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Labai skaudu, kad mūsų »Naujoji Vaidilutė/ Lietuvos 
mergaičių širdis, gyvena taip sunkiose materialėsesąlygose, nes 
dar yra neatsilyginusių už 1924—25 mokslo metus.

»Naujoji Vaidilutė“ iki šiol buvo labai’ kukli ir pasitikė
dama savo skaitytojų gera širdimi laukė. Bet dabar nuoširdžiai 
prašo atsilyginti ir nepykit, jei sekančiam sąsiuviny (šių metų 
birželio mėnesio) bus atspausdinta visos neatsilyginusios 
kuopos ir ašmens.

»Naujosios Vaidilutės“
Redakciją ir Administracija.

Aukos.
Utenos At-kės 70 litų, Kėdainių at-kės 40 lt. 60 et, Telšių ' 

at-kės 50 litų.
Visų aukos yra dalis pelno savų vakarėlių.
Už aukas širdingai dėkojame.
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„Nauj. Vaidilutės “ kaina moksleivėms, (iams) l lt. 25 et. 
nemoksleiviams 2 litu.

„Nauj. Vaidilutės“ Redakcijos ir Administracjjos adresas: 
S t. L a dygi en ė, Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 43, b. 2, tel.2005.
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MALDA.

Aukščiausi! prieš Tavo galybę 
Menkesnė už dulkę esu, 
Bet dulkė juk veržiasi saulėn, 
Tad siekiu ir aš, kur šviesu.

Atleisk man, Aukščiausi, jei aš nusidėjus, 
Vėl Tave prie kryžiaus, kalu.
Keliu Tavo skirtu jau eiti pradėjus, 
Bet mano sieloj netylu.

Atleisk, Atpirkėjau,
Nūnai nusidėjau:
Kovot su juodoms abejonėms nebėra jėgų, 
Tad eiti toliau keliu nenušviestu baugu.

Nerimstu! į Amžiną Šviesą veržiuosi,
Nuo josios nutolus ilgiuos ir meldžiuosi.
Jei kartais kilnioje maldoje
Kas kita staiga suliepsnoja,

Atleisk man, Aukščiausi, juk žmogus esu;
Nors žiūrau į Aukštį, bet žemę kasu. 
Tavy tik, Aukščiausi, atgimti galiu, . 
Kai baigsiu klajoti šios žemės keliu.

Ežerų Karalaitė.
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98 Pavasario Trimitas
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Pavasario Trimitas.
Jau, jau jis atėjo!., jis atėjo... atėjo—šaukė bajsai. Ir mes 

išbėgom iš tvankių ir tamsių savo landynių jo pažiūrėti.
Aušra nušvito, išbalę veidai. Taip, tikrai jau jo būta, pra

eita. Kur jis nuėjo, ten paliko takai žibutėmis nubarstyti. Kur 
sustojo, ten, džiaugsminga laisve atsidusus žemė,Jam gelsvai 
žalią minkštutį kilimą po kojomis tiesė. . Kur papūtė kvapu — 
dvelkė kvepiantis vėjas ir medžių šakelės ėmė sproginėti. Kur 
jis ranka mostelėjo, ten vyturių pulkai, lyg dangaus skliautuos 
pakabinti varpeliai, skambėjo visą dieną.

Dabar jis ten, ant kalno pučia savo trimitą... O toji daina!.. 
Stebuklinga daina. — jinai atidarė jaunas krūtines, kaip saulė 
atidaro gėlės pumpurėlį, ir širdys pradėjo žydėti.

— Sveiki, mano broliai!.. Sveiki mylimieji... Ak, kaip ilgai 
aš jūsų ieškojau, kaip ilgai jūsų neradau! O jūs buvot visuomet 
čia, visuomet su manim, visuos takuos jus sutikdavau.

Jūs visi, visi, kurių širdis jaunoj krūtinėj pavasariu plasta, 
be galo man brangūs ir artimi.

Ak, dovanokit, mylimieji, kad aš taip ilgai jūs nepažinau!— 
Juk mes visi, jaunieji broliai, taip artimi ir brangūs viens kitam, 
kaip tos gėlės, kartu pražydusios.—Viena saulutė mums švietė, 
vienas vėjelis gaivino; vieną skausmą mes kentėm, bendru džiau
gsmu gyvenom; vienos laimužės ilgėjomės, vienam Dievuliui 

.meldėmės.
O, kaip gera, kaip gera, kad mes visi čia! Visi žaliais vai

nikais, visi degančiomis širdimis.
Šiandie pavasaris — šventa; ir mūs keliai čia susitiko.
Rytoj...?... Kryžiuojasi keliai., ištrėmimų kraštas, — ir gal, 

niekuomet jau nesusitiksim, ir nesueisim čia savo pavasario 
švęsti... ,

Bet vieną dieną Pavasario Trimitas sušauks mus į tą kalną. 
Ir nuvytusios širdys ten pražydės; o mūsų jaunatvės žibintai 
nebeužges, ir mūsų pavasario Šventė nepasibaigs.

