame žmoguje imta ieškoti visų tų 
dorybių išsiskleidimo, kurios mums jau šiandien atrodo šiame pa
saulyje negalimos. Moteriškosios bei motiniškosios dvasios žavesys 
nebuvo nė tada palikęs pasaulio. Bet jis kristalizavosi atskirose mo
teryse ir todėl to paties Rafaelio tapytų moterų paveiksluose arba 
portretuose glūdi daugiau „amžinojo moteriškumo“, negu jo suteo- 
retintose madonose.

Po gaivalingai prasiveržusio baroke Mergelės-Motinos vaizda
vimo, devynioliktajame šimtmetyje, ypač jo pabaigoje, žmogus iš me
no kūrinių pamažu pradeda trauktis. Dvidešimtojo amžiaus pradžio
je jau pasigendame didingų kompozicijų, kurių centre būtų žmogus. 
Naujiems bandymams suliedinti žmogų su visata turėjo pasiduoti ir 
madonos kūryba. Meno kūriniai mums, tiesa, rodo ir žmones. Bet 
šitie žmonės, pavyzdžiui, impresionistų veikaluose, rodomi iš tolo 
arba iš arti, bet toki neaiškūs, tarsi menininkas būtų juos užfiksavęs 
eidamas pro šalį ir duoda mums žmogaus vaizdą tokį, kokį per aki
mirksnį spėjo pagauti jo žvilgis. Bet moteris iš meno vis dėlto ne
išnyko. Tegul dažniausiai atkuriamas buvo fizinis josios tipas. Te
gul ji atrodo net atstumianti, netekusi dvasios, bet menininkas, steng
damasis moterį atkurti taip, kaip jį vertė chaotiškas jo dvasios pa
saulis, staiga jos akyse pamatė madoną. Štai prancūzų dailininkas 
Paul Gauguin vaizduoja mums Polinezijos salų madoną, kurios čia- 
buvės veido bruožuose yra ryškus plačios motiniškosios dvasios spin
dulys. O Maurice Denis atsimena katalikų misteriją ir pavaizduoja 
mums Mergelę, kuri visu nuolankumu sutinka tapti motina. Toli 
neieškodami, ir pas mūsų jaunuosius galime rasti gilų motiniškosios 
dvasios pajautimą. Tik įsižiūrėkime į dailininko Gudaičio pieštas 
motinas. Detalių čia nepamatysime. Net nežinia, kaip toji motina 
atrodo. Tik tas gestas, kuriuo ji apglėbia kūdikį, tas pasilenkimas 
prie jo galvutės arba kūdikio rankutė su tokiu pasitikėjimu tiesia
ma į motiną, ryškiau, kaip koks puikiai apdirbtas kūrinys vaizduoja 
tą didingą, visa apimantį motiniškumą, tą motiniškumą, kuris gelbsti 
pasaulį. Gražiai yra pastebėjęs Scheffleris, kad „aukščiausia, ką vy
ras moters ir gyyenimo misterijos supratimui yra padaręs, padarė jis 
tada, kai iškėlė ant altoriaus Motiną su Sūnumi. Nes kai jis moterį 
suvokė, kaip šventą, ir kai kūdikiui leido rankutę ištiesti į kiekvieno 
vyro širdį, tapo moteris šventa savo moteriškume, o kiekviena skriau
da bei žiaurumas kūdikiui — šventvagyste“.

v
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Taikos karalienė
Aktuali tema karo metu, šiais mėnesiais. Kad būtų to

kia taikos Karalienė! Kaip anais laikais, kai šventa mote
riškė Ispanijos kunigaikštytė ir Portugalijos karalienė Elžbieta su
taikė susivaidijusius brolius, karalius, tautas. Taikos Karalienė, kuri 
švelniu ir kartu galingu žodžiu, rimtu teisingu patarimu, lemiančiu 
sprendimu žmonijai grąžintų taiką. Kuri galėtų vykinti Kristaus Vie
tininko idealą: „OPUS IUSTITIAE - PAX“J — Kaip norėtų Kris
taus Vietininkas realizuoti šitą savo mintį! Prieš metus gegužės mė
nesį jis kreipėsi į visą pasaulį, ypač į vaikučius, „melstis Didžiai Die
vo Gimdytojai ir maldauti, kad ta Maloningoji Motina permaldautų 
mūsų nusikaltimų daugybe užrūstintąjį savo Sūnų, ir kad, ginčus 
teisingai išsprendus, sieloms nusiraminus, būtų grąžinta tautoms tai
ka“; — ir šiemet vėl graudingais žodžiais prašo: „Tegul Malonin
giausias Dievas, palenktas į gailestingumą tokios maldaujančių mal
dų daugybės, ypač nekaltų vaikų, padaro, kad sieloms aprimus, su
artėjus broliška meile ir grąžinus ramybės bei teisybės tvarką, kiek 
galima greičiau pasirodytų taikos vaivorykštė ir laimingesni laikai 
žmonijai“.

Kai izraelitų karo laikais didvyrė Judita buvo nugalėjus galin
gą Holiferną, visi išėję ją sutikti vienu balsu ją pagarbino: „Tu Je
ruzalės garbė, tu Izraelio linksmybė, tu mūsų tautos šlovė; nes pa
sielgei kaip vyras ir tavo širdis buvo stipri... ; todėl Viešpaties 
ranka sustiprino tave, ir būsi pašlovinta per amžius“; o visa tauta 
tarė: „tebūnie taip, tebūnie taip!“ — Judita buvo grąžinus taiką 
savo tautai; ji jos „taikos karalienė“.

BAŽNYČIA VADINA MARIJĄ ANTRĄJA JUDITA

ir liturgijoje taiko jai šiuos žodžius: „Tu Jeruzalės garbė...“. Ar 
Marija, iš tikrųjų, yra taip pat galinga nugalėtoja ir kartu taikos 
Karalienė žmonijai, kaip Judita išrinktajai tautai? Ne vieną kartą 
Bažnyčios istorijoje mes skaitome apie galingus laimėjimus, pasiektus 
Marijos nepaprastu tarpininkavimu, apie stebuklus Jos užtarymu da
rytus. — Bet, — ar „maldos galybė“, „stebuklai“ dar gali įeiti į mo-

* .
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dernaus, realaus žmogaus „Credo“? — Kartais mums atrodo priimti
nesnis atsakymas į tą mūsų neramų klausimą žymaus mokslininko 
prisipažinimas negu mokyčiausi įrodymai. Net modernūs žmonės 
ir nekatalikai mokslininkai, gamtininkai ir istorikai

SKAITOSI SU MALDOS GALYBE,

su antgamtiniu faktorių, turinčiu realios įtakos gamtos ir istorijos 
eigai. Klausykim: „Gal būt, daugeliui atrodo tai nesąmonė. 
„Kaip gali, klausia jie, begalinis Dievas rūpintis žemės dulkės kas
dieniniais rūpesčiais?“ — Arba vėl: „gamTos tvarka būtų 
nuolatos ardoma, jei malonė ir Dievo pagelba jos kryptį pa
keistų“. — Bet gi, ar yra užmiršta bent viena lauko gėlelė saulutės? 
— Ar tėvai gali būti tokie žiaurūs, kad jie nenorėtų padėti savo vai
kams, ir vaikai nenorėtų glaustis prie jų mylinčios Širdies, atidaryti 
jiems savo širdies paslaptis, kad jie dalyvautų jų džiaugsmuose, būtų 
jų pagalba ir paguoda skausmo valandose? —Argi gali tada dangiš
kasis Tėvas pamiršti savo išrinktuosius? — Jeijau žmogus savo dva- - 
šia apima visatą su jos mikrobais ir paukščių kėliais, apima ją ir 
pažįsta jos praeitį ir ateitį, milijonus metų, tai juo labiau begalinis 
Dievas, begaliniu būdu visa labiau apima ir žino. — Mažasis žmo
gus permato savo dvasios akimis dvasios ir kultūros istoriją daugelį 
šimtmečių, o begaliniam Dievui turėtų būti paslėptas žmonių sielos 
gyvenimas, jų atodūsiai ir prašymai? — Kai kalbama apie gamtos 
dėsningumą, argi nėra į gamtos dėsnius įjungtos taip pat ir dvasi
nės j ė g o s, argi gamtos tvarka netarnauja aukštesnei dvasinei 
tvarkai ir už šios budi Kūrėjas, Visa Žinąs ir Visa Mylįs Įstatymda- 
vys? Argi šios Dievybės dispozicijoje, kuriai praeitis ir ateitis yra 
tiktai dabartis, būtų nežinomas kiekvienas sielos šauksmas, kiekvie
nas Kyrie ir Gloria neimamas dėmesin? — Garsusis matematikas ir 
fizikas Leon. Euleris rašė:: „Jei žmogus meldžiasi Dievui, tai nerei
kia manyti, kad Dievas tik dabar sužino tai. Ne, jis jau nuo amži- 

į nybės žinojo, tai ir todėl šio pasaulio tvarką įrengė prašančiojo
i naudai“,
f ■ ‘ . ■ ' ...

Didysis filosofas Pranciškus Baaderis, kovodamas prieš fata- 
listišką gamtos dėsnių supratimą, klausia: „Ar neturi būti tikras 
bendradarbiavimas tarp gyvosios dvasios ir Gyvojo? Juk dvasia 
yra, kuri gaivina! Kur turėtų būti kitur ieškomas darnus visatos 

į bendradarbiavimas, jei ne čia? Tikriausia, jau tik ne medžiagoj ir
j jos apsireiškimuose. Gamta, ar ji nėra kaip tik Viešpaties tarnaitė,
į ___ # t

j Dievybės drabužis? Ant šio drabužio, priemonės, įrankio argi ne-
j turės Dievybė didesnės valdžios, kaip puodžius turi, kuris puodą
1 ■ , ' ■ ’ ■ ‘ ” *

i * , ■
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gali pagal savo norą pakeisti? — Kaip turėtų jaustis tėvas, kai jo 
sūnus prašo pagalbos ir jis norėtų jam padėti, bet negali vien tik dėl 
nelaimingo geležinio fatumo. Risum teneatis amici sulaikykite 
savo juoką, draugai“.

■ ' Todėl galima suprasti, kad Bažnyčia savo aukščiausiais atsto
vais, popiežium ir vyskupais, nuolat mus ragina, kreiptis į Karalių 
Karalių ir jo Motiną, ypač gegužės mėnesį: „Taikos Karaliene, 
melskis už mus“. Arba Bažnyčios liturgijoje su pranašu: „Atsi
mink, švenč. Mergele, Dievo Motina, kai stosi Viešpaties akivaizdoje, 
kad kalbėtume! už mus gera, ir kad jis nukreiptų nuo mūsų savo 
rūstybę“. —

Baisesnis, biauresnis už išorinį ginklų karą pasaulyje yra žmo
gaus sukilimas prieš Dievą,

KARO STOVIS TARP DANGAUS IR ŽEMĖS.

Žmonijos pradžioj žmogus buvo paskelbęs karą, maištą, suki
limą. Dievo sutvertas sulig Jo paveikslu ir panašumu, pastatytas 
virš visų tvarinių, „kad viešpatautų“, žmogus, „būdamas garbėje, 
to nesuprato“. Dievas, kaipo Sutvėrėjas ir Viešpats, turėjo reika
lauti iŠ tvarinio tarno pripažinimo, priklausomybės, atsidavimo, tar
navimo; galėjo tai reikalauti bet kuriuo-išoriniu būdu, atsižadėjimo 
forma. Ir žmogus neatsižadėjo, atsakė Jam klusnumą ir priklauso
mybę, norėjo pats „būti kaip Dievas“. Tai karo paskelbimas Die
vui, pasaulinio karo, visuotinio karo, karo visam fronte, nes Ado
mas visos žmonijos atstovas. Santykiai tarp dangaus ir žemės nu
traukti: karo stovis tarp Dievo ir žmogaus. — Bet karo skelbimą 
sekė tuojau Dievo pergalė, bausmės paskelbimas: degradacija, ver
gija, ištrėmimas, pasmerkimas, mirtis. —-

Toje nugalėto žmogaus beviltiškoj padėty Dievas pats rodė

TAIKOS TARPININKĘ — TAIKOS KARALIENĘ,

kuri paskelbs karą karui, per savo Sūnų nugalėjimą nugalėtojui: „Pa
darysiu nesantaiką tarp tavęs ir moteriškės, tarp tavo Ainio ir jos 
Ainio: ji sutrins tau galvą“, Marija per savo Sūnų —- Taikos Kara
lienė: tai pirmasis paties Dievo išganymo pažadėjimas, pirmasis ne
laimingosios žmonijos laimingas reginys, pirmoji tąikos vizija, naujo 
rojaus po ištrėmimo iš pirmykščio rojaus.

Marija taikos — ramybės karalienė, nes Ji davė neramiam pa
sauliui Išganytoją — Ramintoją. Šventieji Tėvai nuolat prieš pastato
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„EVA —AVE“

„Sumens illud AVE — Gabrielis ore
Funda nos in PACE — mutans E V AE nomen“

Angelo pasveikinta: avė, sveika, Marija pakeitė Ievos nelemtą 
vardą palaima ir padėjo pamatą žmonijos taikai — ramybei.

„Skaisčiausioji, gražiausioji Rojaus lelija, 
duota Dievo NAUJA IEVA PANA MARIJA“.

Tą naują taikos sutartį tarp dangaus ir žemės Aukščiausias pats 
per savo oficialius pasiuntinius skelbė visai žmonijai pirmuoju nau
jos žmonijos konstitucijos sakiniu^

„RAMYBĖ ŽEMĖJE GEROS VALIOS ŽMONĖMS“. 
1 .

— Tos ramybės keliais pats Išganytojas ėjo, skelbdamas, su
teikdamas, palikdamas ramybę: „Savo ramybę aš jums palieku, sa
vo ramybę aš jums duodu“. —Sutaikęs žemę su dangum didžiosios 
Golgotos kalno aukos sutartimi, Jis galėjo neramiam pasauliui skelbti 
ir suteikti: „Ramybė jums! Aš esu. — Nebijokit!“ —

O Marijos dalis, dalyvavimas, bendradarbiavimas Jėzaus taikos 
misijoje?

JI DAVĖ MUMS TAIKOS DAVĖJĄ

ir su Juo pačią taiką. „Tu radai malonės pas Dievą. Štai pradėsi 
įscioj e ir pagimdysi Sūnų ir praminsi Jį vardu JĖZUS..., nes Jis 
išgelbės savo tautą nuo jųjų nuodėmių“ — „Nobis datus, nobis na- 
tus ex intacta Virgine“.

Kaip Jos Sūnaus taip ir Marijos gyvenimas ramybės simbolis, 
taikos įsikūnijimas. Kai moteris Evangelijoje vadino palaiminta Jo 
Motiną, Jėzus pilnai jai pritardamas dar pridėjo: „Beje, palaiminti, 
kurie klauso Dievo žodžio ir laikosi jo“. — Marija, iš tikrųjų, ėjo 
Amžinojo Dievo Žodžio keliais; Amžinasis Žodis ne tiktai įsikūnijo 
Jos Širdyje, bet Jos Širdis taip pat, Ji pati buvo tarytum įsikūnijęs 
Jo Žodis, Mokslas. Visas Jos gyvenimas buvo toks nuolatinis 
nepertraukiamas, artimas bendradarbiavimas tarp Dievo dovanų ir 
Jos nuopelnų.

Žmonijos karas su Dievu, žmogaus nesantaika su savim, jo tik
roji nelaimė

PRASIDĖJO VIENU NELEMTU FAKTU: NUODĖME.

Šita nuodėmė ir iš jos kilę pageidimai nuolat palaiko žmoguje 
tą įtemptą karo atmosferą, tą nerimą, tą nesantaiką, kad žmogus
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sau atrodo toks gyvas prieštaravimas, sau pačiam; kad vienas kil
niausių žmonijos atstovų turėjo pripažinti? „Nelaimingas aš žmogus! 
Kas mane išgelbės“? — Šitam pirmykščiam žmonijos ramybės prie
šui pirmiausia reikėjo skelbti karą ir pergalę: nuodėmei! Todėl tai
kos tarpininkės, taikos Karalienės taikos rolė, taikos gyvenimas tu
rėjo prasidėti tuo vienu faktu:

NEKALTU PRASIDĖJIMU.
Mes nerandam joje jokio pėdsako, visos tos nesantaikos priežasties, 
nuodėmės ir piktų pageidimų, kurie neduoda žmogui ramybės ir 
traukia žmogų į nuodėmę.

„Dievo malone aš esu tai, kas esu; ir jo malonė nebuvo ma
nyje bergždžia“; jei jau taip apie save galėjo sakyti Dievo Apaštalas, 
ką tada Dievo Motina? Ką Dievas Jai davė be Jos prisidėjimo: 
Jos Nekaltą Prasidėjimą, visišką atsidavimą Dievui, tai Ji vystė 
savo bendradarbiavimu. ~

Pirmojo žmogaus karo skelbimas Dievui:

„NON SERVI AM“ ir „LYGŪS DIEVUI“
buvo nugalėtas ir atitaisytas Jos

„FIAT MIHI — ECCE ANCILLA DOMINI“.
Ir aukomis, sunkiomis, painiomis aukomis Ji turėjo

PALAIKYTI SAVYJE TĄ RAMYBĘ.
Anoje valandoje, kai išsipildė 3 „Kai Ji buvo pradėjusi iš šv. Dvasios, 
josios vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas Jos skelbti, 
norėjo paleisti Ją slapčia“, — toje valandoje Ji pakartojo savo „fiat“. 
O Dievas Jai grąžino net stebuklu, angelo pasirodymu sapne, Jos 
ramybę. — Ir Marija pati tuojau tampa ramybės šaukle-apaštale, 
nešdama ramybės Karalių po savo širdimi pas savo giminaitę Elžbie
tą. Tą iškilmingą valandą jau išsipildė Marijoje, ką vėliau Jėzus 
savo mokiniams skelbė: „Kai įeisite į namus, sakykite:

t

„RAMYBĖ ŠIEMS NAMAMS“.
Ir pasidarė ramybė — Elžbietos ir Zakarijo namams: motina pa
laimino motiną, Marija Elžbietą, Kūdikis pašventino kūdikį, Jėzus 
Joną. Ir visą tą palaimą, „ramybę šiems namams“ nešiojo Marija: 
„Atsitiko, kad kaip tik Elžbieta išgirdo Marijos pasveikinimą, kū
dikis linksmai šokterėjo jos įščioje, ir Elžbieta pasidarė pilna- šv.& ' 
Dvasios“.
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Tą valandą Marija, pati pilna šv. Dvasios, regėjime pažino ir 
skelbė Dievo taikos nugalėjimą ant šios žemės didžiūnų ir savo rolę 
šioje kovoje -už taiką 1 „Mano siela garbina Viešpatį, ir mano dva
sia džiaugiasi Dievuje, mano Išganytojuje. Nes Jis pažvelgė į savo 
mažąją tarnaitę. Galingai veikia Jo ranka ir panaikina širdis, pil
nas puikybės, numeta nuo sosto galiūnus ir išaukština žemuosius... 
Jis pakėlė savo tarną Izraelį atsimindamas savo gailestingumą... 
Štai nuo dabar visos kartos vadins mane palaiminta. .galinga, 
malonia Taikos Karaliene.

Po Šios egzaltacijos, dvasios pakilimo, vėl seka pilka, kieta, skau
di realybė, Jos

KOVA UŽ RAMYBĘ.

Iššaukta iš jaukaus ramaus Nazareto židinio, kur „Žodis tapo Kū
nu“ ir norėjo gyventi tarp mūsų, „gimęs iš Mergelės Marijos“, —- ne
priimta, atmesta Betliejaus miestely, ištremta su Kūdikiu į tolimą, 
svetimą stabmeldišką kraštą, iškovojo sau vidujinę ramybę tuo vie
nu žodžiu: „Fiat mihi — ecce ancilla Domini“. Juk Ji žinojo, kad 
ji savo pavyzdžiu ir kančia turi ir nori prisidėti prie Sūnaus skelbia
mos programos, apie kurią piemenėliai Jai buvo pranešę: „ramybė 
žemėje žmonėms“. Ir mielai Ji prisidėjo prie to idealo vykdymo. 
Kaip. Ją stiprino taip pat Jėzaus artimumas, motinos išgyvenimai! 
Ji galėjo motinos laime pasveikinti Dievišką 5avo Sūnų, vadinti Jį 
vardu: Jėzus, Išganytojas, žmonijos Išgelbėtojas, taikos Davėjas.