Neris.
1925. III. 30.
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■ _____ Lopšelio aidas 99

Lopšelio aidas------—‘
čia autoriaus nurodoma, kokių jausmų, kokį 

nusistatymą gali įkvėpti žmogui prakilni, tikinti 
motina, tiek savo žodžiais, tiek elgesiu.

Kada aš dar nesenai gimęs pasauliui kūdikis buvau, kada 
mano gyvenimo žiedas dar pumpuryje slėpėsi, mano motinėlė 
imdavo mane į savo prieglobstį, glausdavo prie savo krūtinės, 
bučiuodavo ir glamonėdavo.

Atsimenu dar šiandieną, kaip ji ramindama mano pyktį, 
arba verksmą, graudžią dainelę man dainuodavo. Dainelė šita 
savo tykiais, saldžiais tonais ramindavo mane, džiovindavo aša
ras, giedrindavo veidelį ir grąžindavo lūpelėms linksmą šypseną. 
v Kiekvieną šitos dainelės žodį atsimenu aš dar šiandieną. 
Štai kaip man brangioji motinėlė dainuodavo;

„Vaikeli, neverk, dar šiandieną išgiedrink savo veidelį! Kol 
tu motinėlę turi, bloga tau būti negali. Prisiglausk prie mano 
krūtinės! aš tave apsaugosiu nuo visų skausmų! Todėl neverk 
dar, mano kūdikėli!

Sulaikyk, kol kas, savo ašarėles! Šiandieną dar angelas 
sargas baltų rožių vainiku dabina tavo sapnus. Jis tavo svajo
nėms teikia vaivorykštės spalvų. Tad sulaikyk dar save ašarėles!

Dabar tau viskas gražu! Paukšteliai gražiausias giesmes 
tau gieda; tavo danguje nematyti dar jokių debesų. Gėlės tau 
žydi, ir gyvenimas linksmiausia šypsena sveikina tave. Net tavo 
vaikiškose ašarėlėse nėra dar jokio kartumo žymių.

Dar viskas tau gražu!
Tad auklėk dabar savo sielą! Auksinės aušrelės spalvomis 

ją dabink! Savo nekaltoje krūtinėje skaisčius, prakilnius jausmus 
ugdyk, nes reikalinga tau bus semtis iš to šaltinio jėgų tada, 
kada ateis kitokia diena!

Ateis tau kitokia, nuovargio, skausmo diena! Visa, kas 
šiandieną taip tau ‘ gražu, pasislėps nuo tavęs. Neištikimybė 
atidarys tau akis! Nepasitikėjimas tavimi suspaus tavo atvirą, 
mylinčią širdį. Ak, sulauksi sūneli, karčios dienelės!

Teks tau krauju mokėti nuoširdžiausių svajonių skolas. 
Sumindžios ir išniekins priešas skausmą tavo. Prakilniausius 
tavo tikslus ir aukšto idealo meilę teks tau krauju mokėti!

Ir skaudžiam skaus me paskandintas pasijusi visų, net 
artimiausių, apleistas. Tarp daugelio jausiesi vienas, nes neturėsi 
su kuo skausmu pasidalinti, neturėsi kam pasiguosti. Nepasise 
kimų, apsivylimų, prigavimų vainiką likimas tau pins. Vainikas 
tas dygliais erškėčiais badys tavo kaktą. Tai suriš tavo, norin
čias visiems gerai daryti, rankas.

Kentėsi tada neapsakomas kartybes!
Toje baisioje tamsioje gyvenimo naktyje nenustok drąsios 

tvirtybės ir gražių, atvirų, skaiščių vaiko akių! Tegu tada lopše
lio atminimas atneša tau tavo motutės glamonėjimus!
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100 Lopšelio aidas.

Nepaisydamas baisiausių kentėjimų, skaudžiausių apsivy
limų būk, mano sūneli, ak, visada būk geras! Teisdamas žmones 
turėk daug meilės ir su pasitikėjimu į kapą žiūrėk! Nenustok 
niekada vaiko tikėjimo; nesigailėk savo pasišventimo, nepaisy
damas didžiausių skausmų!