Ta Išganytojo atnešama ramybe Ji galėjo su seneliu Simeonu 
pasidžiaugti, paaukodama savo Sūnų Dievo šventykloje: „Dabar, 
Viešpatie, atleidi savo tarną ramybėje, nes mano akys matė ta
vo išganymą, kurį prirengei visų tautų akivaizdoje“. ■— Bet ir šita 
ramybė turėjo būti atpirkta kovoje, kaip Jai skaudžiai priminė tas 
pranašas:.' „Štai šitas pastatytas puolimui... ir kaipo ženklas, kuriam 
bus prieštaraujama“. — Ir Marijos rolė toje kovoje? Ar paprastos 
stebėtojos? Per aiškus Simeono atsakymas ir Marijos vieta toje ko
voje už pasaulio taiką:

„IR TAVO PAČIOS SIELĄ PERVERS KALAVIJAS“. -

Ir pervėrė! Dėl pasaulio ramybės Jėzus atsižadėjo savo ramy
bės: jaukaus, tylaus, malonaus gyvenimo su Motina Nazarete. Ar 
tai nebuvo Motinai lygiai sunki ar gal dar sunkesnė auka? — Kai 
kurie žmonės laikė Jėzų tuščiu svajotoju, fantastu, net drįso viešai 
pamokslo metu sakyti: „Jis išėjo iš proto!“ Ir Motina pati turėjo 
išgirsti tuos žodžius. Iš tikrųjų, „ženklas, kuriam prieštaraujama“.
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— Ką Jis'savo tėvams Tėvo bažnyčioje buvo pasakęs: „Ar gi neži
nojote, kad man reikia būti mano Tėvo namuose“ greit išsipildė: 
dangiško Tėvo valia, žmonių išganymas ir taika reikalavo iš Jėzaus 
„paklusnumo iki mirties, mirties ant kryžiaus“; ir visą tą aukos ke
lią lydėjo Ji ir „prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo Motina“, kentėti, 
pasiaukoti, dvasioje mirti su savo Sūnumi, užbaigti savo — fiat 
mihi, kai Jos Sūnus ištarė savo: išsipildė — atlikta“. Atlikta Jo 
didelė auka, atlikta pasaulio išganymas; pasirašyta nauja ir amžina 
taikos sutartis tarp dangaus ir žemės: Dabar žmonės galės su pasi
tikėjimu kreiptis į Atpirkėją: „Agnus Dei... dona nobis pac e m
— Dievo Avinėli, kurs atimi pasaulio nuodėmes, duok mums ramy
bės —- taikos“. — Jėzus, pasaulio Atpirkėjas, Redemptor mundi, ir 
Marija bažnyčios pasveikinta: Avė, Redemptoris Mater, ir Šven- 
tųjų Tėvų vadinta Corredemptrix: kartu su Jėzumi mus atpirko. Gra
žiai išreiškia Bažnyčia Marijos prisidėjimą prie Jėzaus atpirkimo dar
bo, Jos, tarpininkės vietą, malda: „Viešpatie Jėzau Kristau, mūsų tar
pininke pas Tėvą, kuris šv. Panelę Mariją, Savo Motiną, teikeisi skirti 
ir mūsų Motina ir Tarpininke pas Tave, suteik maloningai, kad kiek
vienas, kuris pas Tave ateina prašyti malonių, galėtų džiaugtis per 
Ją visa gavęs“.

Todėl Bažnyčia su džiaugsmu sulaukusi Marijos g i m i m o šven
tės meldžiasi ypač taikosi

• t

„Suteik savo tarnams, meldžiantiems, Viešpatie, dangiškosios 
malonės dovaną, kad tiems, kam švenčiausios Panelės gimdymas bu
vo pradžia išganymo, jos Gimimui skirta iškilmė suteiktų padau
gėjimą t a i k o s“ .

Ir visose Šv. Panelės Šventėse prašome Dievą, Jos užtarymu, 
per nekaltą altoriaus auką: „Tavo, Viešpatie atlaidumu ir palaimintos 
Marijos, neliestos Panos, užtarymu tesuteikia mums ši atnaša dabar 
ir amžinybėje sėkmę ir ramybę“.

I
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R. Atkočiūnienė

„Naujosios Vaidilutės“ kelias
Didelis besimokančios jaunuomenės prietelius prof. Pr. Dovy

daitis (anuomet Kauno „Saulės“, dabartinės ,„Aušros“, gimnazijos 
direktorius) 1921 m. gegužės mėn. 22- d. savo rūpesčiu ir lėšomis 
išleido pirmą žurnalo „Naujoji Vaidilutė“ sąsiuvinį, skirtą mergai
tėms moksleivėms.

Profesorius, kaip pedagogas, seniai pastebėjo, kad mergaičių 
moksleivių auklėjimas turi būti varomas kita linkme. Jis jautė, kad 
mergaitėms reikia ko nors specifiško, grynai moteriško, to, ko joms 
nedavė nei mokykla, nei bendros org-jos, nei kiti moksleiviams lei
džiami žurnalai. Brendo mintis, kad reikalingas mergaitėms moks
leivėms atskiras žurnalas. Paskutinį, lemiamą akstiną tokio žurnalo 
atsiradimui davė profesoriaus brolio Vinco, VII klasės mokinio, mirtis.

Naujoji Vaidilutė — gražus ir reikšmingas vardas. Vaidilutė 
— amžinos ugnies saugotoja. Naujų laikų vaidilutė — atgimusios 
Lietuvos moteris. Jos laukia dideli uždaviniai.

Pirmajame sąsiuvinyje, leidėjo žodyje randame, kas per viena 
„Naujoji Vaidilutė“ ir ko ji n,ori.

Būtent, — „Naujoji Vaidilutė“ auklės tas mūsų naująsias vaidilu
tes, kurios savo skaisčiose sielose ir tyrose širdyse saugos šventąją 
krikščionių dorybių ugnį, kuri šildydama gaivins mūsų tautos gy
vatą, saugodama ją nuo sustingimo ir švies jai jos kely į laimingesnę 
ateitį.

Pirmajame „N. Vaidilutės“ sąsiuvinyje (74 psl.), be prof. Šal
kauskio straipsnio ir Sakelės eilėraščių, randame vien paties įsteigė
jo straipsnius. Tai jau tikro idealisto pasiaukojimas — leisti, reda
guoti ir užpildyti žurnalą, ypač, kad be „N. Vaidilutės“ profeso
rius redagavo „Lietuvos Mokyklą“ ir „Kosmos“.

Įsteigėjas, leidėjas ir redaktorius prof., Pr. Dovydaitis, norėjęs 
perleisti mergaitėms tvarkyti savo žurnalą, noroms ne noroms buvo 
priverstas pats jį leisti ir redaguoti. Tai išėjo žurnalui į naudą. Ket
verius metus jo redaguojama „Naujoji Vaidilutė“ stengėsi išpildyti 
visus sau užsibrėžtus uždavinius.

Ji subūrė apie save didžiąją dalį katalikių moksleivių, padė
dama joms susidaryti aiškią pasaulėžiūrą, įsisąmoninti savo pareigose,

251

29



J. Jatulytė, 
buvusi „Naujosios Vaidilutės" redaktorė

kurias stato gyvenimas. Jos dėka įsikūrė Lietuvos Universitete (da
bar Vytauto Didžiojo) atskiros katalikių studenčių korporacijos, pla
čiai pasireiškusios visuomeniniame veikime, dirbdamos pavasarinin- 
kių s-goj ir katalikių moterų dr-joj. „N. Vaidilutės“ nuopelnas, kad 
šiandien turim visą eilę žinomų, kas kart vis daugiau pasireiškiančių 
jaunųjų poečių, beletrisčių, visuomenininkių, pedagogių. Salomėja 
Nėris, P. Orintaitė, Dr. O. Norušytė, J. Drungaitė, K. Grigaitytė,

■ • ■ I 1 ’ .

M. Mykolaitytė, EI. Bujokaitė ir daugybė kitų jaunuolių (dažnai pa
sirašydamos pseudonimais) mėgino Čia pirmuosius savo žingsnius. Iš 
pradžių tik viena kita, kukliai, nedrąsiai, bet laikui bėgant vis drą
siau ir plačiau.

Pirmojo dešimtmečio (1921—50 m.) „N. Vaidilutės“ charakteris 
buvo grynai auklėjamojo pobūdžio. Aišku, moksleivių žurnalas ir 
negalėjo būti kitoks. Salia prof. Dovydaičio, Šalkauskio, St. Ladi- 
gienės, Lazdynų Pelėdos ir eilės kitų viena svarbiausių pirmųjų j,N. 
Vaidilutės"4 bendradarbių buvo žymioji mūsų pedagogė auklėtoja 
šviesios atminties Marija Pečkauskaitė, Pradedant antruoju „N. Vai
dilutės“ sąsiuviniu, išėjusiu 1921 m. gruodžio mėn. ir baigiant 1930 
m. balandžio mėn. numeriu (M. Pečkauskaitė mirė 1930 m. liepos 
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R. Atkočiunienė, 
buvusi „Naujosios Vaidilutės" redaktorė

< ' <

mėn. 24 d.), visuose numeriuose randame jos įvairių vertingų straips
nių. Visi jie skirti vienam tikslui — padėti jaunai sielai susiformuoti, 
susidaryti aiškią pasaulėžiūrą ir išugdyti savo asmenybę. „N. V.“ 
spausdintų M. Pečkauskaitės geriausių, straipsnių daugis surinkti ir 
išleisti „Žinijos“ b-vės „Rimties Valandėlės“ antrašte.

Per „Naująją Vaidilutę“ M. Pečkauskaitė yra atlikusi didelį 
pedagoginį darbą Lietuvos jaunuomenės auklėjime. Ji auklėjo ne 
vienos kurios gimnazijos mokines, bet visoms Lietuvos moksleivėms 
buvo prieinama, artima ir suprantama.

1930 m. antrąjį pusmetį „Naujoji Vaidilutė“ virsta moterų inte
ligenčių žurnalu. Tas perėjimas, iššauktas susidėjusių aplinkybių 
ryšium su žurnalo leidimu, atrodo ir psichologiškai natūralus. De
šimt metų mergaitės buvo auklėjamos ir, išėjusios auklėjimo mokyk
lą, dabar nori veikti, dirbti. Įsipina visuomeninis gyvenimas, aktua- 
lėja feminizmo klausimas, domimasi socialiniais ir šeimos klausimais, 
atsiranda „Namų Židinys“. Buvusi moksleivė, studentė suaugo, su
brendo ir ieško savo veikimui naujos dirvos. Taigi». „N. Vaidilutės' 
persilaužimas visai suprantamas. * *

253

31



J. Maceinienė, 
buvusi ,,Naujosios Vaidilutės" redaktorė

1

Tik, deja, atsirado naujas kabliukas. Iš moksleivių atimamas žur
nalas. Kuo užkišti tą spragą. Na, ir atsiduria „N. Vaidilutė“ tarp1 
Scylės ir Charibdės. Palikti moksleives be vadovo negalima, tuo 
tarpu iš kitos pusės didėja moterų reikalavimai. Reikia įtikti vienoms 
ir kitoms. Ir prasideda „N. Vaidilutės“ kryžiaus keliai. Čia vie
noms kąsnelį, čia kitoms gabalėlį — nuolatinis blaškymasis.. Pagą- 
liau nutarta leisti atskirą moksleivėms priedą. 1934 m. išleidžiama 
„Rimties Valandėlė“ (pasirodė 6 numeriai). Tačiau tai lašas jūroj, 
o rūpesčių daug. Išlaidos nemažos, o naudos nedaug. Moksleivės, 
turėjusios trijų lankų žurnalą, nepasitenkina vieno lanko priedu, o 
pati „N. Vaidilutė“ kasmet vis labiau ir labiau suprozaiškėja. Nors 
ir labai stengiamasi nepažeisti jaunų mergaičių< svajonių, tačiau kas
dieninių gyvenimo smulkmenų varginamų moterų dejonės »vis daž
niau ir ryškiau pasireiškia. Moterų aimanos ir diskusijos dėl ište
kėjusių moterų tarnybos, ar prostitucijos reglamentacijos klausiinai 
perdaug dar svetimi jaunuolei.

1935 m., atsisakoma visai nuo jaunesniųjų moksleivių ir taikomasi 
tik prie inteligenčių. Vėl naujas rūpestis. Jaunesniosios visai be nieko 
liko. JKas papildys moterų eiles po dešimties metų, jei nebus auk-
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Ateitininkių Taryba, kurios žinioje yra „Naujoji Vaidilutė".
Sėdi iš kairės į dešinę: Iz. Matuzevičiūtė, Em. Šešeikaitė, Br. Pabedinskienė 
(pirmininkė), Dr. V. Karvelienė, St. Raciūtė; stovi: O. Šoliunaitė, M. Daunytė, EI. 
Mikalauskaitė, G. Urmanienė, M. Bernotavičiūtė, A. Užupienė ir R. Bakevičiūtė»

lėjama jaunoji karta. Ir 1938 m. „N. Vaidilutė“ vėl įveda savo 
puslapiuose skyrių jaunesniosioms; kol pagaliau 1939 m. išleidžiamas 
joms skiriamas laikra.štėlis „Savu keliu“.

Antrojo dešimtmečio „N. Vaidilutės“ charakterį jau sunkiau api
brėžti. Ji tapo labai marga. Reikėjo taikytis prie moksleivių ir į 
gyvenimą išėjusių moterų. Be to, kiekviena redaktorė turėjo savo 
skonį, pasirinkdama straipsnius, tačiau dažniausiai, turėdavo spaus
dinti straipsnį kokį gaudavo, o ne tokį, kokio norėjo, nes „N. Vai
dilutė“ neturėjo lėšų apmokėti bendradarbiams ir dėl to negalėjo 
perdaug rinktis. 0 tokio nuolatinio bendradarbio, kaip pirmajame 
dešimtmety) M. Pečkauskaitė, kuri savo straipsniais buvo davus žur
nalui, aiškų auklėjimosi veidą, nebuvo.

Tačiau, antra vertus, gal ir gerai. Bendradarbės gali nuo šir
dies pasisakyti įvairiomis temomis, nes „N. Vaidilutė“ domisi visais 
gyvenimo klausimais. Tuo ji artima visoms moterims. Kiekviena 
randa čia savo mėgiamos srities straipsnių — ir literatė, ir pedagogė, 
ir visuomeninkė, ir šeimininkė. Vienai „N. Vaidilutė“ artima draugė, 
kitai patarėja, trečiai kelrodė.

Tačiau, nežiūrint to straipsnių margumo ir įvairumo, antrojo 
dešimtmečio „N. Vaidilutei“ charakteringas bruožas — feminizmas.
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Jau ir pirmą dešimtmetį, perėmus studentėms žurnalą į savo rankas, 
buvo spausdinamas vienas kitas feministinio pobūdžio straipsnis, bet 
antrą dešimtmetį tas klausimas ypač išryškėjo. Pradedant disku
sijomis „Ar reikia skirtis“ — studenčių katalikių atskiros orgijos stei
gimu — visa eilė straipsnių įvairiais požvilgiais judino ir nagrinėjo 
feminizmo klausimą. Tai visai suprantama. Pirmojo dešimtmečio 
„N. Vaidilutė“ skatino moters sąmoningą išsiauklėjimą, kalbėjo apie 
moters pareigas, antrojo — visai logiškai — apie moters teises. Mo
teris, pažinusi savo pareigas, turi teisę reikalauti ir ieškoti kelių bei 
būdų atlikti tas pareigas.

Kitas žymus ir charakteringas „N. Vaidilutės“ savumas — Na
mų Židinys. Šis skyrius nagrinėja šeimos ir praktiškus gyvenimo 
klausimus. „N. Vaidilutės“ skaitytojų jis labai mėgiamas, nes kiek
viena moteris randa čia sau naudingų žinių ar patarimų — ir jaunoji 
moteris-žmona, ir motina-auklėtoja ir šeimininkė. „Džiaugsmingas 
šeimos židinys“, „Jei nori tuoktis“, „Nuotaika šeimoje“, „Liguistas 
motiniškumas“, „Žaislas ir vaiko amžius“, „Lietuvių moterų tautiniai 
drabužiai“, „Mūsų rankdarbiai“, „Naujos tendencijos rankdarbiuose“, 
„Lietuviški motyvai moderniškame bute“, „Moderniame bute natū
rali medžiaga ar imitacija“, „Namų biudžetas — šeimos ramybės 
sąlyga“, „Moderniškos vaišės“, „Racionalus maitinimasis“, „Šeimi
ninkė ir papročiai“, „Ponia ir tarnaitė“, „Ką sako mada“, „Moters 
grožis ir gyvenimas“, „Mados kaprizai“, „ABC kambarinių gėlių prie
žiūra“, „Gyvenimo menas“, — štai „Namų Židinio“ keleto straipsnių 
antraštės, kurios ryškiai charakterizuoja šį „N. Vaidilutės“ skyrių.

Be to, „N. Vaidilutė“ turi dar du nuolatiniu skyreliu „Apžvalga“ 
ir „Knygos“. Pirmasis supažindina skaitytojas su pasaulio, ypač 
moterų gyvenimo, įvykiais, antrasis — su literatūros naujienomis.

„N. Vaidilutė“ pavaizduoja ištisą jaunosios moterų kartos gy
venimo eigą. Sunkus buvo „N. Vaidilutės“ kelias, kaip ir kiekvie
nos moters, ieškančios teisių, kovojančios už savo egzistenciją, lais
vą ir nepriklausomą. Tiek medžiaginiu, tiek moraliniu atžvilgiu ji 
daug išgyveno. Jau pačioj savo gyvenimo pradžioj turėjo kovoti 
už teises „būti ar nebūti“, vėliau stengtis išsilaikyti, dažnai iš leidėjo 
kišenės užsimokėdama spaustuvei, dar vėliau, tapusi moterų inteli
genčių žurnalu, pateisinti savo veikimą. Tačiau kiekvienas kelias į 
laimėjimą reikalauja aukų. Šiandien „N. Vaidilutė“ visai pateisina 
savo egzistenciją* Ji pilnai išpildė savo užsibrėžtus uždavinius.

Visą „N. Vaidilutės“ veikimą sunku nupasakoti siauruose straips
nio rėmuose, tačiau drąsiai galima teigti, kad žurnalas lietuvės kata
likės moters gyvenime atliko didelį ir žymų kultūrinimo darbą.
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A. Mažylytė

Gemma Galgani
Šių metų gegužės mėn. 2 d. katalikų bažnyčia paskelbė šventąja 

Gemma Galgani.
Ji yra italė, gimė 1878 met. kovo mėn. 12 d. Camigliano, ne

toli Lucca, miestelyje Toskani joj e. Gemmos (Džemos) tėvas bu
vo chemikas farmacininkas. Motina Aurelija, iš namų Landi, ir 
tėvas Henrikas Galgani labai rūpestingai auklėjo savo nemažą 8 vai
kučių šeimą. Gemma buvo ketvirtasis šeimos vaikas; ji turėjo tris 
vyresnius už save brolius.

Pirmaisiais Gemmos gyvenimo metais Galgani šeima, kad ge
riau galėtų lavinti vaikučius, persikėlė gyventi į Lucca. Vyresnius 
berniukus, o nuo dviejų metų ir dukrytę Gemrną, tėvai pradėjo leisti 
lankyti gerai vedamą seserų Ersilijos ir Elenos Vallani vaikų dar
želį pensioną. Ten ji lavinosi penkerius metus.

Auklėtojos, atsisveikindamos su jaunute savo auklėtine, parašė 
tėvams laišką, kuriame papasakojo apie jų dukrytės ypatybes, ku
riomis jau iš pat mažens ji . skyrėsi iš kitų vaikų tarpo. „Mieloji 
Gemma turėjo tik dvejus metus, kai pradėjo mus lankyti. Bet ir 
tada ji jau reiškė subrendimą. Susimąsčiusi, net rimčiau už vyres
nius vaikučius, dirbdavo darželyje darbelius. Nematėme nei jos verks
mo, nei ginčų su kitais vaikais, veideliuose visad spindėjo maloni 
šypsena, per visą laiką ji nė karto nebuvo bausta. Išsišokimus, 
kurių šiame amžiuje neretai pasitaiko, tuojau ji atitaisydavo, jei tik 
ją auklėtojos kiek įspėdavo. Drauge su ja lankė darželį du bro
liukai, o vėliau dar dvi sesutės. Nė karto nematėme jos ginčų 
su jais. Kilus nesusipratimui, Gemma tuoj darydavo tvarką: ati
duodavo jiems geriausius motinos įdėtus vaikams vaisius, sumušti
nius. Darželio vaikų ji buvo labai mylima. Gemma buvo gabi, greit 
išmokdavo mintinai.

Kartą darželio vaikus aplankė piktasis kosulys. Gemmos ne
galėjome išsiųsti į namus, nes sunkiai sirgo jos motina. Prašėme, 
kad ji pasimelstų už sergančius vaikučius. Gemmos malda buvo 
išklausyta, — liga vaikučių tarpe nuostabiai greit nustojo plitusi“.

Gemma ne tik darželio aplinkoje, bet ir savo šeimoje buvo visų 
džiaugsmas. Kai tik tėvas turėjo laisvesnio laiko, stengdavosi jį pra-
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leisti su Gemma. Ją vedėsi drauge pasivaikščioti ir visad ją labai 
mylėjo ir gerbė; pvz., kai toliau nuėjęs nespėdavo grįžti namo pie
tų, ją nusivesdavo pietauti į ištaigingiausią miesto valgyklą.

Gemma motiną turėjo silpnos sveikatos. Ji jautė, jog neilgai 
galės savo vaikučius globoti ir sakydavo Gemmai: „Aš prašiau Die
vą dukrytės. Jis man tave davė per vėlai. Tuoj tave turėsiu pa
likti“. Juo labiau motina jautė gęstantį savo gyvenimą, juo labiau 
stengėsi auklėti vaikus religingai. Ji suprato, jog, įkvėpus vaikams 
Dievo ir tėvynės meilę, jie garbingai pereis našlaičių gyvenimą. 
Mažytei Gemmai motina aiškino tikėjimo klausimus, dorybės reikš
mę ir šio pasaulio tuštumus.

Italijoje yra paprotys, kad sutvirtinimo sakramentas duodamas 
prieš pirmąją Komuniją.. Gemma buvo sutvirtinta 1885 m. gegužės 
mėn. 26 d. šv. Mykolo bažnyčioje. Netrukus, 1886 m. lapkričio 
mėn. 17 d., mirė motina. Gemma skaudžiai išgyveno jos mirtį. 
Ji tuomet turėjo 8 metus. Pirmajai Komunijai Gemma paruošti rū
pinosi jau tėvas. Ją atidavė 10 dienų į vienuolyną. Ta diena dažnai 
lieka gražiausia visam gyvenimui. Gemmos laiškas savo tėveliui 
gražiai parodo, ką tą dieną jaučia nekalto vaiko siela.
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„Mielasis Tėveli, mes jau išvakarėse pirmosios Komunijos, ma
no begalinio gėrio dienos. Aš rašau išreikšdama tėveliui didelę meilę 
ir prašau melstis už mane, kad būčiau verta priimti visas Jo pa
ruoštas man malones. Prašau dovanoti, Tėveli, visus mano nusikal
timus, užmiršti šį vakarą visus mano nepaklusnumus ir palaiminti 
mane rytojaus dienai“.