Nesakyk tada, kūdikėli mano, kad bergždžias tavo darbas 
ir pasišventimas, kad niekur jokios teisybės nėra, kad visur tik 
purvas ir tamsybės! Nesakyk, kad reikia vien abejoti, tyčiotis, 
niekinti ir neapkęsti žmonės.

Ak! nesakyk tada taip, mano sūneli!
Atsimink tada motinėlę savo! Neužmiršk jos meilės, kurioje 

jokių dėmių nėra! Stumk nuo savęs visas abejones ir kenčiančią 
sielą ašarose valyk.

Tikėk į gražumą sielos saulėtą ir į amžiną Meilę! Atsimink 
motinėlę savo!“ Iš Asnyko laisvai vertė B.

Įojį

Maschi.
— Maschi!
— Miegok, brangus Dschotinai, miegok, jau labai vėlu!
— Tai niekis! Juk taip jau neilgai teteks man gyventi. Kaip 

tik galvojau apie tai, kad Mani turėtų išvažiuoti pas savo tėvą... 
kur gi jis gyvena?

— Sitaram puraj!
— Taip... Sitaram puraj! Išsiųsk ją ten. Pakankamai jau 

nuilsę šalia tokio ligoto žmogaus bebūdama. Pati yra silpnos 
sveikatos.

— Na, ką gi tu kalbi? Ar tu manai, kad ji sutiktų dabar 
tave apleisti?

— Tai žino ką gydytojai..?
— Pati juk aiškiai tai mato. Nepersenai vos teužsiminiau 

jai, kad dabar turėtų grįžti pas savo tėvą ir tai ji ko neužsiverkė.
Privalu paaiškinti, kad šie žodžiai bent kiek prasilenkė su 

tiesa. Iš tikrųjų gi pokalbis su Mani šitoks buvo.
— Ką gi brangioji Mani ar esi gavusi iš tėvo kokių žinių? 

Man rodės lyg čia mačiau tavo pusbrolį Anathą!
— Taip, gavau žinią, kad ateinantį penktadienį bus mano 

mažos seselės annapraschanas tad manau, kad reikėtų...
— Gerai... Gerai. Nusiųsk jai aukso grandinėlj. Tuomi 

pradžiuginsi savo motiną.
—- Norėčiau pati nuvažiuoti. Dar nesu mačiusi tos savo 

seselės, o išvysti ją labai norėčiau.
v

’) Tos iškilmės esti kai motina nustoja kūdikį maitinusi. Tą syk pir
mą syk duodama jam ryžių.

k
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Maschi 101

— Kaip tai? Ar rimtai kalbi? Galėtumei apleisti vargšą 
Dschotiną? Ar negirdėjai ką gydytojas sakė?

— Juk pasakė, kad kol kas nėrareikalo...
— Nors ir taip būtų, juk matai kaip sunkiai jis serga!

— — Tai pirmoji dukrelė po trijų sūnų ir visi taip džiaugias.
Girdėjau rods gražutė esanti. Jei neatvažiuosiu motina labai...

— Žinau, žinau. Tiesą sakant, nesuprantu tavo motinos, 
tačiau gerai žinau, jog tavo tėvas labai supyks, kad kaip tik 
dabar apleidi Dschotiną.

— Parašyk jam keletą žodelių, kad kol kas nėra reikalo bi
jotis ir, jei trumpam laikui išvažiuočiau...

— Tiesą sakai! Jei net ir išvažiuotum nedaug dėlto tenu- 
stotų. Tačiau žinok, jei tavo tėvui rašysiu, pasakysiu jam kaip 
į visa tai žiūriu!

— Ne, verčiau visiškai nerašyk! Pati pasiklausiu vyro ir 
tikra esu...

— Klausyk Mani! Daug nemalonumų iš tavęs esu patyrusi, 
bet jei tai dar padarytum, mūsų santykiai visiškai nutrūks! Pa
galiau tavo tėvas pakankamai tave pažįsta, kad nesiduotų pri- 
gaudinėjamas.

Maschi išėjo, o Mani labai nepatenkinta krito į lovą.
Kaip tik į tą tarpą pataikė viena jos, netoliese gyvenančių 

draugių ir susidomėjo kas atsitiko.
— Tik pamanyki! Koks žiaurumai Netrukus annaprachan’as 

vienintėlės mano seselės, o jie nenori leisti man važiuoti!
' — Mani! Ar gi gali rimtai galvoti apie išvažiavimą kol ta

vo vyras taip sunkiai serga?
— Vis vien jo neslauginu, o ir norėdama nieko negalėčiau 

jam padėti. Atvirai tau pasakysiu: baisiai nubodo man šiuose 
namuose ir ilgiau čia nebeištversiu!

—- Keista tu moteriškė!
— Nemoku nei veidmainiauti kaip jūs visos, nei nuduoti 

nusiminimą, kad tuo kaimynų prielankumo įgyciau.
— Tai ką gi daryt ketini?
— Išvažiuosiu! Nieks manęs nesulaikys!
— Ho... ho... kokia priešgina bei neklaužada!

11.
a

Išgirdęs, kad Mani verkė vien užsiminus jai apie išvažiavi
mą gimtinėn, Dschotinas taip susijaudino, kad net atsisėdo lo
voj. Užsidėjo sau pagalvę už pečių, atsirėmė ir tarė:—Maschi, 
atidaryk langą valandėlei ir paimk iš čia žiburį.

Po langu stovėjo'tyli naktis, tarsi keleivis amžinybėn beke
liaująs, o į vidų žvelgė žvaigždės, liudininkės nesuskaitomų, mir
tinų kovų begalės amžių bėgy įvykusių.

Dschotinas nakties fone matė veidą brangios savo Mani 
ir žiūrėjo j tamsias jos akis, iš kurių nešiliaudamos vis riedėjo 
ašaros.

J
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102 Maschi

Maschi lengviau atsiduso, matydama jį tokį nurimusį. Ma
nė, kad užmigo.

Staiga jis sujudo ir tarė:—Maschi visi sakėt, jog Mani per
sėki i ir per daug lengvabūdė, kad galėtų jaustis laimi nga mūsų 
namuose.-Tačiau dabar, matai...

— Taip, brangusai, klydau. Vien tik išbandę žmogų tega
lini tinkamai jį įvertinti.

— Maschi!
— Mik Dschotinai.
— Leisk man truputį pamąstyti ir pakalbėt! Nepyk Maschi!
— Kalbėk, jei nori!
Tuomet, kai maniau, kad neįstengsiu Mani širdies prie sa

vęs palenkti, kantriai tai nukęsdavau. Bet tu...
— Aš... o, ne kalbėki šitaip, ir aš nukęsdavau tai... Matai 

mūsų širdys nėra tai negyvi daiktai, kuriuos galima paimti ir tuo
jau pasisavinti. Jutau, kad Mani pati nepažįsta dar savo širdies 
ir kad ateis diena, kai koks nors didis susijaudinimas, koks nors 
stiprus pergyvenimas...

' — Taip Dschotinai. Tiesą sakai.
Tat ir nesisielojau dėl jos mainymosi.
Maschi tylėjo. Daug kartų matė, kai Dschotinas ištisas nak

tis verandoj išbūdavo. Bevelijo peršlapti lietui užėjus, ar rasai 
užkritus, kaip grįžti į savo miegamąjį. Ištisas dienas kartais sielo- 
jos jis ir ilgėjosi - ir laukė, kad Mani ateitų ir savo ranką ant 
jo karštos kaktos padėtų, o Mani tuo tarpu dabinos ir rengės į 
teatrą. Tačiau, kai Mani ateidavo, kad jį vėduokle pavėdinti, jis 
nepatenkintas skubino ja nusikratyti. Vien Maschi didį jo sielvar
tą težinojo. Kiek tai kartų ji turėjo progos jam pasakyti: - ne
kreipk dėmesio į tą pamainą, tepasiilgsta ir tepa verkia. Ta
čiau ar galima panašiai pasakius išvengti nesusipratimų?) Dscho
tinas moteriškumo deivei sukūrė aukurą savo širdyj ir Mani ten 
viešpatavo. Jis negalėjo įtikėti kad jį aplenktų meilės taurė, 
kurią toji deivė žmonėms dovanoja. Tat meldės širdingai, aukas 
atnašavo ir vylės dar vis dovanos susilauksiąs.

Maschi jau vėl manė kad Dschotinas užmigo, bet jis stai
ga sušuko:

Jau žinau, spėjai, kad ^lani nesuteikė man laimės ir to
dėl jos nemėgai. Tačiau Maschi, mūsų laimė yra tarsi žvaigždės 
danguj. Jos ne apgobia visos tamsumos, visur tarpe jų prasiskver
bia jinai. Tie tarpai tai žmonių paklydimai bei apsirikimai. Ap
sirinkame dažnai gyvenime ir daugelį dalykų klaidingai supranta
me, tačiau tiesos šviesa galop mus pasiekia. Nežinau kodėl šian
dien tiek daug džiaugsmo mano širdyj.