Gemma tėvelio neteko 1897 m.. lapkričio mėn. 11 d.
1887 met. Gemma įstoja į šv. Zitos seserų vedamą Guerra insti

tutą. Tas institutas buvo pavadintas jo steigėjos Elenos Guerra 
vardu. Mokykloje Gemma rado labai jaukią nuotaiką. Ji bu
vo jauniausia klasėje, bet panašiai, kaip ir pirmaisiais mokslo metais 
darželyje, greit susigyveno su mokslo draugėmis ir išsiskyrė iš jų 
gabumais ir geru mokymusi. Įvairūs nusigalėjimai Gemmai nei kiek 
nebuvo sunkūs. Ji greit įprato suvaldyti akis, kalbą, visus pojūčius, 
ypačiai valią. Buvo gyvo būdo, kalbą turėjo trumpą, darbus apspręs
tus, judesius greitus.

Po tėvo mirties Gemma perėjo gyventi pas tetą Karoliną Len- 
cioli į Camaioro. Turėdama 20 metų Gemma buvo labai graži ir 
dėl didelių dorybių maloni mergytė. Dažnai jai tekdavo vengti
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šio pasaulio vilionių. Kartą ją labai norėjo vesti turtingos šeimos 
jaunikaitis, kur rodėsi butų pasibaigusios jos pasunkėjusio gyve
nimo aplinkybės. Bet Gemma gražiu būdu to siūlymo išvengė, iš
vykdama kuriam laikui iš Camaioro.

Antrąją gyvenimo dalį Gemma daug kenčia dėl ligų. Po 20 
metų jai prasideda skausmai kojose, kurias gydytojai net siūlė am
putuoti. Vėliau suserga ji inkstų liga, ima paraližuoti kūno dalis. 
Ir sunkiose ligose Gemma buvo tiek kukli, jog nenorėjo, kad būtų 
apžiūrima gydytojų. Ji sakydavo, jog „Mūsų kūnas yra Šventosios 
Dvasios šventykla ir niekas neturėtų jo liesti“.

Gemma iš pat jaunystės norėjo stoti į vienuolyną. Silpna svei
kata buvo rimta kliūtis. Pagaliau ji gavo iš vyskupo leidimą ir įstojo 
į Vizičių vienuolyną. Pirmąją dieną labai džiaugėsi, kad įvyko jos 
didysis noras. Be pusryčių ir be pietų išklūpojo vienuolyno kop
lyčioje ir taip nusilpo, jog ją turėjo nuvesti į valgomąjį; tą pat va
karą visai nelauktai gavo patarimą grįžti į šeimą. Grįžusi pas sa
vuosius ji rūpinosi jaunesniu broliu, sesutėmis ir senomis tetomis.

1900 m. rugsėjo mėnesį tetos sutiko Gemmą atiduoti vienai kil
niai Gianini šeimai; ši norėjo Gemmą globoti dėl jos nepaprasto 
gerumo ir kitų savybių. 1899 metais Gemmai ėmė reikštis stigma
tizacija. Ji kantriai išgyveno skausmus, nerodė jų net saviesiems. 
Tik kartą nusisupusi skarą visai paprastai ir tiesiai tetai paaiškino: 
„Žiūrėk, tetule, ką Jėzus man padarė“.

Gyvendama pas Gianini Gemma dirbo paprastus šeimos ruo
šos darbus ir nenustojo rūpintis savo artimaisiais. 1903 metais sau
sio mėnesį paskutinėje savo ligoje Gemmą dar parsigabendino savo 
tetą į gretimą nuomotą namelį. 1903 met. balandžio mėnesio 11 d. 
Gemma mirė Lucca miestelyje.

Tuojau po mirties apylinkės gyventojai ją ėmė garbinti. Gem
ma buvo palikusi gražiausių atminimų visiems, su kuo jai teko 
bendrauti. „Pamačiusi elgetą — rašo jos biografas Germain — kur 
gavusi jam kiek maisto paduodavo, paskui klausinėdavo ar klausąs 
šv. Mišių, ar einąs šv. Sakramentų, kalbėdavo jam apie Kristaus 
mokslą, apie tikėjimą, ir šis likdavo sustiprintas“.

Gemma Galgani turėjo daug dorybių, bet ryškiausiai joje pa
sireiškė paprastumas. „Gemma žmonių stebėjimosi ja nesuprato, nes 
buvo paprasta, kaip vaikas. Tikėjimas jai buvo regėjimas. Ir kai 
skaitai jos pačios, dvasios tėvo įsakymu, aprašytąsias ekstazes, nori 
sušukti: žavėtinas paprastumas taip retai į šį pasaulį ateinąs“. — 
sako Germain*). . * *

• * Pasinaudota, — P. Beda Ludwig O.S.B., Tugendschule Gemma Galgani, 
Baden, 1926.
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Tafilė nuo Kražantės

Ištrauka iš poemos

Rods, metelių jau daug —
Nesinori skaitytį,
O tavim pasidžiaugt,
Dar norėtųs, mamyte! \

Taip, tai buvo kadais —
Palikau, užmiršau...
Vos Velykoms (atleisk!) 
Du žodžius parašau...

* * 

7 ’

Bet man vis dar tas rytas, 
.Cr . .

Kada vartai girždėjo,
Unkštė rudas šunytis, 
Lenkė jovarą vėjai...

X .

Palikau — užmiršau ... 
t

Netiesa — niekados!
Pinigai nenustelbs 

' '. ' v

Bijūnėlio gaidos...
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Nei šilkai nei sidabras

Nenupirks tavo vardo ■— 
c '

Basa močia prie tako, 

Samanotieji vartai...

*
■ 0 ’

Vai tą sraunią Kražantę, 
*

Skurdžios tėviškės namą

Jeib užmirštum — gyventum 

Su konjakais, šampanais!

Argi būsi kaip žiedas, 

Pumpurėlis lelijos?

Kai čia Širdys taip kietos 
Pinigais aprūdijus...

Tu svajojai, kad auksai, 
Deimantiniai parkietai— 
Žemėj rojų sulauksi,

Gyveni — dangaus vietoj... 
t

Miesto rūmų sidabrai X
Nenupirks tavo vardo —

Basa močia prie tako, 
Samanotieji vartai...

I

Ir man vis dar tas rytas, 
Kada vartai girgždėjo, 

Unkštė rudas šunytis, 

Lankstė jovarą vėjai . . .
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Dūminėje 
Fragmentas iš apysakos

— Dūmai kvepia, vaikeliai, — tarė Morkuvienė praverdama pusdures.
— Juk ir bažnyčioje Dievuliui dūmais garbę duoda, smilko. Dūmai šven
ti, tai ko gi dūmų bijoti...

Ji vikriai sukosi po trobą, paliai krosnį, Liepsnos atakaitoje ryškėjo 
jos pilnas, sveikata žydintis veidas apjuostas baltos skarelės krašteliu, 
kuri per pasmakrę kryžmai, paskum kaklą juosė aplink ir užpakalyj 
buvo surišta šuns mazgelių; Stambios kasos, sudėtos ant pakaušio, kaubu
riu stiepėsi iš po drobulės, kaip gerokas griežtis. Marga muito palaidinukė 
ir čerkesinis sijonas rengė jos stamboką, gražų, švelnių apibraižų liemenį. 
Kai ji kalbėjo į vaikus, jos pilkšvai žydrose akyse ryškėjo švelnus rūpes
tingumas, o kai tylėdama triūsė liepsnos atakaitoje paliai prieždą, pa
liai lentyną — klunksėjo josios klumpės į molinį luitą.

— Kad akis graužia, — trindamas kumšteliais jnurziną veiduką ir 
spaudydamas paraudusius vokus, pribėgo basomis prie motinos trečiasis 
jos vaikas Liudis.

Vyresnėliai, Nastutė devintų metų, Nikodukas aštuntų, sėdėjo pla
čioje dviguboje tėvų lovoje parietę basas kojas ir taip pat malė murzi
nomis kumštimis akis. Mergytė, be to, dar judino lopšį — kartis girgž
dėjo, lopšys ūžčiojo, mažiukas čiaudėjo, unkštė.

Tamsu buvo ankstyvojo žiemos ryto tamsa, slopu nuo dūmų, kurie 
kamuoliais veržėsi iš ką tik pakurtos krosnies. Šaltis, įsikraustęs pro 
atviras duris, drąsiai landžiojo visais pasieniais ir kandžiojo vaikus ne- 
fmažiau, kaip ir dūmai. Tik kai langai pamėlo ir durų angoje dūmai 
lygia balta srove ėmė tekėti į viršų, vaikai suprato, kad jau aušta, kad 
jau krosnis apsikūreno. Tačiau judėti iš savo lindynių dar nedrįso. 
Tik Liudelis tebetuntuliavo apie motiną — vienmarškinis, basas. -

— O tu ir vėl peršalai asloje bestrapaliodamas, — nučiupo mo
tina vaiką ir nunešusi parito jį ant lovos. — Matai, kokios raudonos,
— užklojo berniukui kojas. — Pasėdėk dar truputėlį, krosnyje baigiasi 
ugnelė, tuoj visi dūmai išeis. Bus gryna ir šilta. Ata-ta-ta. Tada galėsi 
bėgioti.

Vaikas nebuvo patenkintas, bet neprieštaravo. Tik kai motina nusi
suko į krosnį, jis pamažu prislinko lovos kraštą _ir, atsargiai nuleisda
mas trumpas savo kojukes, siekė jomis žemės. Kai tik pirštukų galais 
pajuto šaltą, drėgną luitą, žnegterėjo žemyn visu kūneliu, net jo marš
kinėliai užsiplėšė, ir vėl atsidūrė prie motinos.

— Ak tu varge mano, nuplikysiu, nesipink po kojų, — sunekantra- 
vo moteriškė, keldama nuo prieždos karšto vandens katilą.
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— Bur, bur, bur. Plėr, pler, — ėmė vaikas, vos pusę nugėręs iš
dykauti.

— Nenori» tai še plutikę, — įdavė motina vaikui duonos, o likusį 
pieną vėl pakišo į krosnį.

Pavalgė jau ir dičkiai.
— Nešk sietą su bulvėmis ant prieždos, — paliepė motina Našlu

tei, pati suglobdama šaukštus, dubenėlį ir nušluostydama stalą.
— O dabar šekit, vaikai, visiems po saują plunksnų, kad nedyki- 

nėtumėt, — papylė ant stalo tris krūveles plunksnų. Kai suplėšysi!, su
pilkite štai į šitą maišiuką, kaip ir vakar. Tu, Nikoduk, sušluosi spaig- 
liukus į krūvelę paliai krosnį, kai baigsite.

Vis kalbėjo, mokė vaikus ir kartu pati skubėjo, ruošėsi. Užsivilko 
vatinį, apsigobė didele skara, susiieškojo kumštines margas pirštines.

— Mamyte, kad aš taip nenoriu tų plunksnų plėšyti, — traukėsi 
nuo stalo atapakalias Nikodukas. — Kasdien vis plėšyk ir plėšyk.

— Vaje, vaikeli, — ėmė motina glostyti vyresnėlį, — kaip gi tu šitaip 
kalbi? Juk pavalgyti reikia kasdien, tai ir dirbti reikia. Matai, tėtušis . 
nuo ryto iki vakaro girioje šąla, vargsta, o tu ir šiltoje troboje nenori 
padirbėti. Kiek čia tų plunksnelių bėra,— ėmė motina pati plėšyti plunks
nelę po plunksnelės. — Štai j kiek jau priplėšiau. Sėskit visi ir greit greit 
plėšykit. Kai pabaigsit, žertuvėje pupos jau bus sušutusios. Nastutė 
nukels puodžiuką ant suolo, ir valgysit — didelės, gražios, minkštos.
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Vaikai suskato pešioti, bet kai motina pasisuko durų link, Liudelis 
nusirito nuo suolo šaukdamas:

— Mamyte, mamyte, tu ir vėl išeini, — įsivėlė rankiūkštėmis į jos 
sijoną nenorėdamas paleisti.

— Varguolėli, mažyti, — ji pakėlė vaiką ir nešė atgaliant suolo prie 
plunksnų. — AŠ tik pas tetą Veroniką, tuojau pareisiu. Še, kokia graži 
plunksnelė. Še kita, o kaip ji plyšta, tik džirkš, džirkš... — masino 
motina vaikus vėl į darbą.

— Mamutyt, neik, — motinai traukiantis, vėl ėmė šniurkšti Liudis.
— Parnešiu tau obuoliuką, riešutą dvilypį parnešiu, — žadėjo mo

tina jau duryse.
Matydamas motinos neperkalbėsiąs, Liudelis liūdnas nutilo. Liūdnais 

žvilgsniais ją palydėjo ir kiti vaikai. Durims trinktelėjus, Liudis puolė 
prie langiūkščio ir lydėjo akelėmis motiną. Šalia jo, ta pačia linkme, 
spoksojo ir Nastutė su Nikoduku. Subliuvo ir mažasis Juzelis iš savo 
gūštos žemėje.

Motinai dingus už kaimo trobų, vaikai valandėlę dar lindėjo lange 
bečyruodami vėsų stiklą. Bet, nušalę nosiukes ir pirštukus, pasitraukė į 
vidų.

Juzelis jau ramus vėl Čiulpė savo plutą. Nastutė su Nikoduku įni
ko į plunksnas, tik Liudeliui darbas nevyko. Jis, pešterėjęs kelis pūke
lius, papūtė juos ir žiūrėjo, kaip tie skrenda vis aukštyn, aukštyn.

— Kvar, kvar, kvar, — vaizdavosi jis varnas ore.
Buvo įdomu, kur nutūps.
Pūkeliai siūbavo, vituriavo ir leidosi netoli Juzelio. Tasai, ištiesęs 

rankutes, grobstė, ulbėjo. Liudelis dar kartą pūstelėjo ir plunksnelės, 
suringuriavusios grąžų ratuką, nutūpė mažiukui ant noselės. Juzelis 
suprunkštė, sučiaudėjo ir pratrūko juoktis. Tarytum skambantis ka
muolėlis riedėtų nuo kalno, juokėsi ir Liudelis.

— Pupų negausi, — rimtai rimtai pasakė Nikodukas, dantukais nu- 
krimsdamas spaigliuką, kurio nepajėgė pirštukais nutraukti.

— Pupų... — atitoko iš savo juoko jaunesnysis. — Aš nenoriu pu
pų, — pasakė, tačiau grįžo prie darbo.

Draskė plunksnas net šnirpšdamas, atrodė kaip vanagiūkštis įsisu
kęs į mažyčių paukštelių būrį —- blaškė aplink sumišai plėšytas ir ne
plėšytas. Dantukais mėgino spaigliukus nukrimsti, bet jo, septynergio, 
burniukėje pieniniai dantukai krito, o tikrieji tokie tau dar ir dantys. 
Todėl plunksnelės, tik susėdėtos, ėjo į bendrą krūvą stalo viduryje, o 
jam skirtoji plėšyti dalis menkai temažėjo.

— Aš jau ir pabaigiau, — atsipūtė Nastutė.
— Ir aš, — pakilo iš vietos Nikodukas.
Liudelio akytės blykstelėjo, sakytum skriaudos ar pavydo žiburėliais. 

Vyresniuosius per grįčią iki prieždos, kur jie valgys iš puodžiuko pu
pas, berniukas nulydėjo ištysusiu veiduku. Paskum jo žandžiukai štai-, 
ga rustelėjo. ir jis ėmė kimšti plunksnas užantin. Vilkėjo, kaip ir vyres
nieji abu, tuos vienus marškinėlius iki kulnų ilgūs, juosėjo virvuke, tai 
kemšamų plunksnų spaigliukai badė ir kuteno nuogą kūnelį, erzino juok- ~ 
tis. Valdėsi tačiau. Tik sukimšęs aliai plunksnelės, puolė prie puodžiu
ko, kurį vyresnieji ką tik pasidėjo ant suolo ir buvo bepradedą lesti
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minkštai išparpusius grūdus, griebė abiem saujukėm, kiek begalėdamas 
įkabinti, minkštų, karštų pupų ir, aniem dar nesusivokus kas nutiko, 
spruko pro duris.

—- Liūdi, tu visas pupas. Mamai pasakysim, — sušuko Nikodukas 
ir NaStutė vienu balsu, bet grobikas jau buvo už durų. Trinktelėjo tik 
smarkiai paleista klirigė, paskum dusliai dunksterėjo prieangio durys.

Pasišokėdamas kietai sumintu sniegu, Liudis leidosi zuikio šuoliais 
gurban vis kimšdamas į burnikę pupas. Basos kojos paraudo, paskum 
pamėlo, bet vaikui ne tas rūpi. Jis įsirėžęs kibo į dienadaržio vartus 
ir stūmė juos, kol jie davėsi atidaryti.

Vaikui įsmukus pro pasidariusį plyšį, toli kampe sukriuksėjo kiaulė.
— Degloji, — kiek su baime stabtelėjo Liudelis.
Degloji buvo kiaulė milžinas— puskarvė. Liesa ir greita, kaip 

kurtas, ji apriedavo viso kaimo pailgaveides. IšniukštinėdavO visus pa
kraščius. Tačiau tiek Degiajai vaikai ir terūpėjo, todėl jų baimė buvo 
bereikalinga. Bet baimė juk visada turi dideles akis. Todėl ir mūsų 
narsuolis, išgirdęs šiaudų kinyje kriu, kriu, stabtelėjo. Jam pasivaideno, 
tarytum Degloji nepatenki ta klaustų:

— O ko tu čia, puste, valkiojies, kam trukdai man poilsį?
Tačiau gaišti vaikas negalėjo. Po kojomis skaudžiai tirpo sniegas, 

visą kūnelį laižė šalčio liepsnos per skystą drobę, o ir Degloji, atrodė, 
tingi keltis iš šiltų patalų. Ji tik pasirėmė priekinėmis kojomis, pakel
dama ant sprando krūvą mėšlinų šiaudų, ir iš po jų siauromis akimis 
stebėjo vaiką.

Liudelis paieškojo kojomis, kur ne taip įšalę mėšlai, prakasė deši
niąja ten geroką skylę ir, supylęs iš užančio į ją plunksnas, užvertė 
vėl mėšlais, sutrypė, sumynė, net pasišokėdamas viską ir sušalęs, ka
lendamas dantimis, išsprūdęs pro tą patį vartų plyšį, ėmėsi juos pri
stumti.

Dabar tik pakilo Degloji ir iškilmingai pasidavė vartų link, lyg 
šeimininkė, ištirti, ką gi tas pūzras bus ten paslėpęs josios būste.

•O vaikas jau ritosi per kiemą. Vėl trinksėjo durys — ir, vos kvapą 
atgaudamas, rydamas ašaras dėl skaudamų nušalusių rankų ir kojų, 
repeckenosi ant krosnies. Čia krito ant nuogo šilto luito ir gulėjo 
visai be kvapo.

Ant kartelių sukrautos malkos jau buvo atšilusios. Dabar nuo jų 
retai, kada-ne-kada, krisdavo lašelis toks spindintis, apvalus ir Suduždavo 
ten už krosnies kaktos paliai prieždą ant žemės. Ten, kur vištos karkia 
pakrosnėj — Liudelis aiškiai išskyrė savo Kuoduotės balsą ir prisiminė, 
kad jau tris kiaušinius jinai sudėjo. Įdomu vaikui pasidarė, kiek dar 
ilki Velykų jinai padės? Lašelis vėl krito, vėl sudužo kaž kur žemai
— Liudelis galvojo,' kad jeigu jam reiktų taip kristi, tai jis bijotų, o la
šeliai nebijo — kodėl? Čia pat paliai sieną šilumoje skrudo stambios 
skalos, kurias tėtušis vakar grįčioje tašė. Iš jų kvepėjo sakai. Dar 
arčiau priklota plonyčių balanų. Jos jau visai sausos ir, vos tik jas 
.palytėsi," atsiliepia braškėdamos. Liudelis paėmė vieną ir ėmė laužyti
— tokia ji trapi, skersai lūžta ir išilgai skyla — šipuliukų kiek nori ir 
kokių nori gali pasidaryti.
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V. Valsiūnienė

Obels žiede...
Po pasaulį platų blaškosi negandas...
Atneša čia vėjas sielvartus kitų.
Paukščiai savo žemėn kelio neberanda, —
Baltas obels žiede, kam žydėsi tu?

Vakarui atėjus kam skleisi pavėsį,
Kai maži lapeliai tykiai susiglaus.
Baltas obels žiede, ką tu čia mylėsi,
Jei žmogus nemyli žemėje žmogaus!...

Pro granatų ugnį, pro patrankų dūžį — 
Vieversį, kas tavo čia klausys dainų. 
Ašarom aplaistys žydintį gegužį.
Prarymotos akys motinų senų.

— ■ ■ • . - ? ■ ' ' . . ' ' ' . - ’

Po pasaulį platų blaškosi negandas...
Atneša čia vėjas sielvartus kitų.
Paukščiai savo žemėn kelio neberanda, — 
Baltas obels žiede, kam žydėsi tu?

■ i '

Užlipo ant krosnies ir Nikodukas.
Kur tu dėjai plunksnas, — pasakė jis broliui taip pat laužydamas 

balanas. . ■ k

Liudelis žvilgterėjo į kalbantį pažvairom, paskum šyptelėjo ir, vieton 
atsakyti, pasiūlė: ,

— Darykime šulinius, — jis atrodė patenkintas, kad taip gudriai 
su tomis plunksnomis apsėjo, jog štai ir Nikodukui įdomu. O nesakys 
jam, vis tiek nesakys.