Maschi švelniai glostė Dschotino kaktą, o ašaros tamsoje 
nepastebimos jos skruostais riedėjo.

Kaip tik galvojau brangioji Maschi... Jinai dar tokia jau
na... ką veiks kai aš.. ? _ ___ .....
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Maschi 103

jauna! o, Dschotinai, nėra jau taip labai jauna. Ir aš 
buvau dar jauna, kada netekau mylimojo, tači au jį amžiams Šir
dyj atradau. Ir aplamai ar tai buvo netekimas? Pagaliau ar ma
nai, kad žmogus būtinai turi būt laimingas?

- Maschi... man rodos, kad kaip tik tuo metu, kai Mani 
širdis prabilo...

— Nenuliūsk dėlto Dschotinai. Ar nepakanka, kad prabilo? 
Ar tai maža?

Dschotinui atėjo galvon liaudies dainos posmelis senai ka 
daisia girdėtas:

O širdie mano nepabudai tuomet
Kada mylimasis klabino duris...
Tik jo žingsnių atgarsis.. nueinančio jau
Iš miego pakėlė tave., ir užgimei gyventi tamsumoj..,

- Maschi! Kuri valanda?
Devinta baigias.

■ — Dar taip anksti? Maniau, kad jau bent antra ar trečia 
nakties. Mano vidunaktis prasideda tuoj saulei nusileidus. Kode! 
gi vis vertei mane miegoti.

— Prisimeni juk taip ilgai vakar nemiegojai ir šnėkėjeisi? 
Todėl šiandien anksčiau turėtum užmigti.

— Ar Mani jau miega?
— O ne, verda tau valgį.
— Nebent juokauji Maschi? Ar išties verda?

Tikrai. Tau ji visuomet pati verda. Ji labai uoli moterėlė.
— Maniau, kad, Mani visiškai...
- Moteriškei nereikia atsidėjus tokių dalykų mokytis. Rei

kalui ištikus tas sugebėjimas savaime ateina.
Žuvų sriuba, kurių šįryt valgiau buvo nepaprastai 

skani. Maniau, kad tai tu ją virei.
— Ne... iš kur gi! Pagaliau Mani ir neleistų tai man daryti. 

Žinodama, kaip sunku tau įtikti, pati visus tavo skalbinius skal
bia. Gaila, kad negali pasižiūrėti, kaip tavo dirbamam kambaryj 
visa gražiai sutvarkytą ir išvalyta... Taip pat ir kituose kamba
riuose. Jėi tik ją dažniau čia įleisčiau, taip pat ir miegamajam 
būtų, nuolat apie tai ir kalba, bet tat jau perdaug ją įvargintų.

— Kaip gi jos sveikata?
—-Gydytojas neleidžia jai dažnai prie tavęs būti, sako ji 

perdaug jautrios širdies esanti.
Na, kaip, gi gali, Maschi, drausti jai čia ateiti?

— Jinai manęs labai klauso. Tolydžio apie tave klausinėja.
Žvaigždės tarsi stambios ašaros spindėjo dangaus skliaute. 

Dschotinas nulenkė galvą ir dėkojo už laimę savo gyvenimui 
jau besirengiančiam jį apleisti, o kai mirtis ranką jam ištiesė, pa
sitikėdamas paėmė ją.

Po valandėlės atsiduso ir lyg nekantraudamas ištarė:
— Maschi, jei Mani dar nemiega, ar negalėčiau bent va

landėlei..?
- Žinoma... pakviesiu ją.
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— Netrukdysiu jos ilgai, tik penkias minutes, norėčiau ja: 
kai ką svarbaus pasakyti.