— Aš darysiu dumtraukj, — atsakė Nikodukas nepatenkintas ne
gavęs atsakymo ir pasipūtė vyresniojo išdidumu.

„Kad ir nesakai, kur dėjai plunksnas, tu vis tiek už mane gudresnis 
nebūsi“, rodos kalbėjo Nikoduko akys.

— Aš pasakysiu mamai, — pridūrė balsiai, — tai kad gausi... 
Liudelis nieko.
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Selma Lagerlöf

— Sutuoktuvių dieną
Sagerštromas atvykoklebeni j on, kaip buvo norėjusi Šarlota, sekmadie

nį antrą valandą. Turtingas kasyklų savininkas atvažiavo dideliu savo 
landų. Arkliai ir pakinktai žvilgėjo. Tarnas ir vežėjas buvo išsipustę, 
dideles gėlių puokštes prie švarkų prisisegę, baltomis kelnėmis ir žvil
gančiomis ilgomis iki kelių pušnimis. Patsai ponas nebuvo toks žėrįs, 
kaip tarnai, bet irgi buvo išeiginiais drabužiais. Marškiniai su mezginiais 
ir mezginių rankogaliais, liemenė balta, puikaus kirpimo pilkas frakas, 
į atlapą įsegta rožė. Žodžiu, kas tik matė jį važiuojantį, turėjo sakyti'. 
Žiūrėkit, žiūrėkit! Štai turtingas Sagerštromas sutuokvėsna važiuoja!

Kai privažiavo kleboniją, jį sujaudino nuoširdus sutikimas. Tiesą 
pasakius, seni namai labai paniuro šiuo rūpesčių laikotarpiu ir juose atsi
rado tarsi nevaišingumo žymių. Sunku būtų nusakyti, kame tai glūdėjo, 
bet jautrus žmogus iš kart pastebėdavo skirtumą.

Didieji vartai buvo iki galo atkelti ir namų durys atidarytos. Užuo
laidos, kuriomis jau nuo kelių savaičių langai buvo uždangstyti, dabar 
buvo pakeltos, saulė galėjo žvalgytis po visus kambarius ir iki valiai 
žaisti patiesalų ir sienų varsomis. Tačiau ne vien tame buvo pasikeitimas. 
Kažkokiu spindesiu žėrėjo gėlės, o paukščiai čiulbėjo džiaugsmingai kaip 
dar niekad.

Ne tik išsipusčiusi ^tarnaitė, bet ir pastorius su pastoriene stovėjo ve
randoje, išėjo sveikinti atvykusio. Nuoširdžiai bučiavo jį senukai į veidą, 
glėbesčiavo ir nesivaržydami vadino vardu, lyg savo tikrąjį sūnų. Sagerš
tromas pastarąją naktį baisiausiai nusikamavęs, tikrojo kelio beieškoda
mas, dabar pajuto didelį palengvėjimą, lyg ūmai būt nustoję skaudėti 
dantį.

Įvedė jį į antrąjį pastoriaus kambarį, kuriame jau laukė Šarlota. Ji' 
buvo žvilgančio balto šilko suknute apsisegusi ir atrodė žavi. Galima 
buvo pamanyti, kad ji nėtutėjusi tinkamo tai dienai drabužio, ir pasto- 
rienė ištraukusi jungtuvių drabužius iš senos didelės skrynios, tūnančios 
ant aukšto. Suknutė buvo gana dideliu iškirpimu ir taip pasiūta, lyg 
žmogaus liemuo būtų po pat pažastų. Nežiūrint šito, Šarlotai šis drabu
žis labai tiko. Nepasirūpinta nei vestuvių gaubtuvo nei mirtų vainiko. 
Pastoriene sudėjo jos garbanas ir pakėlusi prismeigė rago šukomis, kad 
šukuoseną suderintų su drabužiu. Ant kaklo karojo dvi eilės Vaško perlų 
gražia sagtele susegtų, tokios pat apirankės puošė josios rankas. Visa 
tai nebuvo vertinga, bet puikiai puošė merginą. Atrodė ji kaip žavus 
senų laikų portretas.

Sagerštromas pasilenkė pabučiuoti jos rankos, jinai gi truputį vir
pančiomis lūpomis tarė:

— Karolis Arturas tik ką išvažiavo į Karlštadtą Susitaikinti su motina.
— ' k
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— Niekas kitas be tamstos neįstengtų padaryti to stebuklo! — atsa
kėŠagerštromas.

Tai, iš tikrųjų, susituokdama su juo, Šarlotasugebėjo tuo paraginti 
jaunąjį Ekenštedtą išvažiuoti. Nesuprato gerai šitų įvykių sąryšio ir, tie
są pasakius, visu šiuo reikalu nebuvo patenkintas. Žavėjosi Sarlotos pa
siaukojimu, džiaugėsi, kad Karolis Arturas susitaikys su motina, bet... 
bet, atvirai kalbant, žinoma, bevelytų, kad Šarlota tekėtų už jo dėl jo pa
ties, ne dėl Ekenštedto.

— Padarė tai anoji „bloga įtaka“, apie kurią esi rašęs. Blogoji įtaka 
griežtai pareikalavo jungtuvių ir, mano pasitraukimo iš klebonijos. Viskas 
turėjo įvykti tuoj pat. Nebuvo man malonės.

Įstrigo jam Šis paskutinis žodis ir buvo tikras, kad susituokdama 
su juo, kenčia begalines kančias.

— Meldžiamoji, — pasakė, — man tai labai skaudu ...
— Esu vardu Šarlota! — pertraukė jam. — Aš gi tave vadinsiu 

Henriku.
Jisai nusilenkė. Buvo dėkingas už šiuos žodžius.
— Taip, — pakartojo, — vadinsiu tave Henriku. Žinau, kad pir

moji tavo žmona vadindavo tave Gustavu. Palieku jai tą vardą. Iš mi
rusiųjų nevalia nieko atimti.

Šagerštromas nustebo. Tai, rodos, aiškiai rodė, kad Šarlota nesi- 
biauri juo taip, kaip aną kartą, susitikus Orebro. Jo nuotaika tuoj pa
kito, jei jis nebūt įpratęs menkai save vertinti, būt galėjęs jaustis visai 
laimingas.

Šarlota jo paklausė, ar norėtų tuoktis pastoriaus raštinėje, kur su
tuokta jau tiek porų. ,

— Teta Regina pataria pasirinkti jungtuvėms didžiąją svetainę, bet 
čia man atrodo kažkaip jaukiau ir drauge iškilmingiau.

Iš tikrųjų tai buvo kitaip. Norėdama kuo?daugiausia būti drauge 
su senukais, Šarlota neleido pastorienei tvarkyti seniai nenaudotos di
džiosios svetainės. Pastorienė negalėjo nei vestuvių vaišėmis tinkamai 
pasirūpinti.

Šagerštromui buvo vis tiek ar raštinėj ar svetainėj, ir tuoj prasidėjo 
apeiga. Vežėjas ir tarnas iš Didžiojo Sjoestorpo, nuomininkas su žmona 
ir visi namiškiai susirinko būti liudininkais. Pastorius skaitė priesaikos 
tekstą, o^iŠ sodo skrido linksmas paukščių čiulbesys. Atrodė, kad jie 
žino, kas vyksta pastoriaus raštinėje ir traukia gražiausias vestuvių dai
neles.

Po sutuoktuvių Šagerštromas Stovėjo dvejodamas, kas dabar reiktų 
daryti, bet Šarlota atsigrįžo į jį, kad pabučiuotų.

Jos elgesys visą laiką buvo tiesiog nuostabus. Visa kam jis buvo 
pasirengęs, ašaroms, blogai nuotaikai, sustingimo ramybei, bet šitas links
mas susitaikymas su likimu jam buvo visiškai netikėtas.

— Visi, kurie mus mato, neabejotinai galvoja, kad tai aš priverstas 
buvau tuoktis, ne ji! — švystelėjo jam mintis.

Buvo įsitikinęs, kad linksmumas ir nesivaržymas labiausiai tinkami 
atrodė Šarlotai dėl jos įgimto išdidumo.

— Kaip gerai vaidina! — galvojo- jis su liūdesiu ir drauge su 
nuostaba.
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J. laurinavičiutė, 
buvusi „Naujosios Vaidilutės” redaktorė

Viši nuėjo vestuvių vaišių, kurios, pastorienės manymu, tik per ste
buklą nusisekusios, bet visų apetitai buvo puikūs. Šagerštromas dėjo vi
sas pastangas nusikratyti savo paniurusia nuotaika. Pastorius ir pasto- 
rienė suprato sunkią jo būklę ir visokiais būdais stengėsi jį pralinksminti, 
pagaliau jiems tai pavyko. Bent pradėjo kalbėti ir ėmė pasakoti apie savo 
keliones po svetimus kraštus ir apie savo pastangas pritaikyti švedų gele
žies pramonei visa tai, ko išmoko Vokiečiuose ir Angluose.

Šarlota klausėsi su dideliu susidomėjimu, akių nuo jų nenuleisdama 
sekė jo žodžius, jis, žinoma, tokį susidomėjimą laikė apsimetimu.

— Daro tai dėl senukų! —■ manė. — Negali gi jos dominti visai jai 
nesuprantami dalykai. Nori įtikinti pastorių ir pastorienę, kad mane 
mylinti. Tai ir viskas.

Šitoks nuspėjimas jam labiau patiko ir buvo malonesnis negu pir
masis. Žavėjo jį toji jos meilė senukams rodoma.

Į pabaigą vėl įsigalėjo prislėgta nuotaika. Senukai negalėjo nusi
kratyti mintim, kad už valandėlės neteks Šarlotos. Išnyks iš jų namų 
toji gyvenimo džiaugsmu trykštanti, išdaigų ir nepaprasčiausių suma
nymų kupina, šneki, staigi Šarlota, kurią dažnai reikdavo subarti, bet 
ir visada atleisti visa dėl jos geros širdies. Koks liūdnas ir tuščias liks jų 
gyvenimas!

— Gerai nors tai, kad rytoj grįši savo daiktų, — pastebėjo pastorienė. 
Šagerštromas suprato. Jie stengėsi pasiguosti bent tuo, kad Šarlota
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netoli teišvažiuos ir galės kartais jiedu su ja pasimatyti. Vis dėl to pa
matė, kai po šių žodžių jų nugaros labiau sulinko, ir raukšlių veiduose 
padaugėjo. Nuo šiol nebegins niekas jų nuo senatvės.

Labai džiaugiamės dėl tavęs, brangus vaikeli, —tarė pastorius, — 
nes turėsi dabar puikius namus ir gerą vyrą, bet supranti ... tur būt, 
supranti... Labai mums tavęs truks.

Senuko akyse sužibo ašaros, bet pastorienė išgelbėjo iš keblios pa
dėties, papasakodama Šagerštromūi, kai vieną kartą jai vyras pasakė, ką 
būt padaręs, jei būtų pėnkiasdešimčia metų jaunesnis ir nevedęs. Visi 
linksmai susijuokė, ir liūdnos mintys paspruko.

Kai privažiavo landas, ir Šarlota priėjo prie pastorienės atsisveikinti, 
senutė patraukė ją į gretimą kambarį, kuždėdama:

—« Neišleisk šiandien vyro iš akių, brangus vaikeli! Jis kažką pa
ketinęs, matau tai. Sek!

Šarlota pasižadėjo padaryti ką galėsianti.
-— Šiandien jis puikiai atrodo. Jam labai tinka šie išeiginiai dra

bužiai, — dar pastebėjo senutė.
Ją nustebino Šarlotos atsakymas:
— Niekad nelaikiau jo negražiu. Iš jo trykšta jėga. Jis panėši į 

Napoleoną.
— Ką sakai? — sušuko ponia Frozius, — niekados neatėjo tai man 

į galvą. Bet gerai, kad šitaip galvoji.
Kai kelionėn pasirengusi Šarlota stovėjo verandoj, Šagerštromas pa

stebėjo,kad ji buvo su tuo pačiu apsiaustėliu ir skrybėlaite, kuriais ją 
matė prieš keturias savaites ir laikė juos negražiais ir netikusiais.

Dabar tas apsitaisymas atrodė jam žavus. Staigus džiaugsmas pri
pildė jo širdį. Toji graži moteris dabar jo ir drauge su juo išvažiuoja 
namo. Kai atsisveikinimams nebuvo galo, stvėrė jis žmoną glėbin ir įso
dino į landą.

Puiku! Puiku! Taip ir turi būti, — skambėjo balsai iš klebonijos, 
o jie, apvažiavę aplink gėlių klombą, išvažiavo iš klebonijos.

s Šarlota! visą laiką skambėjo ausyse globėjos įspėjimas, kad sektų
vyrą, nes jis kažką sumanęs.

Staigūs pasikeitimai linksmos nuotaikos, niūria taip pat at
kreipė jos dėmesį. Bešokdama ji vis dairėsi — ar jis tebėra daržinėj. 
Kas kartą, baigusi šokį, prieidavo prie jo ir atsisėsdavo šalia.

Būdama labai pastabi, ji eidama daržinėn pastebėjo, kad kieme stovi 
vežimėlis, kuriuo jis paprastai išvykdavo ilgesnėn kelionėn. Tai padidino 
jos nerimavimą ir sustiprino budrumą.

Šokdama su vežėju stengėsi ištirti visą reikalą.
— Gal perilgai šokam? — paklausė — Kada mano vyras ketina 

išvažiuoti?
— Šviesusis ponas dar nenuskyrė valandos, bet paruošiau vežimėlį 

ir uždėjau arkliams pakinktus, noriu būt pasirengęs kiekvieną akimirką.
Ach, tai šitaip. Dabar Šarlota žinojo, kas jai daryti. Kadangi vyras 

vis dar tebesėdėjo daržinėj kalbėdamasis su tarnautojais, ji nutarė, kad 
bus geriausia rodyti visišką nerūpestingumą.
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— Matomai ketino tuoj šiandien išvažiuoti, bet pergalvojo. Tur būt, 
įsitikino, kad nesu taip jau pavojinga.

Tačiau po valandėlės, pašokusi kiek per ilgą polką, pastebėjo, kad 
jis išnykęs.

Tuo tarpu jau buvo sutemę, o didelę daržinę vos beapšvietė keli ži
bintuvai. Šarlota buvo tikra, kad Šagerštromas išėjęs. Nerami ieškojo 
vežėjo ir kambarinio, bet ir tiedu išnyko.

Jinai įsisupo apsiaustu, priėjo prie plačiųjų daržinės durų, ties ku
riomis stovėjo vaikinų būrelis, pašnekino juos, paskui palengva, nepaste
bima nuslinko tamson.

Buvo čia svetima. Nežinojo gerai, kur eiti, bet paėjusi kelis žings- 
niūs išvydo kiek tolėliau žibintuvą ir todėl ta linkme nubėgo. Netrukus 
pastebėjo, kad žibintuvas stovi ties arklidėmis. Vežėjas kaip tik kinkė. 
Jau išvedė arklius.

Šarlota tyliausiai nuslinko prie vežimėlio. Dabar jau žinojo, kas da
ryti. Norėjo pasinaudoti ta valandėle, kai vežėjas nuo jos nusigrįš, atsi
daryti dureles ir atsisėsti. Kai vežimėlis privažiuos prie gonkų ir Sa- 
gerštromas įlips, nutarė pasakyti jam, ką mano apie šitokį pabėgimą.

—-Kodėl gi nepasako, kas jį kamuoja? — mąstė, — nedrąsus yra 
kaip jaunuolėlis.

Bet dar nesuspėjus jai įvykdyti savo sumanymo, vežėjas pabaigė. 
Užmetė vadžias ant vežimėlio krašto ir ėmė vilktis palaidine. Jau norėjo 
lipti, bet pastebėjo žibintuvą ties arklidėmis. Pasakė „kos, kos“ ramin
damas arklius, nuėjo, užpūtė žibintuvą ir nunešė jį į arklides.

Skubėjo, žinoma, kiek-begalėdamas, bet jį aplenkė kaž kas kitas. Tą 
valandą, kai jis užsklendė arklides, supliauškė kaž kas botagu, ir vežimė
lis išriedėjo pro vartus, kuriuos jis iš anksto buvo atkėlęs. Vežimėlis iš
nyko tamsoj. -

Didžiojo Sjoestorpo vežėjas Sundmanas leidos bėgti dvaro link, gal 
net greičiau negu jo arkliai, spėliodamas drauge kas tai per begėdis aki
plėša išdrįso pavogti jam arklius iš po pat durų.

Ties gonkomis užtiko Šagerštromą besikalbantį su Šeimininke, kuri 
jam ką tik pranešė, kad šviesioji ponia dingusi.

— Šviesus ponas pavedė man pranešti šviesiai poniai, kad negalėjo 
ilgiau būti daržinėj, ir prašo, kad ji rami linksmintųsi .. . Taip ir no
rėjau padaryti.

Vežėjas nedavė jai pabaigti. (
— Šviesusis pone!— sušuko.
Šagerštromas į jį atsigrįžo.
— Kas tau, Sundmanai, — pasakė. — Atrodai, lyg tau būt pavogę 

arklius.
— Kaip tik taip ir atsitiko, šviesus pone!
Paskui smulkiai visa papasakojo ir tarė:
— Arkliai čia nekalti. Jie patys tikriausiai nebūt bėgę, jei kažkas 

nebūt įsilipęs vežiman ir juos pavaręs. Ach, kad galėčiau sučiupti tą 
luitą!...

Urnai nutraukė. Šagerštromas padarė kažką nepaprasta. Krito kė
dėn ir ėmė pasiutiškai kvatoti.

— Tai nežinai, Sundmanai, kas galėjo, išdrįsti pavogti tau arklius, — 
sušuko besijuokdamas.
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Visi trys — šeimininkė,, kambarinis ir vežėjas žiūrėjo į jį lyg stabo 
ištikti.

— Turim sugauti vagį, -— tarė pagaliau nurimęs. Pabalnok žirgus 
mudviem ir Johansenui. Ponia Sollberg malonės pažiūrėti ar nėra mano 
žmonos viršutiniuose kambariuose.

Šeimininkė nuėjo, bet tuoj grįžo pranešdama, kad šviesios ponios 
nėra. _•

■ ' Dėl Dievo meilės, Šviesus pone, — sušuko, — argi būt atsitikusi 
kokia nelaimė. ~~

— Tai pareina nuo to, ką kas nelaime laiko, — pasakė.— Paminėsite 
mano žodį. Iki šiol patys tvarkėmės Sjoestorpe, dabar gavome tironą, 
kurs mus gerai pamokys.

■ — Tai didelė laimė, — atsakė šeimininkė.
Tai išgirdęs turtingasis Šagerštromas paplakšnojo šeimininkei per 

petį, paskui apkabinęs ją apsuko ratu.
Ponia Sollberg, — pasakė, — matyt sutinki tamsta savo likimą 

su tinkama rezignacija. Ach, kad ir aš galėčiau tai padaryti!
Paskui drauge su vežėju ir tarnu nuskubėjo vytis pabėgėlį.
Viskas labai greitai įvyko. Pabėgėlę suėmė ir dabar ji sėdėjo veži

mėly greta vyro. Sundmanas, atgavęs savo vietą, ramia ristele grįžo 
namo, o tarnas vedėsi atlikusius arklius.

Šarlota buvo jau gerą pusmylį nusivariusi, kai prasidėjo kalvos, ir 
arkliai nepaisydami nė botago jokiu būdu nenorėjo bėgti. Žingsniu te
ėjo. Todėl ji turėjo negarbingai pasiduoti.

Valandėlę truko tyla,-pagaliau ji paklausė:
— Ką pamanei?
■— Buvau tiesiog priblokštas, — atsakė, — supratau, ką gali jausti 

moteris, nuo kurios vyras pabėga.
Tą akimirką pajuto stiprų truktelėjimą už peties.

■— Apsimeti ir juokies. Tai netiki, kad tai aš norėjau pabėgti?
Brangioji mano, —pasakė, — linksmiausia visos Šios dienos va

landa man buvo ta, kada Sundmanas atėjo su žinia, kad pavogei man 
arklius.

— Kodėl gi? — paklausė.
— Brangioji, supratau, kad nori sutrukdyti man išvažiuoti.
— Visai apie tai negalvojau, — pareiškė įžūliai. — Bemaž mėnesį 

persekioja mane visa parapija. Kas gi būtų tada, jei būtum pabėgęs nuo 
manęs jungtuvių dieną.. . —

— Žinoma, žinoma, — atsakė, — tos nelaimės tikriausia nepakeltum!
Susijuokė meilės ir laimės pilnu juoku. Bet tuoj pat labai nuliūdo 

ir tarė:
— Brangioji mano, turime išsiaiškinti. Pasakyk, ar supratai, kodėl 

norėjau išvažiuoti?
— Taip, — tarė ryžtingai, -— supratau tai. »
— Kodėl gi man sutrukdei? '
Šarlota tylėjo. Ilgai laukęs atsakymo, pagaliau vėl tarė:
— Kai grįšime, rasi savo miegamajame ant stalo laišką. Tame laiške 

pareiškiau, kad nenoriu pasinaudoti aplinkybėmis, kurios tave pastūmėjo 
mano glėbin. Nelaikyk mūsų sutuoktuvių tikromis.

Nutilo ir vėl laukė atsakymo, bet veltui.
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— Tame pačiame laiške aš tau pranešiau, kad rodydamas savo meilę 
tau ir norėdamas atlyginti visa, ką per mane iškentėjai, dovanoju tau 
Didįjį Šjoestorpą ir visa, kas jam priklauso. O kai išsiskirsime, malonu 
man bus, kad gyveni čia^ kur tave visi jau pamilo.

Vėl ilga pertrauka. Šarlota vis tebetyli.
— Šis menkutis nuotykis nieko nekeičia, — kalbėjo toliau. — Išsyk 

iš tikrųjų išsiaiškinau jį savo naudon> bet dabar žinau, kad tai buvo tik 
išdaiga turėjusi apsaugoti nuo naujų paskalų.

Po šitų žodžių Šarlota prisislinko artyn. Jis pajuto ant veido jos šiltą 
kvėpavimą ir išgirdo kuždesį:

— Esi kvailiausias visų geltonsnapių po pasaulį beslampinėjančių.
— Ką sakai? _ _ ___ _ _ _______ __________ ___ 1
Apglėbė ją staigiai ir patraukė į save.
— Ar pakartot?
— Šarlota! — pasakė, — dabar tu turi kalbėti. Būtinai noriu žinoti, 

kaip turiu elgtis.
— Aišku! pasakė su kartėliu. — Nors tai, ką turiu pasakyti 

anaiptol nelinksma. Gal vis dėlto nudžiugsi sužinojęs, kad Vakar bemaž 
tuo pačiu laiku Karolis Arturas nebeatgaivinamai numarino mano meilę.

—- Numarino?
— Numarino. Tur būt, jį slėgė. Bemaž tikra esu, kad padarė tai 

tyčia ir visai sąmoningai.
— Brangioji, — atsakė, — palik ramybėj Karolį Artūrą. Kalbėk 

apie mane! Nors tavo meilė numarinta, iš to dar neseka...
— Žinia, neseka... Ach, kodėl nori tokių smulkių išaiškinimų?
— Pati žinai geriausia, koks esu kvailas!
— Matai, tai labai nuostabų! *— pasakė, iš lėto, svarstydama. — 

Nemyliu tavęs, bet gerai pas tave jaučiuosi ir pasitikiu tavim. Galiu su 
tavim apie viską kalbėtis ir net juokauti. Jaučiuosi saugiai pas tave ir 
gera man lyg jau prieš trisdešimtį metų būtume susituokę.

— Maždaug kai pastorius su pastoriene — įterpė su trupučiu nu
sivylimo.

—• Taip, maždaug šitaip, — sutiko tuo pačiu kai pirma balsu. — Ta
vęs gal tai nepatenkina, bet manau, kad vienai dienai visai geros išdavos. 
Malonu man sėdėti šalia tavęs vežimėly, malonu, kai sekioji žvilgsniu ma
ne bešokančią. Džiugina mane, kad sėdžiu prie tavo stalo ir gyvenu tavo 
namuose. Esu dėkinga tau, kad ištraukei mane iš visų tų baisybių. Sjo- 
estorpas žavus, bet nenorėčiau čia gyventi viena, be tavęs nei vienos die
nos. Negalėčiau rasti sau vietos, jei būtum mane palikęs ... O vienok... 
jei jausmas, kurį žadino Karolis Arturas, buvo meilė, tai dabartinis mano 
jausmas nėra meilė.

— Bet galėtų virsti meile! — pasakė Šagerštromas patylomis, susi
jaudinęs.

— Taip, tas gali būti... - atsakė Šarlota. — Ar žinai ką? Visai 
nebūčiau priešinga, jei mane pabučiuotum.

Šagerštromo kelionių vežimėlis buvo nepaprastas. Visiškai nekratė, 
nesverdėjo. Todėl jaunas kasyklų savininkas galėjo be jokių kliūčių 
pasinaudoti suteiktu leidimu.

Išvertė J. Laiirinavičiūtė
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Moterų judėjimo uždaviniai. Moterų judėjimas siekia pakelti dvasinį 
moters pasaulį, duoti galimumų pasireikšti moters prigimties savybėms 
ne tik šeimoje, bet visuomenėje ir valstybėje, pritaikinti moters gyvenimą 
aukštesnės kultūros reikalavimams, aiškinti moterų klausimus, šalinti 
visokias moterų darbo negeroves ir kliūtis.

Moterų judėjimas yra kultūrinis judėjimas, siekiąs pasireikšti do
rinio, ekonominio, socialinio ir politinio gyvenimo srityse, ir dalyvauti 
tautų, o per jas žmonijos pažangos darbe.

Pažiūros į moterų judėjimą ir jo uždavinius dažnai ankštai rišamos 
su moters prigimties savybių klausimu. Paviršutiniški sprendimai pri
skiria moterims visą eilę žeminančių jos vertę savybių. Moterys esančios 
mažesnės inteligencijos, silpnesnės valios, nesavarankios ir t.t. Tačiau 
tokių apibūdinimų nepatvirtino nei moksliniai tyrimai, nei gyvenimas.

Sprendžiant psichinius moters ir vyro prigimties skirtumus tenka 
turėti galvoje.

1. Ligi šiol esamomis psichologijos mokslo priemonėmis neįmanoma
izoliuoti moters prigimtų, paveldėtų savybių nuo įgytų (auklėjimo, ap
linkos, kultūrinio laikotarpio idealų ir reikalavimų, darbo, profesijos ir 
kitokios įtakos). -

2. Individualiniai skirtumai pasireiškia pas moteris, kaip ir pas vy
rus. Bet ar lyčių skirtumai didesni ar mažesni už individualinius? Ar 
individualiniai skirtumai vyrų tarpe didesni ar mažesni, negu moterų 
tarpe? Kurios bendros vyrų ir moterų savybės? Ar visa tai galima 
tiksliai nustatyti ir apibūdinti? Šie klausimai neatsakyti, neišaiškinti.

Šiuos klausimus aptariant, pasireiškia didelis nuomonių, pažiūrų 
skirtumas, todėl neįmanomos bendros išvados psichologinių lyčių skir
tumų klausimu. Iš čia suprantami priešingumai apibūdinant moterų 
savybes įvairiose tautose įvairiais laikotarpiais. Panaalizavus moterų 
tipus istorijos bėgy, susidursime su didžiausiais priešingumais. Šalia 
švelnios, pamirštančios save, atsidavusios šeimai moters iškyla karinga, 
energinga, valinga, valdžios siekianti moteris. Galop ta pati moteris 
vienam savo gyvenimo laikotarpy atrodo turinti savyje tiktai švelnumą 
ir motiniškumą, o pasikeitus sąlygoms, kitame gyvenimo laikotarpy, tam-* , . •
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pa griežta, neatsižvelgianti, karinga, kerŠyjanti, valdžios, siekianti. (Ger- 
. manų mitai).

Pagrindinis daugiau ar mažiau visų pripažįstamas moteriškumo bruo
žas yra altruistinė rūpestinga meilė, pagrįsta motinyste, iWkurios mo
terų judėjimas semia savo galią naujai altruistinei srovei, siekiančiai 
atstatyti kilnesnį ir laimingesnį pasaulį.

Iš Čia suprantamas taip pat vyrų ir moterų psichologų sutartinai pri
pažįstamas interesų skirtumas: vyrai daugiaų_įnteresuojasi daiktų pa
sauliu, moterys — asmens pasauliu. Daug įtakos čia turi taip pat skir
tingas daugumos vyrų ir moterų darbas. Moters veikimo sritis dau
gumoj: šeima, vidujinis asmenų tobulinimas; vyro — išorinis, daiktinis 
pasaulis. Tačiau, pasikeitus sąlygoms, reikalui esant, moters interesai 
pasikeičia. Karų laikotarpiai pakankamai įrodė, kad moterys neblogiau 
sugeba atlikti vyrams skirtus darbus. Dalyvaudamos mūšiuose jos tampa 
pavyzdžiu net vyrams.

Moterų judėjimas pripažįsta moters ir vyro savybių skirtumus, bet, 
taip pat atsižvelgia į auklėjimo, aplinkos, epochos įtakas ir individuali
nius skirtumus. Vyras ir moteris yrą skirtingi fiziniai ir dvasiniai, ta
čiau tas dar nereiškia, kad viena kuri lytis yra mažiau vertinga, kad 
iš to galėtų sekti moters suvaržymai, ir trukdymai pasireikšti individuali
niams jos sugebėjimams.

Moterų judėjimas nesiekia visiško moters sulyginimo su vyru darbe 
ir gyvenime, bet reikalauja teigiamo ir atitinkamo moteriai darbo visose 
gyvenimo srityse, šalia vyro ir drauge su vyru. Čia moterų judėjimas 
atmeta kraštutinę nuomonę, kuri kiekvieną moters ir vyro nelygybę aiš
kina istorinių sąlygų ir aplinkos įtaka.

Mūsų laikais gyvenimas vyksta ne uždaroj viduranąžio šeimoj, bet 
plačia socialinio gyvenimo srove. Tad iš moters sielos gelmių turi iš
augti naujas moters asmenybės idealas, kuris nutiestų kelią moters sie
los harmonijai, lygsvarai, besiremiančiai altruizmu, pasiaukojančia meile. 
Tačiau tik pačioms moterims vadovaujant, moterys pasieks aukštesnių 
gyvenimo formų, pasieks pilnutinio išsitobulinimo ir sėkmingų, jų pri
gimčiai atitinkamų veikimo sričių. To iš jų reikalauja tautų kultūra.

Moterų judėjimas pasistatė uždaviniu, paskatinti moterį veikti socia
liniam ir visuomeniniam gyvenime ir įnešti jauną altruistinę srovę į žmo
nių santykius.

Moterų judėjimo vadovės visuomet nuoširdžiai kviečia visus garbin
gus, toli numatančius, giliai kultūringus, neturinčius prieš moteris prie
tarų, vyrus į garbingą talką nešti šią altruistinę, pasiaukojančią moters 
kultūrinę dalią į žmonijos gyvenimą.

Moterų reikalaujamos ir įgytos teisės tik tuomet turės reikšmės, kai, 
moterims bus atdaros durys į joms atitinkančias ir priklausančias socia
linio, visuomeninio ir valstybini© veikimo sritis, kur joms bus pavestas 
atsakingas ir vadovaująs vaidmuo, kaip savaime suprantamas dalykas, 
pvz., mergaičių-moterų švietimas, darbininkių, moterų kalinių inspektavi
mas, vaikų ir senelių globa ir kitos švietimo bei socialinės globos sritys

Bijomasi moterų vadovavimo ir savarankumo. Išnyksiąs moterišku
mas ir gražus jaukus.šeimos gyvenimas. Tačiau bijantieji, tur būt, turi gal
voj šeimą, kur moteriai dažniausiai skirta būti tik šeimininke-virėja, o 
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ne vyro drauge ir vaikų auklėtoja. Nesavarankumas jokiu būdu nėra 
pareigingumo ar pasiaukojimo šeimai garantija, kaip tas daugeliui ne
suprantančių reikalo išrodo. Iš tikrųjų tik suprantančios socialinį, sa- 
vivaldybinį ir valstybinį gyvenimą ir visus čia pasireiškiančius santy
kius moterys įstengs pakelti šeimos kultūrą ir atlikti pilietines ir religines 
pareigas, kurių reikalauja iš jų šių dienų gyvenimas. Dėl dvasinio moters 
savarankumo stokos, iškyla religinis ir dorinis jaunosios kartos menkė
jimas. Todėl kiekvienas trukdymas laiku moteriai—apsišviesti ir pradėti 
veikti., drauge stabdo dvasinę’šeimos pažangą ir ūkišką jos gerėjimą.

Artimiausias moterų judėjimo uždavinys — šalinti čia iškeltas moterų 
švietimosi ir veikimo kliūtis. Jas pašalinus moterų judėjimas galės pa
sireikšti kultūriniu veiksmu tautų gyvenime.

Nešame šviesą, tiesą ir meilę. L. Katalikių Moterų Dr-ja — viena 
seniausių Lietuvos kultūrinių organizacijų, įsikūrusi prieš Didįjį karą, ji 
jau 33-ti mėtai organizuoja katalikes moteris. Šiandien jos eilėse jau apie 
40000 narių. Tai armija, kuri iškėlusi Tiesos ir Meilės vėliavą eina į gy
venimą kovoti su tamsa ir egoizmu, su visuomeninėmis ydomis ir skurdu.

L. K. Moterų Dr-ja gavusi krikštą rusų priespaudos laikais, o sutvir
tinimą —vokiečių okupacijos metu, per šį laisvos Lietuvos gyvenimą 
išaugo į gražų tautos žiedą.

Dr-jos suvažiavimai, paskaitos, kursai, parodos, ekskursijos ir spauda 
kelia daugelio dešimčių tūkstančių moterų religinį, tautinį ir visuomeninį 
susipratimą. Savo priaugančiai kartai Jįyiesti laiko 4 mergaičių žemės 
ūkio mokyklas.

Šiandien aktinga Dr-jos narė, tai susipratusi katalikė patriotė, kultū
ringa šeimininkė ir pažangi visuomenininke. Ji eina su gyvenimu ir 
orientuojasi tautos ir savo luomo reikaluose.

Bet Dr-ja rūpinasi ne vien savo narių kultūra. Jai rūpi mūsų visos 
tautos gerovė. Jau Steigiamame Seime moterų atstovių pastangomis buvo 
moterų civ. teisės sulygintos su vyrų teisėmis.

Sakoma, kad gražiausios kultūros vaisius tai žmoniškumas. Artimo 
meilė vertė Dr-ją įsteigti šias labdarybės įstaigas: mergaičių globos namus 
su darbo tarpininkavimo biuru, motinystės namus, vaikų lopšelius, svei
katos patarimų punktus ir autobusų stoties misiją Kaune.

Tikslesnei darbų plėtotei socialinėje srityje įkurtos dvi sekcijos: Merg. 
globos sekcija ir Motinos ir vaiko globos sekcija, Mergaičių globos sekcija 
veikia nuo 1929 m.; ji yra tarptaut. mergaičių globos organizacijos narys, 
kurios padedama tiekia visokeriopą globą ir paramą lietuvaitėms išva
žiuojančioms į svetimus kraštus.

Motinos ir vaiko sekcija ruošia Motinos Dienos minėjimą, organi
zuoja neturtingų motinų šelpimą ir jaunų motinų ratelius, auklėjimo ir 
sveikatos klausimams nagrinėti. Turi dvi garbės instruktores: vieną gy
dytoją, kitą mokytoją, kurios rengia atitinkamus kursus. Ypatingo pa
sisekimo turi kūdikio’ ir motinos higienos-sveikatos kilnojama parodėlė. 
Namų ūkio kultūrai kelti Dr-ja nuo 1937 m. turi įsteigusi šeimininkių 
sekcija, kurios tikslas kelti namų pramonę ir tautinį namų meną, remti 
lietuviškąją pramonę ir prekybą, palaikyti gerus tarpusavio santykius tarp 
šeimininkių ir tarnų, gerinti dorinę, dvasinę ir ekonominę namų tarnauto
jų personalo padėtį, ruošti moteris įvairioms amatų profesijoms, aiškinti
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moters teisiniai-ekonominės padėties klausimus. Tuo tikslu Sekciją ren
gia ir skatina rengti moterų ekskursijas į namų ruošos mokyklas, pavyz- 

. dingus ūkius, dirbtuves; rengia konkursus: daržų, namų tvarkos, audimo, 
verpimo, mezgimo.., Rengiamos parodėlės pačių moterų gaminių. Sėk- 
mingesniam darbui organizuojama visoj Lietuvoj Seimininkių Diena —- 
pirmą sekmadienį po šeimininkių globėjos šv. Mortos šventės. Kaip L. K. 
Moterų Dr-jos 1927 m. sumanymu pradėta minėti Motinos Diena virto 
tradicija, taip reikia tikėtis, kad ir Šeimininkių Diena gražiai pasitarnaus 
mūsų tautos materfälinei kultūrai kelti.

Paskutiniais metais Dr-ja praturtėjo savais namais Kaune, kuriuose 
talpinasi Centro įstaigos ir „Moters“ redakcija su administracija.

L. K. Moterų Dr-ja tampriai suaugusi su visu mūsų tautos visuome
niniu ir kultūriniu gyvenimu, giliai sielojasi mūsų valstybės ir tautos 
reikalais.

Kovose už nepriklausomybę moterys uoliai rėmė mūsų jauną kariuo
menę. Vėliau, betvarkant karo nuteriotą mūsų kraštą, aktingai stojo į 
savivaldybių darbą, nukreipdamos savo pastangas į švietimo ir socialinę 
sritį. Jau nuo 1921 m. daug kur moterų savivaldybininkių pastangomis 
pradėjo dygti mokyklos, prieglaudos, ligoninės...

Beturčių šelpimas, kurį kat. moterys vykdydamos ir į kurį eilė kon
ferencijų skatindavo — numatoma susilauks realios pagalbos iš valstybės, 
nes jau paruoštas socialinės pagalbos įstatymo projektas, pagal kurį be
turčiai bus aprūpinti būtiniausiais gyvenimo reikmenimis.

1928 m. kat. moterų kongresui iškėlus motinos ir kūdikių sveikatos 
reikalus — šiandien jau ruošiamas įstatymas praplėsti sveikatos punktų 
tinklas visuose valsčiuose ir išleisti specialų sveikatos laikraštį visiems.

Kovai su girtavimu daugely vietų įsteigta arbatinės, 1921 m. pradėta 
organizuoti savo skyriuose blaivininkių sekcijos, o 1926 m. Dr-ja įrašė į 
savo įstatus narių blaivumo pareigą.

1922 m. iškeltas tautodailės vystymo ir šeimos gyvenime taikimo rei
kalas, rodo didelį atbalsį visuomenėje, šiandien jau turime net atskiras 
draugijas bei bendroves tautiniams dirbiniams populiarinti ir platinti.

Darbo klausimu galime pasidžiaugti šiandien šiais laimėjimais:
a) Lietuvos pramonės įmonėse dirba daug moterų, kurių darbo są

lygas tikrindavo vieni tik vyrai ~ darbo inspektoriai. Reikalauta, kad 
darbo inspektorių kadras būtų papildytas moterimis darbo inspektorėmis. 
Dabar jau paskirta dvi moterys darbo inspektorėmis — padėjėjomis: vie
na Kaune, kita Vilniuj.

b) Dėl reikalavimo uždrausti sunkius, nepatogius ir doriniu žvilgsniu 
pavojingus moteriai darbus — atsiekta, kad jau paruoštas darbui rikiuoti 
įstatymo projektas, pagal kurį numatoma sutvarkyti ir moterų darbą ūkyj, 
pramonėj, prekyboj ir asmens patarnavimuose.

Norima užkirsti kelią žemės ūkiui reikalingoms darbininkėms keltis , 
į miestus; praplėsti moterų darbo pritaikymo sritis, kad darbai, kuriuos 
gali dirbti moterys, nebūtų pavedami vyrams.

Moterims pasiruošti savo pareigoms Šeimoj, visuomenėj ir socialinės 
globos srity 1934 m. konferencijoj iškeltas reikalas jau įsikūnijo — 1939 m. 
įsteigta Moterų socialinė mokykla, iš pradžių Kaune dabar. perkelta į 
Vilnių.

Šeimos reikalu kelti klausimai ir ypatingai užakcentuoti 1931 m.
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a) reikalaujant pagreitinti šeimos įstatymo išleidimą, doras ir gausias 
šeimas remti — pastūmėtas tiek, kad Vyriausybė ruošia šeimos įstatymo 
projektą, kuriuo bus numatoma reali pagalba gausioms šeimoms.

b) Šeimos išlaikymo atžvilgiu, kai vyras darbingas, bet tinginys, apsi
leidėlis, girtuoklis, eikvotojas, jau paruoštas šeimos rūpinimo apsaugos 
įstatymas, pagal kurį asmens, turį išlaikyti šeimas, bus verčiami dirbti 
ir jų uždarbis atiduodamas šeimai.

c) Reikalavimas, pakeisti Civilinės Teisenos įstatymą ta prasme, kad
alimentinėse bylose išieškojimai turėtų pirmenybę prieš kitas skolas ir 
kad šios bylos būtų skiriamos be eilės ir kuo skubiausia varomos visuose 
teismuose ir visose instancijosę, — jau įvykdytas. _ _____ .

Civ. Teisenos įstatymas pakeistas mums pageidaujama prasme, o dėl 
bylų skyrimo be eilės, teismų praktikoje jau irgi vykdoma.

Tai bendri Dr-jos veiklos bruožai. Jie pakankamai vaizduoja, kad Dr-ja 
turi ne maža reikšmės mūsų tautos gyvenime.

Šiuo laiku —vienas svarbiausių mūsų tautos uždavinių — tai likti 
laisviems ir nepriklausomiems, didinant savo dvasines bei materialines 
vertybes.

Dabar, kada mes atgavome Vilniaus sritį, turime sukaupę visas savo 
jėgas padėti šiam kraštui greičiau sutapti su mumis į vieną šeimą.

(Iš M. Galdikienės pranešimo Dr-jos konferencijoje)
Moterys profesorės. Apie moteris aukštųjų mokyklų mokytojas 

„N. V.“ mažai buvo rašyta. Tokių moterų iš viso yra labai nedaug. 
Pamaniusios, jog ir „N. V.“ skaitytojams įdomu būtų apie jas išgirsti, 
duodame čia šį apžvalginį straipsnelį; žinios atitiks paskutinio dešimtme
čio pradžią.

Anglija. Bristol univ. buvo viena moteris pedagogikos prof. M. Wo- 
dehouse. Londono univ. D. L. Mackinon skaitė zoologiją ir biologiją. 
Reading univ. skaitė pedagogikos paskaitas ir viena moteris prof. Oliva 
A. Wheeler. Swansea, kalbos kursą skaitė prof Willams

Austrija. Vienoje 1907—1928 m. laikotarpyje buvo šešios moterys 
filosofijos profesorės. Pirmoji — Elisa Richter 1907 m. skaitė romėnų 
kalbos kursą; dvi kitos skaitė naująją vokiečių literatūrą, ketvirtoji — 
estetiką ir jaunimo psichologiją, penktoji — ekonomijos istoriją ir še
štoji skaitė paskaitas apie skandinavų tautas ir civilizacijos istorijos 
kursą.