Maschi atsiduso ir išėjo pas Mani. Tuo tarpu ligonio al
savimas pagreitėjo, jis juto, kad širdis jam smarkiai plaka. Gerai 
žinojo, kad neįstengs atvirai, jaukiai su žmona kalbėtis. Tos dvi 
sielos visiškai kitais tonais buvo suderintos ir negalima buvo 
tikėtis jų harmoningo sąskambio. Dažnai Dschotinas pavydu 
nesitvėrė, girdėdamas, kai Mani plepa su draugėmis ir linksmai 
juokias. Dschotinas save tekaltino. Kodėl gi nemokėjo taip ple
pėti apie bet ką, kaip jinai? Tikrai sakant, tokio sugebėjimo jam 
netrūko, juk dažnai kalbėdavos su savo draugais apie menkos 
svarbos dalykus. Tačiau vyrams leistinas plepėjimas netinka mo
terims. Galima ilgiausius filosofinius monologus sakyti visai 
nekreipiant dėmesio į klausytojus,•’ bet lengvame pasikalbėjime 
mažiausia du asmenys turi dalyvauti. Galima dviese vienais cim
bolais skambinti, bet kanklės tetinka vienam. Kartais vakarais 
sėdėdamas su Mani terasoj, bandė užmegsti su ja atvirai jaukų 
pasikalbėjimą, stengės ją sudominti, tačiau pasikalbėjimas po va
landėlės vėl irdavo. Atrodė tarytum vakaras jo tylėjimo gėdisi. 
Dschotinas jautė, kad Mani norėtų toliau nuo jo būti, kad jinai 
to nutolimo yra pasiilgusi.

Kartais norėdavo, kad ateitų kas nors trečias, nes papra
stai pasikalbėjimas sekasi tryse ir tuomet, jei dviese jis ir nevyksta.

Pradėjo galvoti ką jis pasakys, kada Mani ateis. Tačiau 
toks išanksto sugalvotas pasikalbėjimas jo netenkintų ir Dcho- 
tinas bijojo, kad ir tos laukiamos penkios minutės nueis nie
kais. O juk tiek jau nedaug liko jam laiko pasikalbėti ir nesu
sipratimus pašalinti.

III.
— Kas tai? Kur gi rengiesi!
— Į Sitarampurą. Turiu ten važiuoti.
— Koks beširdis sumanymas? Bet kas gi važiuos su tavim?
— Anathas.
— Ne brangioji mano, šiandieną važiuot negdli. Rytoj!
— Jau vieta garlaivy] užsakyta.
— Tai niekis, nedidelis nuostolis. Rytoj rytą galėtum va* 

žiuoti. /
— Maschi, nesu prietaringa ir nesibijau nelaimingą dieną 

važiuoti. Ką kenks, jei šiandieną išvažiuosiu?
— Dschotinas norėtų su tavim pasikalbėti.
— Gerai, dar turiu bent kiek laiko. Eisiu pas jį ir greit 

atliksiu.
— Bet jam nesakyk, kad išvažiuoji.
— Gerai, neužsiminsiu apie tai. ‘Tiktai užtrukti pas jį ne

galėsiu. Rytoj mano sesers annapraschanas ir šiandien turiu iš
važiuoti.

— Brangioji Mani, prašau tavęs, bent vieną kartą manęs 
paklausyti! Pasėdėk ramiai valandėlę, nurimki. Tenepastebi jis, 
kad tau taip skubu!
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— Sunku tai padaryti. Nei garlaivis, nei traukinys nepa
lauks. Anąthas, gal, už kokių dešimt minučių bus jau čia. Tiek 
laiko tegaliu su juo kalbėtis.

— Ne, nieko iš to neišeis! Taip nusiteikusi negali jam pa
sirodyti. Visai tayęs neįleisiu o, tu lengvabūde, žmogus, kurį 
taip kankini netrukus apleis Šį pasaulį! Tačiau įspėju tave... šią 
dieną per visą savo gyvenimą prisiminsi! Netrukus patirsi, kad 
dar tebėra Diėvo~teisingumas!

— Kam užsipuoli mane, Maschi?
— Vargšas broli m an 6! Verčiau pirma jau būtumei numi

ręs. Nesimato galo tos nuodėmės, o aš nieko negaliu padaryti, 
kad ją sustabdyčiau.

Maschi valandėlę dvejojo, paskui grįžo į ligonies kambarį, 
vildamasi, kad jis tuo tarpu bus jau užmigęs. Bet jisai sujudo, 
įėjus jai. Maschi vos per slenkstį peržengusi sušuko:

— Ar žinai, ką Mani padarė?
— Kas atsitiko? Ar nebeateis? Kodėl taip ilgai pas ją užtrukai?
— Užtikau Mani beverkiančią, ries prisvil ino gretinę Javo 

sriubai parengtą. Kaip įmanydama stengiausi ją paguosti, įrodi
nėjau, kad yra juk dar daugiau gretinęs. Tačiau mintis, kad ga
lėjo būt taip neatsargi ir prisvilinti kaip tik tau skirtą valgį tie
siog nedavė jai nurimti. Dideliu vargu nuraminau ją bent kiek 
ir paguldžiau lovon. Dėlto ir neatėjo. Leisk teišdildo jos sielvar
tą miegas.

Nors ir nesmagu buvo Dschotinui, kad Mani neatėjo, bet 
drauge tarsi sunkumas nuo sielos nuslūgo. Sielos gilumoj jis 
truputėlį bijojos, kad tikroji Mani neatatiks tai jo išsvajotai, vai
zduotės sukurtai. Bet mintis, kad Mani pasijuto nelaiminga dėlto, 
kad prisvilino jo gretinę, neapsakomu džiaugsmu jo širdį pripildė.

— Maschi!
— Ko, brangusai?
— Tikras esu, kad jau artinasi paskutinioji mano valanda. 

Tačiau neliūdžiu dėl to. Ir tu taipogi nenusiminki?
— Nenusiminsiu, ne. Žinau, kad ne vien gyvenimas yra 

geras, bet taip pat ir mirtis.
— Tikėk manim, Maschi, mirtis maloni yra!
Dschotinas gulėjo ramus, nakties dangų įsižiūrėjęs. Jam 

rodės, tarytum mirtis Mani apsimetusi artinasi prie jo. Buvo ji 
amžinu grožiu jauna, žvaigždės buvo lyg gėlės, kuriom didi 
pasaulio motina laiminančia savo ranka tamsius jos plaukus ap
kaišė. Rodėsi jam, kad štai pirmą sykį regi ją po jungtuvių 
šydu*). Neapsakomai jį sujaudino jos meile spindįs žvilgsnys. 
Mani, sužadėtinė, Mani, jauna mergina tapo įasmeninta, įsikū
nijusi dievybė, kuri žvaigždžių žinyne viešpatauja, kame į vieną 
susijungia dvi versmės: gyvybės ir mirties. Dschotinas maldingai 
rankas susidėjęs kuždėjo: Pagaliau prasiskleidė šydas, tamsybių

*) Jaunasis ir jaunoji jungtuvių dieną pirmą kart susitinka ir pasipa- 
žįsta tuomet, kai jaunosios šydu pridengiama ir jaunojo galva.
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skraistė jau nutraukta! Brangiausioji! kaip dažnai kankinai mano 
širdį! Dabar nebeapleisi manęs!

. IV. '
Jaučiu sopulius brangioji Maschi, tačiau nemanyk, kad man 

tai skaudu. Rodosi man, tarytum tie sopuliai palengvėl atskiria 
mane nuo gyvenimo. Iki šiol jie sekė paskui, kaip prikrauta valtis 
seka laivą, ją traukiantį, Dabar ryšys sutruko ir štai srovė trau
kia juos bedugnėn kartu su visu tuo, kas taip slėgė mane. Te
bematau juos, bet jau nieko bendra jie su manim netyri. Maschi, 
jau dvi dieni visai nesu matęs Mani!

— Palauk, Dschotinai, duosiu tau kitą pagalvę.
— Maschi, kartais man rodos, kad Mani taip pat mane 

apleido ir nuplaukė su srove, kaip toji valtis kančių sklidina.
— Gal, atsigertum granatų sunkos, brangusai. Jau, tur būt, 

tau visiškai gerklėj išdžiūvo.
— Vakar suskirsčiau savo turtą. Ar tau parodžiau tą su

skirstymą? Išties, negaliu prisiminti.
— Nei reikalo nėra, Dschotinai rodyt jį man.
— Pasimirus motinai nieko neturėjau. Tu mane auginai ir 

auklėjai. Tat manau...
— Niekai, brangusai. Tik šluos namus ir bent kiek pinigų 

teturėjau. Visą kitą patsai užsidirbai.
— Bet šie namai...
— Tai nesvarbu! Tiek čia esi pridėjęs, jog šiandien sunku 

besu sekti, kurie mano namai yra buvę...
— Tikiuos, kad Mani meilė prie tavęs...
— Taip... taip Dschotinai. Dabar jau mik!
— Kad ir užrašiau visą savo turtą Mani, ištikro, Maschi, 

jis vistiek tavo pasiliks. Juk ji visuomet tavęs atsiklausia...
— Kam gi dar visu tuo kankinies, brangusai mano?
— Visa, ką turiu, tai tik dėka tau turiu. Sužinojusi apie su

skirstymą, nemanyk nei valandėlės...
— Kaip gali abejoti Dschotinai? Manai tat, jog galėčiau 

įsižeisti dėlto, kad palieki Mani tai, kas ištiesų tau priklauso? 
Nesu juk tokia smulkmeniška.