Belgija, čia įstatymai leidžia moterims eiti bet kurias pareigas. Briu
selio univ. personale visad būdavo moterų. Derscheid-Delcourt buvo 
universiteto vienų klinikų vedėja. Lenkų tautybės prof. Joteyko skaitė 
psichologijos paskaitas ir vedė psichologijos laboratoriją. 1929 m. Gevers 
Develshauvers ten skaitė Civilinę teisę. Liežo ir Grando univ. jau seniau 
buvo asistenčių, bibliotekininkių. Nuo 1929 m. Liežo univ. yra moteris 
prof. Marija Delcourt.

Bulgarija. Sofijos univ. daug metų universiteto personale moterų 
nebuvo. 1923 met. Z. Dragneva leista skaityti vokiečių kalbos kursas. 
Dabar yra moterų asistenčių medicinos, literatūros ir agronomijos ka
tedroms.

Čekoslovakija. Bratislavoje Komenskio univ. medicinos fak. skaitė 
paskaitas prof. Božena Kuklova. Pragoję buvo teisės fakultete prof. Jar- 
mile Virela.
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Graikija. 1910 metais Atėnų univ. buvo trys moterys lektorės. Ligi 
1930 metų daugiau čia moterų prof. nebuvo. Trys graikės buvo lektorės 
kituose universitetuose Antonopąulo — Briuselio universitete skaitė 
ekonomiją, Sofija Antoniddes — Leidene naująją graikų kalbą ir Polym- 
nija Lascaris — Sarbonoje naująją graikų kalbą.

Irlandija (Airiai). Prof. C. Maxwell nuo 1909 metų Dublino univ. 
skaitė naująją istoriją irprof.F.Moran nuo 1925 metų ten turėjo teisės 
kursą. ■

Italija. Senovėje 1100—1300 metų laikotarpyje buvo Bolonijos univ. 
bent kelios moterys mokytojos. Novella Trotula pavaduodavo paskai-, 
tomis savo tėvą garsų teisininką. Teisės mokslų srityje pasireiškė ten 
Jonė Bianchetti ir Magdalena Buonsignori. XVI amž. Bolonijoje skaitė 
filosofiją Darata Bocchi. XVIII amž. Ona Manzolini turėjo medicinos 
katedrą, Betina Gozzadini — civilinės teisės, Betisia Gozzadini — teisių 
kanono, Klotilda Tambronė — graikų kalbos, Laura Bassi — fizikos, Ma
rija Agnesi — matematikos. XIX amž. pradžioje Marija della Donna 
pradėjo skaityti paskaitas medicinos fak. ir ten daug metų išbuvo pro
fesorė. ,1929 metais Italijos univ. buvo 12 moterų profesorių. Dr. Rina 
Maila skaitė lyginamąją anatomiją Milane; ji buvo pirmoji moteris pro
fesorė nuo Italijos karalystės įkūrimo. Cagliari univ. Dr. Cecilija Den- 
tice skaitė filosofijos istoriją, Dr. J. M. Calvirio — botaniką, Dr. Rita 
Brunetti —. eksperimentinę fiziką (ji aptiko florentium). Dr. Pia Malti 
skaitė matematikos kursą Catanijoje, Dr. Angelė Barrino— pediatriją 
Sassari univ., Dr. Margarita Piarrolla Belach buvo analitinės geometrijos 
profesorė Neapolyje, Dr. Ona Foa profesorė aukštajame agrikultūros 
institute Partici (prie Neapolio), Dr. Teresija Labriola skaitė teisės 
filosofiją Romos univ.; A. Pons mokė aukštajame mokytojų institute 
Romoje prancūzų literatūrą, Marija A. Pagliari skaitė pedagogiką, meto
dologiją ir didaktiką aukštajame mokytojų t institute Neapolyje. Tame 
pat Neapolio institute anglų kalbą ir literatūrą mokė M. Rostkowska. 
Be to, Italijos univ. buvę 15 moterų nuolatinių lektorių, 35 nenuolati
nių, 116 apmokamų asistenčių ir 60 savanorių, laisvai dirbančių mokslo 
darbą asistenčių.

Jugoslavija. 1929 met. Belgrado univ. buvo tik viena moteris docentė 
Dr. Ksenija Atassievitch. Be to, čia buvo anglų ir prancūzų kalbų mo
terys lektorės. _

Latvija. 1929 metais Rygos univ. buvo trys moter’ys docentės, 16 asi
stenčių medicinos fak., 6 — filosofijos ir filologijos ir 10 lektorių.

Lietuva. Kauno N. D. univ. skaito medicinos fak. paskaitas prof. Van
da Tumėnienė; humanitarinių mokslų fak., turėjo paskaitų doc. Arcima- 
vjčienė. Universitete yra buvę lektorių S. Čiurlionienė — lietuvių kal
bos, V. Ivaškevičiūtė — biologijos, Bobianskienė — prancūzų kalbos, 
Pakštienė ir Regelytė — anglų kalbos. Moterų asistenčių yra medicinos 
ir gamtos mokslų fak. E. Mikalauskaitė dabar yra liet, kalbos lėkt.

Lenkija. 1929 metais čia buvo 5 moterys profesorės.
Norvegija turi tik vieną Oslo univ.. 1930 metais ten buvo tik dvi 

moterys profesorės: Kristina Bonnevie, filosofijos daktarė, nuo 1912 metų 
ten skaitė zoologiją, buvo ji zoologijos muziejaus direktorė, Freoken 
Ellen buvo Oslo univ. chemijos prof.
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Olandija. 1930 metais čia buvo 4 moterys prof. Dr. J. Westerdyk 
ekstr. ord. prof. Utrechto ir Amsterdamo univ. skaitė biologiją, Dr. C. 
Tammes ord. prof, Groningo universitete skaitė biologiją, D r. C. Lango 
ekstr. prof. Amsterdame — pediatriją, ir ekstr. ord. prof. S. Antoniades 
Amsterdame skaitė naująją graikų kalbą.

Portugalija. Karolina Michaellis buvo pirmoji ten moteris prof. Ji 
mirė 1925 met. Vėliau buvo universitete tik asistenčių. __

Prancūzija. 1930 metais buvo 6 moterys profesorės. Sorbonos univ. 
Marija Curie skaitė fizikos kursą, Ramart Lucas — organinę chemiją. 
Lyone prof. Villard turėjo anglų kalbos ir amerikiečių literatūros kursus, 
prof. Bianųui ' — vokiečių kalbą. Toulouse univ. prof. Condat skaitė ben
drosios patologijos kursą. Rennes univ. prof. Bequignon - Lagarde skaitė 
teisės paskaitas.

Rumunija. Prof. Myller nuo 1911 metų Jassy univ, skaitė matemati
ką, ten pat Dr. Puscariu buvo oftalmatologijos prof. medicinos fak. Be 
to, Bucarešto univ. medicinos fak. nuo 1914 metų buvo prof. Manicatide 
ir nuo 1919 metų prof. Medea Niculescu.

Sovietai. Staraševska buvo pirmoji Rusijoje moteris privatdocentė 
Odesos univ. Nuo 1915 metų jai ten buvo pavesta patologijos katedra. 
1930 metais Sovietuose buvo 1 moteris prof., 1 docentė, 16 vyresnių asi
stenčių, 30 jaunesnių asistenčių ir kelios pedagogikos lektorės.

Suomija. Alma Soederhjelm buvo pirmoji moteris nuo 1906 metų 
asistentė ir nuo 1928 metų Turku švedų univ. istorijos profesorė. 1930 
metais Helsinkio univ. skaitė 5 prof.: viena genekologiją, kita — bakte
riologiją ir serologiją, kitos dvi fiziologiją ir higieną ir dar viena vedė 
gimdymo kliniką. Suomiškame Turku univ. moterų profesorių nebuvo.

Švedija. Stokholme jau nuo .1874 m. buvo viena moteris matematikos 
prof. Sofija Kovalevska. 1930 met. ordinarinių prof. moterų nebuvo, buvo 
12 docenčių, jų tarpe Dr. Nanna Swartz buvo pirmoji medicinos docentė 
ir Dr. Eva Ramstedt — pirmoji fizikos docentė.

Šveicariją. Balęs universitete nuo 1928 metų I-ji moteris privatdo
centė buvo Elsa, Mahler. Nuo 1923 met. ten yra moterų kalbų lektorių. 
Berno universitete personale 1927 m. buvo 4 moterys. Dr. Ona Tumarkin 
nuo 1909 met. filosofijos ekstraord. prof., Dr. Gertrud Woker chemijos 
privatdocentė, Dr. Sofija Getzowa nuo 1912 met. patologinės anatomijos 
privatdocentė, D r. Marija L. Herking nuo 1920 metų prancūzų kalbos 
lektorė. Ženevos univ. buvusiai ekstra ord. fiziologijos prof. Stern nuo 
1928 metų pavesta ordinarinio prof. vieta Maskvos univ. 1930 met. Že
nevos univ. dirbo 5 moterys: Dr. Gourfein - Welt medicinos fak. privat
docentė, Eugenija Rogovine ir Ida Welt filosofijos fak. privatdoc. Ona 
Kamensky ir Paulina Long privatdoc. literatūros fak. Neuchatel univ. 
1928 met. buvo dvi moterys privatdoc.: Rigaud — literatūros ir L. Pro- 
venzal — italų kalbos. Žiuriche 1888 met. buvo pakviesta į universitetą 
prof. Kempin, bet ji išvyko tuo laiku į Ameriką ir tik sugrįžusi 1891—1896 
met. skaitė Ziuricho univ. romėnų teisės laisvą kursą, Dr. A. Rittershaus- 
Bjarnason ten skaitė senovės islandų kalbą ir literatūrą, paskui Skandinavų 
iiter. ir kalbą. Ji ten dirbo ligi 1920 metų. Žiuriche 1913—1928 met. 
Marija Daiber skaitė zoologiją ir lyginamąją anatomiją, 1918 met. Hedwig 
Frey habilitavosi ten anatomijai ir embriologijai. Nuo 1921 metų Ziuricho 
univ. Clara Zollikofcr skaitė augalų fiziologiją ir morfologiją.
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Vokietija. Čia moterys pradėjo skaityti universitetuose paskaitas 
1919 met. Tais metais gavo paskyrimus 3 moterys: Dr. A. Hartmann ana
tomijos prof. Miunchene, Dr. Nöther matematikos prof. Geotingene ir Dr; 
P. Hertwig zoologijos prof. Berlyno univ. 1929 met princesė Dr. Andro
nikow Wrangel buvo paskirta chemijos prof. aukštojoje ūkio mokykloje 
Hohenheitneprie Teubingeno ir Dr. Vaerting — pedagogikos prof. Je
noje. 1930 met. Vokietijoje buvo 18 moterų ekstraord. prof., 46 docentės 
ir 27 privatdoc.

Moterų prof. ligi 1929 metų nebuvo, pvz., Estijoje, Ispanijoje, Islandi
joje, Danijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Meksikoje, Egypte, Havajuose, Tur
kijoje, Sirijoje ir kitur Afrikos univ.

Amerika. Canados univ. yra daug asistenčių ir lektorių, Jungt. Am. 
V. univ. ir Kolegijose 1920 met. dirbo 6469 mot Pietų Am. univ. yra mo
terų prof., pvz., Čili univ., Buenos Aires univ. Dr. Teresė Ferrani skaitė 
genekologiją,

Azija. Šanchajaus univ. baigusi Sorbonos univ. daktaro laipsniu 
S.oumė Tęheng skaito teisės paskaitas ir yra teisių fakulteto rektorė. Nuo 
1924 metų ir Induose Mysore univ. prof. Hensman pradėjo skaityti anglų 
kalbą. Japonijoje Maiji vyrų univ. nuo 1928 metų prof. Mirota pradėjo 
mokyti prancūzų kalbą. Tokio univ. nuo 1929 metų prof. Dr. Toshiko- 
Sakiya skaito medicinos f ak.

Australija. 1930 met Melbourne univ. Dr. G. Sweet buvo biologijos 
prof., Dr. Osborn A. Adelaide — botanikos ir dar kelios buvo kalbų 
lektorės.

Naujoje Zelandijoje. Vinifred L. Boys Smith (1910—1920), G. El. 
Rawson (1920—1924) ir Ona G. Strong nuo 1924 dėstė namų ūkio eko
nomiją. Buvo ten ir kalbų lektorių. *

Iš šios apžvalgos matome, jog moterys moksliniais darbais daugiau
siai pasireiškia medicinos ir gamtos moksluose; taip pat nemaža moterų 
yra ir įvairių kalbų lektorių. Teisės, pedagogikos, psichologijos mokslų 
srityje moterys pasireiškia mažiau.

(E. Charrier, L’ėvolution intellectuelle feminine, Paris, 1937).
' A. M.

Moteris ir reklama. Jeigu iki šiol buvo tvirtinama, kad didžiausioji 
pasaulio galybė esanti spauda, tai šiandien nesuklystum lygiai tą patį 
pasakę ir apie reklamą. Gyvename reklamos amžių. Šiandien jau įprasta 
reklamuoti ne tik prekės, ne tik daiktai', bet net ir švenčiausios žmogaus 
dvasios vertybės. Faktas, kad ir įspūdingiausias minėjimas liktų tuščias, 
jei nebūtų atitinkamai išreklamuotas. Technikos laimėjimai užgniaužė 
žmogaus gyvąją dvasią ir ji šiandien pabunda tik rėžiančio akį ar ausį 
išviršinio efekto paveikta. Dėl to šiandien bandoma reklamos pagalbą 
ir ^kariauti. Reklaminės filmos yra užplūdusios viso pasaulio rinką. 
Žmogus įprato imti tik tai, kas, paprastai išsireiškiant, jvyniojama į gra
žesnių ir ryškesnių spalvų popieriuką. .

Reklama — pelningas dalykas, dėl to ir jos įrankiai brangiai apmo
kami. Garsiausi žmonės aukoja jai savo vardą, nes sumaterializėjusiam 
žmogui svarbu pinigas. Bet daug skaudžiau, kada reklamai aukojamą 
ne tik vardas, bet jai aukojasi ir pats žmogus, tas žmogus, kuris laikomas 
šventuoju indu, priglaudusiu Aukščiausiąją Būtybę. Deja, contra factum 
nullum argumentum — teisingai sakė lotynai. Reklamos Įrankiu tapo
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šiandien ir.moteris. Moteris išrengta iki nuogumo, moteris virtusi pi
giu parodos eksponatu. Ji statoma ne tik kaip manekenas kiekvienoj 
krautuvės vitrinoj, jos vardas naudojamas net ir nešvariausių biznių 
reklamai. Ir už tai moteriai nieks nemoka, nieks tūkstančių neskaito. 
Išeitų, kad moteris jaučia už tai moralinį atpildą, jos vardas minimas ir 
ji matoma kiekvienoj purvinoj gatvėj, kiekvieno priemiesčio kvartale. 
Ir gal tik dėl to nieks neišdrįsta uždrausti ir įvairūs moterų suvažiavimai 
laiko visai nereikalingu dalyku minėti įvairius grožio, gorsetų ir visus 
kitokius kosmetikos kabinetus bei salonus, kurių vitrinos išpuoštos ap
nuogintomis moterų kūno .formomis. Moteris pati išvelka save, stato 
tūkstančio praeivių akims vertinti ir, matyt, jaučiasi patenkinta. Taip 
galima būtų tvirtinti, vertinant konkrečius faktus. Tačiau iš kitos pu
sės mes pastebime, kad vis dėlto yra kažkas ne taip, kaip kad turėtų būti 
logiškai galvojant. ~juk faktas taip pat, kad prie tokių reklamuojamo 
grožio vitrinų mažiausiai pastebime žiūrėtojų. Moteris sutinka būti 
visų vertinama, bet pati savęs ji tokiais atvejais lyg ir nedrįsta vertinti. 
Bet dėl to vertintojų gausu miesto f rantelių ir vaikėzų tarpe, kurie net 
gatve praeinančią moterį mėgsta palydėti „vykusiu sąmojum“. Jiems 
moteris čia ir yra tas pigus spalvotas žaisliukas, kurį galima stebėti vit
rinoj, paskui lyginti su originalu.

Bet ar moteris šiandien yra kam nors paslaptis? Ji neslepia nieko. 
Jeigu kas nežino, kaip ji dažosi, kokias pudras ir teptukus vartoja — 
atsakys grožio, salonų ir kosmetikos kabinetų vitrinos. Jeigu nežino, 
kaip ji rengiasi — tepasižiūri į gorsetų salonėlių vitrinas, čia bus aišku 
viskas. Esame tokios geraširdės, kurios savo vardą ir pačios save au
kojame bet kokios rūšies bizniams ir visai nejaučiame, kad dažnai pre
kiaujame pačios savimi ir savo tautos morale.

Nejaugi be tokių dalykų negalima apsieiti? Nejaugi jie neišvengia
mi? Argi moteris ir be tokios reklamos nerastų visų salonų? Jeigu ji 
pati nėra dar tiek sustingusios dvasios, kad nejaustų to pažeminimo, ne
išdrįsta ir nesiima jokios iniciatyvos užkirsti kelią savo vardo prekybai. 
Gal tai užsienio mada, kurios negalime nesekti, kaip ir daugelio Pa
ryžiaus žurnalų, kurių paklausai joks karas įtakos nepadaro. Bet už
sienis irgi nėra tas išganingas kriterijus, kuriuo turėtume viską .matuoti. 
Mes norime matyti savo tautą moraliai atsparią ir tvirtą ir esame įsiti- 
kinusios, kad tik tokia tauta gali likti nepriklausoma. Tai pakartojome 
šimtus kartų savo gausinguose suvažiavimuose, juose iškėlėme daug blo
gybių, bet šito nepastebėjome, ar nenorėjome pastebėti. Nejaugi šitokie 
dalykai stiprina tautos moralinį atsparumą? Tokie dalykai gali būti išaiš
kinami tik moters dvasios sumenkėjimu, „kuri mielu noru tiesia ranką 
tam sensualiam dievinimui, kuri nori karaliauti per pojūčius, o ne tu
rėti svarumo savo dorovine įtaka“. (D’Aygaliers, 25, Meilės disciplina). To
dėl, jeigu nenorime prisiimti sau tokių kaltinimų, jeigu esame tikros 
moterys, mėginkim eksportuoti atgal šitą blogybę, nors ji ir iš paties 
Paryžiaus būtų. Didmiestį uoliai seka miesteliai, šiuos gi kaimai. To
dėl jei tokiu tempu moteris vis duos garantijas savo vardu naujų firmų 
kontoroms, tikėkim, kad greit ir tokia reklama virs nuobodžia, moteris 
gi — pažeminta. -

Atrodo, kad visa tai moteriai garbės nedaro. Ji, moteris, pakan
kamai organizuota ir stipri, kad išdrįstų tarti žodį ir šiuo reikalu. Mūsų 
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vardas perdaug brangus, kad juo galėtų naudotis visi, kam tik patinka. 
Atsiminus, kad neseniai buvo paskelbtas ir įsakymas „skoningai ir este
tiškai tvarkyti vitrinas“ būtų gal kaip tik laikas kai kurias vitrinas iš 
tikrųjų skoningiau sutvarkyti, tarus tuo reikalu organizuotų moterų žodį. 
Specifiški moters reikmenys, išdėlioti ir iškabinėti vitrinose tikrai nieko 
bendro sū grožiu ir skoniu neturi. Jei moteris nori būti gerbiama, ji 
pati turi būti pagarbos verta. 5,

• ■ . *- I - ■

Ar pažįstame savo vaiką? Šia tema mūsų žurnalo praeitame nume
ryje talpinome p. Ign. Malinausko pasikalbėjimo auklėjimais klausimais 
su vyresniosiomis giedrininkėmis santrauką. Siame numeryje — patie
kiame antrojo pasikalbėjimo kai kurias mintis. ~~

10—12 metai — „spragilų amžius. Savo elgesiu vaikas pradeda 
šiurkštėti. Pastebimi šiurkštūs atsakymai motinai, statymas tam 
tikrų reikalavimų, ypatingai šiurkštus apsiėjimas su priešingos ly
ties vaikais. Tam amžiui charakteringa kolekcijonavimas — pašto 
ženklų, paveiksliukų, gamtos objektų ir t.t. Pasireiškia noras orga
nizuotis, mergaitė pageidauja turėti draugę. Tie reiškiniai vertintini so
cialiniu atžvilgiu. Ypač svarbu sulaikyti vaiką nuo bendravimo su vai
kais padaužomis. Todėl tėvai privalo nejučiomis sudaryti sąlygas tinka
mai vaikų draugystei.

12—13 metai. Greta šiurkštumų ir staigumų pastebimi užsisvajo
jimai, suglebimai, trumpi įsimylėjimai. Į tokius reiškinius tėvai neturėtų 
reaguoti kumštimi į vaiko kuprą, bet kantriai ir ramiai vaiką stebėti. 
Matysime, kaip vaikui kyla noras būti suaugėliu: berniukas — pagei
dauja ilgų kelnių, ima rūkyti, mergaitės — aukštų kulniukų, skrybė
laičių ir šiaip puošmenų. Noras turėti savo kambarį ir, kad niekas 
jame nesimaišytų, taip pat didelis. Pagaliau vaikas pradeda stebėti 
savo šeimą. Kyla noras išsikalbėti tėvams apie save. Tėvai neturi vaiko 
atstumti, bet jį išklausyti ir suprasti. Tame amžiuje tėvams svarbu įsi
gyti vaiko pasitikėjimą ir atvirumą.

Tai vis reiškiniai, kurie tėvams yra lyg signalas, kad vaikų kam
bario auklėjamieji metodai jau baigiasi ir vaikas artėja brendimo amžium

Brendimo amžius — didžiausis vidinių konfliktų amžius. Prasideda 
tam tikri „dienos sapnai“: vaizduotėje kyla ir lyg filmų paveikslai pra
eina pro akis įvairiausios svajonės. Tai pirmieji kūrybos reiškiniai, 
kurie neturi būti trukdomi. Jaunuolius kankina baisūs sapnai, kriti
mai, persekiojimai ir t.t.

Iki šiol vaikas stebėjęs aplinką, pradeda savęs analizavimą. Ypač 
ryškus savęs niekinimas. Tuo laiku jaunuoliai linkę pasiduoti kiek
vienai svetimai įtakai, tik ne tėvų, nežiūrint gera ji ar bloga. Jaunuolis ' 
apgailestauja, pamelavęs tam žmogui, kuris jam simpatiškas, bet sau 
nesimpatiškiems nori kuo daugiausia suteikti nesmagumų. Todėl tėvai 
privalo būti savo vaikams visad simpatiški.

Prasideda romantinio pobūdžio įsimylėjimai. Jaunuolis myli idealų 
įvaizdį, jis įsimyli net kino artistą iš atviruko, įsimyli matytą žmogų, 
mokytoją ir t.t.

Neprotinga drausti įsimylėti, bet svarbu stėbėt, kad tie įsimylėjimai 
būtų ideališkiausi. Tėvų pareiga saugoti, kad tie įsimylėjimai neįgautų 
konkrečių formų, saugoti nepatikimų asmenų draugystės, su kuriais jau-
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nuolis gali nueiti labai toli. Didžiausia žala kūrybiniam jaunuolio 
brendimui, tai meilė pasiekusi konkrečias formas.

Pagrindinis ir svarbiausias patarimas tėvams — geras, nuoseklus 
vaiko pažinimas ir švelnus interesų supratimas. G. U.

Akademija socialiniais klausimais. Po dviejų metų pertraukos Moterų 
Talka, suorganizuota prie KOS, balandžio mėn. pabaigoje surengė Akade
miją moters socialiniais ir ekonominiais klausimais. Akademijos atida
romąją gražią kalbą pasakė Moterų Talkos pirmininkė M. Lipčienė, 
kviesdama visas Moterų Talkos dalyves su atgimstančiu pavasariu, su 
dvasios pakilimu siekti M. Talkos užsibrėžtų tikslų — ugdyti savyje 
ir visuomenėje religinį, dorovinį, tautinį ir kultūrinį susipratimą. Mo
terys namų židinio saugotojos, tų židinių kultūros formuotojos ir sklei
dėjos, jaunosios kartos auklėtojos. Nuo moterų vienokio ar kitokio nu
sistatymo, vienokios ar kitokios veiklos bei susipratimo labai daug pri
klauso mūsų vaikų — būsimos mūsų visuomenės moralinis ir dorovinis 
lygis. Moters kelias — visada tobulėti.

Akademijoje paskaitas skaitė Dr. V. Karvelienė ir O. Labanauskaitė. 
Paskaitose iškeltos šios mintys. Nors dabartinė karo nuotaika nepa
lanki reformoms ar radikalesniems sumanymams bei patobulinimams, 
tačiau ir tokioj rūpesčių atmosferoj yra negerovių ir vargų, kurie verčia 
moteris sielotis dėl savo ekonominės ir socialinės būklės. Ekonominėj 
srityj kaimo ir miesto moterys turi nemaža nusiskundimų. Dažna kai
mietė skundžiasi, kad ji nepaprastai priklausoma, kad jos darbas ne
vertinamas, kad ji dažnai nuskriaudžiama turtą tvarkant, pvz., vyras 
išeikvoja, o ji nieko negali padaryti, kad ji laikoma menkesne, labiau 
išnaudojama būtybe, Giliau pažvelgus į šiuos nusiskundimus, kyla 
klausimas — ar čia juridiniai ar fakto trūkumai. Greičiausia pastarasis, 
nes viso to priežastis — žemas kultūringumo laipsnis ir stoka humaniš
kumo. Kas daryti? Kelti mintį, kad šeimos turtas, ne vyro turtas, at
palaiduoti moteris nuo sunkių darbų, pakelti profesinį ir bendrąjį išsi
auklėjimą, darbininkėms išreikalauti už lygų darbą — lygų atlyginimą, 
remti moterų laisvąsias profesijas ir t.t. ir t.t. Be to, jaučiama, kad so
cialinėj ir ekonominėj srityse moterys turi nemaža ir tokių sunkumų, 
kurių priežastis yra prietarai ir nekultūringumas. Žodžiu, yra proble
ma — žmogaus problema, kultūros problema. „Pagreitinkim kultūros 
kėlimą, daug negerovių savaime išnyks“, reziumavo Akademijoje iškeltas 
mintis O. Labanauskaitė.

Meninę dalį išpildė Valstybės operos solistės J. Augaitytė Santva- 
rienė, V. Dagelytė Valatkienė ir M. Lipčienė, Valst. dramos artistė Vai- 
niūnaitė Kubertavičienė, pianistė A. Smilgaitė Dvarionienė, muzikės Ra- 
jauskaitės ir J. Drungaitė. . Skruzdė

Motinos Diena šiemet praėjo įspūdingai. Mokyklos, organizacijos, 
v įmonės suorganizavo gražius minėjimus bei motinų pagerbimus. Centri

nės Motinos Dienos šventės iškilmės buvo sostinėje Vilniuje, kur pir
mą kartą taip įspūdingai ir gražiai buvo pagerbtos motinos ir apdovano
tos daugiavaikės šeimos. Motinos Dienai ir Šeimos Savaitei Ruošti ko
mitetas yra gavęs per 800 pareiškimų iŠ tų šeimų, kurios augina 10 ar 
daugiau vaikų. Dalis tų šeimų pernai, buvo apdovanotos, dalis šiemet, 
o kitas.manoma apdovanoti ateityj. Be to, komitetas deda pastangas,
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kad daugiavaikės šeimos įstatymo keliu susilauktų didesnės paramos bei 
globos iš valstybės. Sąjūdis, kilęs dar netolimoj praeityje lietuvei mo
tinai pagerbti ir lietuvių šeimai stiprinti nenutrūkstama grandine bus 
tęsiamas ir toliau. Lietuvių šeimoms tenka giliai įsidėti į protus ir šir
dis, kad „didžiausios įtakos žmogaus būdui turi auklėjimas t .y. šeima 
ir vyraujančios šeimoje nuotaikos.

Lietuvių tautos gyvenime šeimos reikšmė ypač ryški. Dar neseniai, 
būdami svetimųjų valdžioje, kada buvo draudžiamas bet koks kultūri
nis veikimas, lietuvis tik šeimoje galėjo gauti jėgų kovoje su šimteriopai 
galingesniais okupantais, tik šeimoje galėjo brandinti tėvynės laisvės 
mintį ir, atėjus patogiam metui, ją įgyvendinti tikrovėje.

Jei ne lietuvių kaimiečio šeimos stiprumas praeityje kažin ar būtų 
išlikusi net mūsų gimtoji kalba.

Šeima tai mažutės dalelės tautos širdies — širdies, kuri viena taip 
pat jaučia kaip milijonas jos paskirų, bet vieningų dalių.

Neveltui tad iš seno buvo susirūpinta, kad lietuvio šeima būtų gry
na tautiniu atžvilgiu, tvirta, dora, sveika. Tai keturi stulpai,“ant kurių 
galime remti tautos ir valstybės ateitį.

Kodėl turi būti šeima gryna? Lietuviai iš seno yra labai pakantrūs 
(tolerantingi). Dažnai būdavo, jei lietuvis vesdavo lenkę ar rusę — 
šeima kalbėdavo lenkiškai, ar rusiškai. Savaime suprantama, kad tai at
siliepdavo tolimesniame ne tik šeimos, bet ir lietuvių tautos gyvenime. 
Mišrios šeimos yra tautai nelaimė, todėl jos vengtinos.

Šeima turi būti dora. Tik dorovės saitais sujungtoje šeimoje auga 
sveiki dorovingi vaikai, o dorai auganti jaunoji karta yra laimingos 
tautos ateities laidas.

Šeima turi būti sveika. Šiuo nepaprasto įtempimo ir kovos dėl būvio 
metu išlieka tik kūnu ir <siela sveiki žmonės.

Visi, kuriems rūpi tautos ateitis, turime rūpintis, kad vaikai augtų 
kiek galima sveikesni. Valstybė yra daug padariusi, kad ir nepasiturin
tiems Lietuvos gyventojams būtų prieinamas gydymas. Bet yra svar
biau ne ligą gydyti, bet jai neduoti. išsiplėsti.

Reiškia vaikams reikia suteikti progų būti gryname ore, žaisti, spor
tuoti ir taip juos auklėti, kad jie būtų ne tik kūnu, bet ir siela sveiki. 
Vaikams iš mažens turime skiepyti darbo meilę, kad ateityje lietuvių tau
toje nebūtų nė vieno silpnadvasio ir silpnakūnio nario.

Lietuvių tauta, būdama ant didžio tautų vieškelio, turi susirūpinti, 
kad jos narių skaičius tolydžio didėtų.

Kiekvieno lietuvio pareiga remti gausias šeimas, nes gausi, sveikai 
auklėjama šeima yra Lietuvai palaima, stiprinanti Lietuvą ateities gy
venimui.

Visa tai, ką kasdieną svajojame: šviesią Lietuvos ateitį, laimingą gy
venimą savo laisvoje tėvynėje, pasieksime visi dirbdami, tikėdami.

Sveika, tautiškai tvirta ir gausi šeima yra Lietuvos laisvės ir lai-
* \

mės laidas“, pabrėžia Motinos Dienai ir Šeimos Savaitei Ruošti Vykdo
masis Komitetas, savo atsišaukime į lietuvių šeimas.

Tokia lietuvių šeima ir turi būti, jei mes norime gyventi.
E. N-nė

Moterys Vilniuje. Gegužės 12—13 gausiai užplūdo sostinę katalikės 
moterys, atvykusios L. K. Moterų Dr-jos konferencijom Gražu, kad mote-
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rys pirmosios pasirodė organizuotai Vilniuje ir todėl per 12.000 atstovių 
kolonos, traukdamos miesto gatvėmis, stebino vietos gyventojus dideliu 
gausumu.

12- tos rytą prasideda konferencija pamaldomis Aušros Vartuose. Skal
sus lietus smarkiai liejasi ant iškeltų vėliavų, besimeldžiančių. Bet jis 
nieko negąsdina. Tvarkosi eitynėms į Katedros aikštę, gražiai nusiblai- 
vo dangus. Baltagalvių moterų eilės slenka prie Katedros, kur sės. Se- 
reikytės ugningais žodžiais pagerbia šv. Kazimierą, Vytautą Didįjį. Iš 
čia organizuotos kolonos vyksta į posėdį Mildos salėje. Pirmininkė M. 
Galdikienė apžvelgia didelius D-jos nuopelnus tautiniam, religiniam ir 
kultūriniam darbe. Tolimesnio veikimo tikslas paūgėjus mūsų kraštui, 
bus dar labiau didinti dvasines ir materialines gėrybes, o vilnietes mo
teris įjungti į stiprią draugijos šeimą. Salė šaukia joms griausmingus valio,

Garbės prezidiume matosi vilniečiai: burm. K. Stašys, E. Stašienė, 
kun. Čibiras, kun. Bieliauskas, M. Šlapelienė, gerai pažįstamos veikėjos: 
J. Tumėnienė, dr. O. Janušauskienė. Jie visi taria nuoširdžius sveikinimų 
ir linkėjimų žodžius. Be šių prabyla draugiškų organizacijų atstovai. 
Raštu konferenciją sveikina visi Ekscelencijos vyskupai, ir daug kitų 
d-jos prietelių.

Po sveikinimų paskaitos: „Lietuvės kat. moters uždaviniai tautiniu ir 
kultūriniu atžvilgiu“ ir „Veikimo stabilizatoriai“. Jas skaito J. Tumėnienė ir 
Iz. Matusevičiūtė.

Trumpa pertrauka. Po jos antroji posėdžio dalis, kurioje peržvel
giama praeitis, nustatomos gairės ateičiai. Priimamos rezoliucijos, kuriose 
paliečiami ne tik moterų, bet ir krašto aktualūs reikalai. Išrenkama nauja 
valdyba: M. Galdikienė, E. Starkienė, Dr. V. Karvelienė, O. Beleckienė, 
T. Serėikienė. Sudaromi Socialinės Globos Fondo, Šeimininkių, Motinos 
ir Vaiko, Mergaičių Globos Sekcijų Komitetai, pakviečiamas Garbės Teis
mas. Po posėdžio konferencijos dalyvių vardu uždedami vainikai ant 
dr. J; Basanavičiaus ir D-jos garbės narės Em. Vileišienės kapų.

13- tos rytą, po trumpų pamaldų, ilgomis eilėmis, pėsčios vyksta į 
Verkų Kalvarijas, kur vadovų padedamos aplanko šią tikrai įspūdingą 
šventovę, lyg simboliką iškęsto vilniečių vargo.

Antras Sekminių dienos vakaras vėl pradėjo skirstyti maldai ir dar
bui suplaukusias moteris. Em. S.
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J. Augustaitytė Vaičiūnienė, Dr. A. Ambraziejūtė Steponaitienė, Ag. 
Andriuškevičiūtė, Dr. M. Andziulytė Ruginienė, J; Ambrazevičius, V. 
Andriukaitytė, G. Andrašiūnienė, Br. Buivydaitė Mičiulienė, E. Balčiū
naitė, O. Beleckienė, Iz. Blaudžiūnaitė Motekaitienė, Elina Bujokaitė, 
M. Banionienė, K. Baublytė, K. Barauskas, Maria Baers, Br. Biržiškienė, 
K. Balevičaitė, St. Būdavas, P^Brazys MIC, Kan. prof. B. Česnys, E. 
Čerkeliūnaitė, K. Čibiras, Ant. Čeilytkaitė Žagrakalienė, J. Drungaitė, 
A. Dirsytė, Kan. P. Dogelis, Prof. Pr. Dovydaitis, Dirmaniaitė, Br. Dun
dulis, K. Grigaitytė Svyriu f ė, M. Galdikienė, kun. A. Grauslys, A. Gus- 
taitytė Šalčiuvienė, C. Griniūtė, A. Griniuvienė, Dr. J. Grinius, Dr. M. 
Gylienė, O. Girčytė Maksimavičienė, A. Jasiūnas, P. Jurgilaitė, K. Inčiū- 
ra, M. Ivanauskaitė Lastauskienė, Dr. Z. Ivinskis, Elena Jackevičaite, J. 
Jatulytė, G. Juodvalkytė, O. Jonkaitytė Gratkauskienė, Em. Jakševičiūtė, 
A. Jakubaitytė, M. Korgaudaitė, Dr. P. Kalvaitytė, T. Kipas S], Dr. V. 
Karvelienė, V. Kirkilaitė, O. Krikščiūnienė, V. Kurmauskaitė, V. Kum- 
pikevičiūtė, O. Kaubrienė, P. Kripaitienė, M. Krupavičius, M. Lastauskienė, 
Lazdynų Pelėda, D. Lipčiūtė, M. Linkevičius, St. Paliulytė Ladigienė, O. 
Labanauskaitė, H. Lukauskaitė, J. Laurinavičiūtė, N. Mazalaitė, M. My
kolaitytė, J. Maceinienė, Dr. A. Maceina, Am. Mažylytė, Iz. Matuze- 
vičiūtė, EI. Mikalauskaitė, Matuzaitė-Manė Dauba, J. Maldeikienė, J. 
Meškauskienė, O. Mašiotaitėį B. Mejeraitė, K. Marcinkaitė, Mačiulaitytė, 
V. Milaševičiūtė, Eug. Malinauskaitė, Stef. Miškinytė, Dr. O. Norušytė, 
Salomėja Nėris Bačinskaitė, A. Nasvytė, A. Nakaitė, P. Orintaitė, 
O. Pakštienė, M. Pečkauskaitė, O. Penkauskaitė, R. Petrušauskienė, Em. 
Pališaitytė, K. Pažėraitė, St. Prapuolenytė, Em. Petrauskaitė, St. Pletkytė, 
G. Petkevičaitė Bitė, Gyd. J. Petkūnaitė, Pr. Pikčilingienė, VI. Prosce- 
vičiūtė Matulaitienė, Amel. Petkutė, O. Raulinaitienė, Vysk. M. Reinys, 
R. Romašauskaitė, E. Repčytė Starkienė, A. Sidabraitė, A. Sužiedėlienė, 
M. Sidaravičienė, Ant. Starkus, A. Skrupskelienė, A. Šidlauskaitė, Br. 
Saladžiūtė, EI. Sabalytė, Kan. A. Sabaliauskas, A. Šilgalytė, Em. Šesei- 
kaitė. V. šleivytė, Prof. St. Šalkauskis, J. Švabaitė, EI. Turauskienė, J. 
Tumėnienė, Kun. J. Tumas, A. Tylenis, Br. Tursienė, Gražina Tulaus- 
kaitė, A. Tamošaitienė, St. Užupytė, Dr. J. Urmanas, J. Unčiuvienė, 
A. Vainoraitė, A. Vilutytė, J. Valentukonis, J. Valatka, O. Vaitonytė, 
V. Valsiūnienė, Vydūnas, E. Zavišaitė, J. Žagrakalys, K. Žirgulis, J: 
Žilevičaitė, A. Žemaitytė, M, Žilinskienė ir kiti.

K e d a k t o r i a i: prof. Pr. Dovydaitis, St. Paliulytė Ladigienė, ]. Lau
rinavičiūtė, Am. Mažylytė, ]. Jatulytė, ]. Maceinienė, Iz. Blaudžiūnaitė 
Motekaitienė, J. Drungaitė, R. Atkočiūnienė ir O. Beleckienė.

A d m i n i s t r a t o r ė s: K. Jonkaitytė, Em. Lokušiūtė, St. Tulabaitė, 
Ag. Barštytė, St< Pletkytė, A. Sereikytė, E. Balčiūnaitė, O. Vaitonytė, 
EI. Drungaitė, K. Ramanauskaitė ir M. Daunytė.
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„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ LEIDINIAI IR PRIEDAI:
Dr O. Narušyte, DORINIS AUKLĖJIMAS LIETUVIŲ ŠEIMOJE. 

92 psl., 1939 m. Kaina Lt 2,50.
Dr. O. Norušytė, „ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS“, 87 psl., 1937 m. 

Kaina Lt 1,20. ,
„NAMIE IR SVEČIUOS“. Redagavo E. Starkiene, 175 psl., 1938 m. 

Kaina Lt 3.50.
Anastazija Tamošaitienė, „NĮŪSŲ RANKDARBIAI". 56 psl, 1939 m. 

Kaina Lt 4,—.
MOKYTOJOMS REKOLEKCIJOS

Šiemet trijų dienų rekolekcijos mokytojoms prasidės birželio mėn. 
19 d. vakare Švč. Jėzaus Širdies Kongreg. mergaičių gimnazijos patalpose 
(Kaunas, Vilniaus g. 2). Kviečiame gausiai dalyvauti ne tik mokytojas, 
bet ir šiaip inteligentes. Norinčias vietoje apsigyventi prašome iš anksta 
pranešti šiuo adresu:

A. Kučinskaite’ Kaunas, Vilniaus g. 2.
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Dr. A. Maceinos, BURŽUAZIJOS ŽLUGIMAS. Autorius kalba apie 
tris charakteringiausius bruožus žmonijos gyvenime: buržuaziškąjį, promc- 
tejiškąjį ir krikščioniškąjį. Pažymi jų vyravimą istorijoj. Prometeizmo dva
sia ryškiausia — iki Kristaus gimimo, krikščioniškoji — iki buržuazinės 
dvasios pasireiškimo. Buržuazinė dvasia prasiveržė ir 16 a., kada pra
sidėjo kapitalizmas, kuris renėsansi'škąjį idealizmą daugeliu atvejų su- 
praktino ir sumaterialino. Visai ryškiai buržuazinė dvasia pasirodė pa
skutiniaisiais šimtmečiais, kuomet „technikos pažanga kūrė turtą, tur
tas reiškė jėgą valdantį pasaulį“ (25 psl.) ir truko iki 1914—1918 metų. 
Dabartis, autoriaus manymu, yra įvairių pradų susibėgimas, jų persi
skyrimas, jų kova, jų įtampa, jų pastangos susivienyti. . Buržuaziškoji, 
prometėjiškoji ir krikščioniškoji idėja skaldo dabartinį amžių ir dabar
tinį žmogų (16 psl.). Nors „dabarties istorija vis labiau patenka į pro
metėjų rankas, kurios dažnai kėsinasi net suardyti Dievo planus, kad 
jų vietoje sukurtų žmogiškuosius“ (34 psl.).

Toliau autorius kalba apie buržuaziškos dvasios esmę bei pagrindus 
ir jos įsigalėjimą religijoj, moksle, mene.

Pirmiausia susipažinsime, ką autorius laiko arba kaip supranta bur
žuazijos esmę. Kad nenukryptume nuo autoriaus buržuaziškos dvasios 
supratimo, pasistengsime jo paties žodžiais į tai atsakyti. „Buržuazinė 
dvasia iš prigimties dualizmo pereina į išviršinį prigimties monizmą. 
Buržujus pergyvena žmogų, kaip vieningą būtybę, kurioj viešpatauja tai
ka ir ramybė (59 psl.). Buržujaus netraukia nei antgamtinės idėjos 
nei gamtiniai instinktai. Pusiausvyros ir inercijos dėsnis yra buržua
zinės istorijos pagrindas (54 psl.). Buržujus siekia ne gyvenimo vie
nybės, bet gyvenimo lygybės (55 psl.). Buržujaus vidujinis gyvenimas 

• apsisupa ramybe, kurią buržujus saugo labai stropiai (167 psl.). Nieko 
jis taip nebijo, kaip prarasti išvidinę pusiausvyrą (47 psl.). Išvidinis, 
nepertraukiamas susijimas su regima ir apčiuopiama realybe yra pagrin
dinis buržujaus dvasios pergyvenimas (43 psl.). Buržuazinė dvasia, sa
koma, yra rami. Ji nėsiilgi to, kas yra anapus šios matomos realybės 
(43 psl.). Buržujus neneigia to, kas yra aukščiau šio pasaulio, tik jis 
neturi šiems dalykams skonio (44 psl.). Daiktų esmė išsprunka bur
žujui iš dvasios akių (54 psl.). Jis pasilieka būties paviršiuje, dėl to ne
sugeba prieiti prie metafizinių tiesų (50 psl.). Savo dvasioje jis yra 
ramus, nes jis yra nekūrybiškas. Šiuo atžvilgiu buržujus yra panašus į 
vaiką (49 psl.). Jis gyvena tuo, kas yra, o ne tuo, kas turėtų būti (50 
psl.). Buržujus tiki į nuolatinę ir ramią kultūros pažangą. Jis netiki 
į prarastą praeities rojų (56 psl.). Jis nuodėmių nedaug teturi, bet 
jis neturi nė dorybių (167 psl.). Jis stipriai tiki į ateities rojų, kuris
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ateisiąs lėtai, bet nuolatine ir nesulaikoma evoliucija (56 psl.). Jis at
lieka dorines ir religines praktikas tik dėl to, kad jam už tai žadamas 
tam tikras - atlyginimas. Dangus, kaip nuopelnas už gerus darbus, yra 
pagrindinis etinio moralisto (buržujaus) veikimo tikslas (153 psl.). Kad 
išganymas yra absoliučiai malonė ir laisvas Dievo aktas., moralistas šito 
dalyko nesupranta. Buržuazijai trūksta bet kokios idėjos“ (42 psl.).

Iš tų nusakymų galime susidaryti tipingo buržujaus vaizdą. Jis yra 
lyg tas kūdikis, gyvenąs pagal savo natūralinės prigimties reikalavimus, 
be aiškesnių dvasinio prado pasireiškimų. Jis ramus, nekenčia vidujinių 
kovų, nesisieloja ir ramiai sau plaukia kitų vairuojamu laiveliu į amži
nybę. Netiki prarastuoju rojum, nes ir pats nuodėmių nedaug teturi, 
bet stipriai tiki į ateinantį rojų, į amžiną gyvenimą. Didieji žmonės juos 
smerkia, nes jie, jų akimis žiūrint, nieko nepadaro, nenuveikia, nesukuria. 
Bet Kristus apie juos atsiliepia kitaip: „Palaiminti beturčiai dvasioje, nes 
jų dangaus karalystė“ (Mato 4, 23—5).

Žinoma, su tokiais buržujais toli nenueisi. Ir Dr. Maceina suranda 
buržujus su idėja, tegu ir medžiagos ar tam tikrų jausmų pavidale iš
reikštos, bet valdančios pasaulį. Apie šios rūšies buržujus Dr. Maceina 
taip sako: „Materialistas tampa buržujum tada, kai medžiagos idėja jis 
iškeičia į medžiagos duodamą naudą arba malonumą (42 psl.). Aristo
kratai pranašesnės dvasios žmonės, kurie savo gyvenimui tarnauja aukš
tesnėms vertybėms, materialines gėrybes laikydami priemonėmis dvasi
nėms vertybėms realizuoti (112 psl.). Aristokratas kariauja dėl garbės 
ir dėl pergalės. Jo idėja gali būti demoniška, bet ji niekados nėra ska
nios duonos kąsnis (101 psl.). Utilitaristinis buržujus žudosi ne dėl 
-idėjos ar jausmų konflikto, bet dėl materialinio bankroto“ (926 psl.). 
Kur gi jo vidujinė ramybė? „Aristokratas kovos dėl prestižo. Buržu
jus — dėl rinkų. Abu pavergia pasaulį, vienas jį pavergia kardu, ki
tas jį nugali pramone ir prekyba“ (113 psl.).

Vadinasi, vieni ir antri turi idėjas. Vienų idėjos atsiremia į dva
sinius dalykus, kaip garbę, puikybę ir t.t.; kitų buržujų idėjos atsiremia 
į medžiagą, bet abiejų yra galingos, nes gali tam tikrais laikotarpiais už
valdyti pasaulį.

Taip pat atsiranda prieštaravimų, kai Dr. Maceina nori išvesti bur- 
žuaziškos dvasios esmę iš apaštalų lūpomis ištartų žodžių „mums čia 
gera būti“. Išnagrinėkime autoriaus samprotavimą iš žemiau patiektų 
citatų. ;

„Visai savaimingai buržuazinė dvasia prabilo ant Taboro kalno apaš
talų lūpomis“ (44 psl.). „Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo 
brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Tenai jis atsi
mainė jų akivaizdoje: jo veidas žibėjo, kaip saulė, jo gi drabužiai pasi
darė balti, kaip sniegas (Mat. 17, 1—2)“. Apaštalams patiko šitas regėji
mas, Šitas prarastos tikrovės švystelėjimas, ir Petras atsiliepė: „Viešpatie, 
čia mums gera būti; jęi nori, padarykime čia tris padangtes“ (ibid. 4).

Vadinasi, apaštalams patiko prarastosios tikrovės švystelėjimas, o 
buržujus džiaugiasi natūraliu grožiu, kaip pačiu gėriu. Vienų džiaugsmus 
sukelia žemiški dalykai, kitų — apaštalų — antgamtiniai. „Apaštalai ži
nojo, kad mūsusis gyvenimas yra vargas ir rūpestis“. „Jie norėjo iš jo iš
sinerti ir praregėti Dievo vaikų garbės laisvę“ (44 psl.). O buržujus ne- 
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žino, kad mūsą gyvenimas yra vargas ir rūpestis; jis ir nenori iš jo išsi- 
nerti, nei virš jo pakilti. „Apaštalai dar nesuprato, kad tikra Jr pastovi 
gerovė šioj žemėj ateina per kančią, per katastrofas, per mirtį“ (44 psl.). 
Tokia gerovė šioj žemėj neatsiekiama, dėl to apaštalai ir norėjo ten pa
silikti.

„Čia mums gera būti“ yra giliausios buržuazinės dvasios nusiteikimo 
išraišką, kuri pažymi visą buržuazinio gyvenimo stilių, visą jo kryptį, jo 
aspiracijas ir polinkius“ (45 psl.). Būtų teisinga, jei Dr. Maceina tuos 
pačius žodžius pritaikintų ne buržuazijai, bet šventiesiems ar kilnių idea
lų žmonėms, kuriems užtenka to antgamtinio gėrio grumiantis su blogos 
valios žmonėmis ir visais žemiškais dalykais. O „buržujus gyvena slė
nyj,, kur viskas yra lygu ir plokščia. Lėkštumą ir plokštuma yra pagrin
dinis šios dvasios bruožas“ (45 psl.). Jiems nė nešvystelėja antgamtinis 
gėris, nes jis tik pasiekiamas viršūnėse.

Toliau Dr. Maceina argumentuoja, kad apaštalai negalėjo pajusti tik
rojo, antgamtinio gėrio, nes jie dar nebuvo gavę Šv. Dvasios, nesuprato 
kančios prasmės ir reikšmės pasaulio išskaistinimui (128 psl.) ir kad „šita 
dvasia yra suaugusi su neperkeista žeme ir žemė kalba jos lūpomis“ 
(44 psl.).

Platonas juk ir dar negyveno perkeistame pasaulyj ir nebuvo gavęs 
Šv. Dvasios, o galėjo dvasios akimis pažvelgti į metafizinės tiesas, į patį 
tikrąjį gėrį. „Savo moksle jis kalba apie sielų atklydimą į šį pasaulį (apie 
amžinąjį idėjų kosmosą, apie dvasios nuolatinį veržimąsi atgal į savo tė
vynę, jis kaip tik kovojo su savo meto buržuaziniais nusiteikimais ir sten
gėsi žmoguje iškelti amžinybės ilgesį“ (45 psl.). Jei Platonas galėjo pra
regėti dvasios akimis, tuo labiau apaštalai, nes jiems padėjo pats Kristus. 
Pačiame Kristaus persimainyme veikė Šv. Dvasia, kurį savo spinduliais 
net žemiškus dalykus nušvietė, tuo pačiu ir apaštalų kūnai buvo nuskai
drinti ir jie galėjo iš tikrųjų pajusti antgamtinį gėrį, kaip kartais pajunta 
šventieji.

Iš apaštalų lūpomis ištartų žodžių „čia mums gera būti“ galime iš
vesti tą antgamtinį švyturį, kuris lydi kiekvieną šventąjį, tikrąjį išminčių 
ir net dalinai tą ramios sielos buržujų, tik netinka pritaikinti tiems dva
sios galiūnams, apie kuriuos Kristus taip atsiliepia: „Deja, jums, rašto ži
novai ir fariziejai, veidmainiai, kurie duodate dešimtinę iš mėtos, dėlių ir 
kmynų, apleidžiate gi svarbesnius įstatymo dalykus, teisingumą, pasigai
lėjimą ir ištikimybę ... Akli vadai, kurie iškošiate uodą, o praryjate gi 
kupranugari. Deja, jums, rašto žinovai ir pariziejai, veidmainiai, kurie 
kaupiate, kas yra iš viršaus ir bliūdo, viduje gi esate pilni plėšimo ir ne
švarumo. Deja, jums, rašto žinovai ir pariziejai, veidmainiai, nes jūs 
panašūs į pabaltintus kapus, kurie iš oro pusės rodosi žmonėms labai gra
žūs, viduje gi pilni mirusiųjų kaulų ir visokių puvėsių. Taip ir jūs iš- 
viršaus, tiesa, rodotės žmonėms teisūs, viduje gi pilni esate veidmainystės 
ir nedorumo (Mat. 23, 23—28).

Tie blogos valios žmonės neturėjo, neturi ir neturės vidujinės ramy
bės ir jėgų lygsvaros niekuomet neišlaikys. Juk ir pariziejus, nuėjęs į 
bažnyčią, teisinasi vidujinio nerimo verčiamas: „Aš pasninkauju du kartu 
savaitėj, duodu dešimtinės viso, ką turiu“ (Luk. 18. 11—-19). Dėkoju tau, 
Dieve, kad aš ne toks, kaip kiti žmonės: plėšikai, neteisūs, svetmoteriai,
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taip pat ir kaip šitas muitininkas“ (Luk. 17). Jie „moterystės ir šeimos 
gyvenime apsireiškia sensualizmu“ (162 psl.). Besiblaškydami jie nu
krypsta į vieną ar kitą kūno malonumą arba į šykštumą taip, kad net sau 
duonos kąsnio gaili. Kiti savo vidujinį nerimą stengiasi užpildyti pozi
tyviais mokslais, nes bijo metafizinių tiesų, atsikreipę nuo tikrojo grožio, 
meną nori užpildyti estetizmu, religines tiesas nori pakeisti periferija, eti
koj nori pasitenkinti moralizmu. ~~

Nuo aristokratų tik tiek tesiskiria, kad šie nėra tokie veidmainiai, 
nors taip pat atitrūkę nuo Absoliuto, kovoja dėl savo puikybės, prestižo 
ar ko kito. Jie artimesni prometejizmui. O buržujai visus savo sielos 
nerimavimus nori užpildyti medžiaga, kaip aukščiausiu gyvenimo gėriu. 
Sie, siekdami savo tikslo, veidmainiauja: vieną darydami kito siekdami. 
Ir mirties tokie neramios sielos žmonės bijo, nes jie kad ir nesąmoningai, 
bet jaučia tikrosios realybės veidą; mat, jiems tie dalykai buvo duota ži
noti. Gi ramiosios dvasios buržujus, nė galvoti nepagalvoja apie kokią 
ten mirties akivaizdoj atsidengusią tikrovę, nes jis tokiems dalykams tu
rėjo per silpnas dvasines akis. . ’ ’ ' / ' . ...

Ir iš tikrųjų, pažvelgę į gyvenimo faktus, pastebėsime, kad mirties 
ypatingai bijo didieji žmonės, pvz., Nitše ir kiti, kurie per visą savo gy
venimą kovojo su Dievybe, sąmoningai ar nesąmoningai. O tas paprastas 
žmogelis nei bijo mirties taip labai, nei apie ją per daug kalba. Jis intu
ityviai žino, kad su mirtimi dar nesibaigia jo gyvenimas. Jis stipriai tiki 
j ateinantį rojų, į amžiną gyvenimą.

Pats Kūrėjas taip surišo žmones nematomais vidujiniais ryšiais, kad 
vienų veikimas tuoj atsiliepia ir kitų gyvenime. Vieniems davė daugiau, 
kitiems mažiau. Vieniems davė galios valdyti, kitiems — paklusti. Šitas 
dėsnis kartojasi per visą žmonijos gyvenimą. Dvasios galiūnai, genijai, 
talentai, kaip ir dvasios skurdžiai tokiais gimsta. Juk iš dvylikos apaštalų 
vienam Petrui buvo daugiausia duota. Jam buvo atiduoti Bažnyčios rak
tai. Gimė, gimsta ir gims tokių Petrų, kol gyvens žmogus šioj žemėj. Tą 
dėsnį pastebėjo ir H. Tainas, nors ir panteizmo akimis, kad „gamta, tas 
žmonių sėjikas, visada ta pačia ranka ir į tą patį maišą siekdama vienodų 
grūdų kiekį beria į žemę ir ją tvarkingai palaipsniui apsėja“, kad „toje 
pat šalyje dviem įvairiais laikotarpiais yra maždaug lygus skaičius talentų 
ir vidutinių žmonių“. (H. Taino Meno filosofija, 51 psl.). Taip pat jis pa
žymi, kad talentais reikia gimti.

Dr. Maceinos knygoje „Buržuazijos žlugimas“ būtų išvengta priešta
ravimų, jei autorius būtų buržuaziškos dvasios pagrindan padėjęs ne vidu
jinį žmogaus ramumą, iėgų lygsvarą, bet blogą žmogaus valią ir talentus.

Visai teisingai Dr. Maceina iškelia religijoj klerikalizmą, kurio dėka 
atsirado ir probabilizmo teorija. Ji yra klaidinga, nes prieštarauja pačiai 
žmogaus psichikai, tuo pačiu ir psichologijos mokslui. Tas pats ir etikoj 
— jei vadai bus tik moralistai, tai piūtis bent kokiam sakraliniam pradui 
ir tikroji religinė dvasia bus iškeičiama į muilo burbulus. Klerikalizmas 
gali pridaryti Bažnyčiai daug žalos, gali smarkiai sukrėsti žmonijos mo
ralę, bet jokiu būdu negali išrauti religijos iš žmonių širdžių. Po tokių 
smarkių sukrėtimų seka persekiojimai,v kančios per kurias vėl atsigauna 
dar skaidresnė tikinčiųjų Bažnyčia. Dr. Maceina, pastebėjęs, kad dabar
tinėj Rusijoj vėl atgimsta religija, sako: „kad komunizmas persekioja vi-
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sas religijas, nes jis pats yra religija“ (109 psl). Čia pasikartoja gyvenime 
Kristaus žodžiai: „ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro 
vartai jos nenugalės“ (Mato 16. 19—22).

Gaila, kad Dr. Maceina neiškėlė buržuaziškumo valstybiniame gyve
nime. Nepažymėjo buržuaziškos dvasios tarptautinėj sferoj. Juk nuo po
litikų arba valstybės vadų priklauso visas valstybės gyvenimas — klestė
jimas ar žlugimas. Tik jų dėka tarptautiniai santykiai eina viena ar kita 
linkme; tik jie atsakingi už milijonus žmonių, mirštančių karuose. Pla
tonas suprato, kad ir politikai turi remtis būties gelmėmis, o ne profaniš- 
kumu ar Savanaudiškumu. Dėl to jis valstybę valdyti paveda filosofams. 
Profanas politikas rengia pražūties dirvą tai ar kitai valstybei taip, kaip 
klerikalizmas žlugdo pačią krikščionybę. Em. Pališaitytė

V. Valsiūnienė: GINTARO LAZDELĖ, eiliuota pamario pasaka. 
Stančikaitės iliustruota. Sv. Kazimiero D-jos leidinys. Šviet. M-jos ap
robuota. 1940 m. 84 psl. Lt 2.

Žinomą siužetą, apie sudaužytus gintaro rūmus marių dugne, autorė 
fantastiškon pasakon supynė, simboliškai taikindama lietuvių tautos isto
rijai. Karaliūnaitę ir gintaro rūmus paskandina marių dugnan milžinai 
ir patys užvaldo šalį, tik stebuklingą gintaro lazdelę krivė, pasivertęs sa
kalu, išneša į padanges, Tuo baigiasi pirmoji dalis. Antroje — gimsta 
žvejui sūnus, kurį, motinai mirus, išaugina laumės. Žvejo sūnus per 
įvairius nuotykius suranda tą stebuklingą gintaro lazdelę ir išvaduoja iš 
marių dugno karaliūnaitę, ir ši, tuos piktuosius milžinus, pavergusius šalį, 
paverčia akmenimis. Milžinai, krisdami akmenimis į mares sudaužo 
gintaro rūmus, — ir karalaitė bė rūmų negalėdama gyventi irgi leidžiasi 
marių dugnan, stebuklingą lazdelę palikdama žvejui, kad jis su ja skintų 
sau laimės kelią.

Pasaka gerokai ilga ir sudėtinga. Eiliavimas sklandus ir lengvas, yra 
gražių, palyginus ir gamtos vaizdelių, bet... kai perskaitai ir pagalvoji, 
turinys lyg miglose paskęsta — nė viena situacija nesmenga giliai atmintin, 
ir visi veikėjai spalvingame gamtos fone susiraizgo — tampa pilki, ne
ryškūs.

Autorė, įsivariusi į lengvą eiliavimą, pasakos dalyvius paskandino 
žodžių ir vaizdų jūroje, viską vienodai plačiai aprašydama, nebeskirdama 
svarbesnių įvykių nuo gamtos aprašymų, ir kadangi visas veiksmas vyksta 
pamary, tai tas vienodas fonas ir neišvengiamas pasikartojimas tų pačių 
žodžių — k. a. smiltys. . . pušys... bangos.. . beveik kiekviename sky
riuje, — net trupučiuką nuobodulio įvaro. Autorė, kompozicijos atžvilgiu, 
būtų daug laimėjusi, jei ta pasaka būtų trumpesnė. Be to, autorė dau
giausia mėgsta pati pasakoti, o neduoda tiesiogiai veikėjams pasireikšti, 
tas irgi įneša vienodumo.

Si pasaka tiks daugiau vyresnio amžiaus vaikams, kurie jau ir jos 
simbolišką prasmę supras.

Autorė turi, lengvą plunksną, sugeba visai gražių vaizdų sukurti, tik 
palinkėtina, kad daugiau atsižvelgtų į kompoziciją, ir nepasiduotų taip 
lengvai žodžių srovės nešama.

Reikia pasakyti, kad vis dėlto šią pasaką reikia priskirti prie geresnių 
vaikams skirtų knygų. E. Baužienė
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RAŠINIŲ KONKURSAS

L. K. Stud. At-kų Centro Valdyba skelbia ateitininkų ideologijos ra
šinių KONKURSĄ,

Geriausiems rašiniams skiriamos 3 premijos: 1 — 100 lt, IĮ — 75 lt 
ir III - 50 lt.

Temą pasirenka pats autorius. Rašinys turi būti ne ilgesnis, kaip 10 
normalaus mašinraščio psl. Įteikti iki 1940 m. X.1 d. Laisvės Al. 3b.

Konkurse dalyvauti gali studentai ateitininkai ir aukštesniųjų klasių 
moksleiviai. Atskirame voke pažymėti tikslų adresą. Rašiniai lieka 
Stud. At-kų Centro V-bos nuosavybe.

Centro Valdyba

G. G. Kauno Vartotojų B-vės „R ARAM A*1 nariams pra
nešame, kad š. m. balandžio mėn. 29 d. narių susirinkimo nu
tarimu jau išmokamas nariams dividendas. Mokama 3% nuo 
įpirktos 1939 m. prekių sumos ir 6% už pilnus pajus. Dividen
das išmokamas kasdien darbo valandomis ,,Paramos“ kontoroje 

Karmelitų g. 2 2.

„Paramos“ valdyba
■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

- Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
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KREMAS METAMORFOZA GerMaPO“ . '
yra geriausia priemonė nuo šlakų, dedervinių 
ir spuogų

Reikalaukite visose vaistinėse ir kosmetikas 
krautuvėse

AKC. B-VE „KUCINSKIS PABEDINSKAI“

PLUNGĖJE PLUNGĖJE I

LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

Gamina įvairių rūšių nebaltintas, baltintas ir dažytas LININES IR 
MEDVILNINĖS MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse. Kreipkite 
dėmesį į mūsų plombas su fabriko ženklu.

Tik pirkdami iš pirmųjų rankų galime būti tikri, 
kad gausime gerą prekę ir nepermokėsime

MOKSLO PRIEMONIŲ ATSTOVYBĖ LIETUVAI
Šv. Kazimiero Draugija, Kaune, Rotušės a. 6 

atstovauja pasaulinio garso firmą ERNST LEITZ, WETZLAR. 
Geriausi ir tiksliausi

Epidiaskopai mokykloms ir susirinkimų salėms, 
Mikroskopą i mokykloms, laboratorijoms, gydytojų 
kabinetams, » •
Foto kameros Leica technikos ir mokslo reikalams

Rašomosios mašinėlės MERCEDES
FOTO APARATAI

Zeiss-Ikon, Agfa, Kodak ir kt. v
Naujausia foto medžiaga.
Didžiausias pasirinkimas

ŠV- KAZIMIERO DRAUGIJOS CENTRE
Kaune, Rotušes a. 6

ir skyriuje — Kaune Laisvės ai. 64

t.
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