— Bet tu irgi...
— Liaukis, Dschotinai, nes supyksiu! Ar pinigais nori mane 

paguosti?
— Ach, Maschi! Kokiu dideliu noru palikčiau tau tai, kas 

daug vertingiau yra nei auksas!
— Jau esi tai padaręs ir labai net apsčiai. Tu visą mano 

vienišo gyvenimą užpildei. Tai didelė laimė man buvo ir spėju, 
kad nebent pereitame savo gyvenime turėjau ją nusipelnyti. Tiek 
daug esi man davęs, kad nebes įskųsiu dabar, kai šis gyvenimas 
nieko daugiau man duot nebeįstengs. Taip... taip.. užrašyk Mani 
visa, namus, pinigus ir žemę... Man visa tai nepakeliama našta butų.

Žinau, kad šio pasaulio linksmybėmis nebesidžiaugi 
jau. Bet Mani tokia jauna...
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O ne! Nesakyk šitaip! Teisingai elgies, jai turtus palikda
mas, tačiau kai apie pramogas...
__ , — Maschi, juk turi teisės jų ieškotis!

— Ne, ne, nesieškos jų dėl didžio skausmo tau atsisky
rus, Laikys jas menkniekiu, dulkių saujele...

Dschotinas nutilo. Negalėjo nuspręsti tiesa tai, ar ne, ir 
nežinojo ar turi nusiminti, kad be jo pasaulis taps Mani nepa
kenčiamas.

Atsidusęs ištarė: — to, kas ištikro yra vertinga, niekam pa
likti negalim!

— Nėra niekai tai, ką palieki, brangusai, ir vien tetrokštu, kad 
jinai tinkamai įvertintų, ką gauna.

— Duok man, Maschi, dar šlakelį granatų sunkos, labai 
noriu gerti. Tai ištikro, Mani, vakar pas mane buvo atėjusi?

— Taip, buvo, bet kaip tik miegojai. Ilgai sėdėjo prie tavęs 
ir su vėduokle tave vėdino. Paskui išėjo tavo skalbinių taisyti.

— Nejau! Man rodos, kad kaip tik tuo metu aš sapnavau, 
jog Mani stengias įeiti į kambarį. Durys buvo tik privertos, 
jinai gi jas stūmė, bet durys nenorėjo atsidaryti. Maschi, taip 
negalima, turėtum ją įspėti, kad aš mirsiu. Kitaip mano mirtis 
gali būt baisiu smūgių jai.

— Palauk! Apklosiu tau kelius šia skara. Tavo kojos visai 
šaltos.

— Ne, Maschi! Negaliu pakęsti ant kelių.
— Ar žinau Dschotinai, kad tai Mani šią skarą išaudė? 

Atsidėjusi dirbo poilsiui skiriamą laiką. Vos vakar teužbaigė 
darbą.

Dschotinas švelniai paglostė skarą. Lietė švelnias, minkštas 
vilnas ir rodėsi jam lyg Mani ranką būt laikęs. Kasnakt audė 
ją ir geras, meile dvelkiančias mintis į šį darbą įpynė. Skara 
ne iš vilnos, bet visa1 iš jos prisilitėjimų nuausta buvo. Tat kai 
Maschi apklojo jam kojas ta skara, rodėsi jam, jog tai Mani 
jas palytėjo. e

— Maschi! Man rodos, Mani nemoka austi! Bent jau tikrai 
to darbo nemėgsta! v

— Moteriškė tokių darbų greitai pramoksta. Žinoma, turė
jau jai rodyt, kaip visa tai reikia atlikti. Daugybę kartų apsi
rikdavo ir nytis sunarpliodavo.

— Niekis... tai niekis... Į Paryžiaus parodą šios skaros 
nesiųsim! Puikiai ji šildo man kojas nepaisant tų visų apsirei
škimų,

Dschotinas pradėjo vaizduotis kaip galėtų atrodyti Mani 
beausdama, kaip apsirikdavo, supainiodavo apmatus ir niekaip 
negalėjo darbo įveikti. O vis tik to nepaisydama kas vakarą 
kantriai dirbo. Koks jaudinąs vaizdas! Ir susijaudinęs vėl pra
dėjo glostyti skarą.

— Maschi, ar gydytojas atėjo?
— Taip, jau laukia. Nori čia naktį pasilikti.
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Pasakyk jam, kad tas noras betikslis. Taip pat nenoriu 
migdančių lašų. Vis tiek jie man poilsio neteikia, o tik dar 
blogiau paskui jaučiuos. Leisk man budėti... gerai? Žinai, 
Maschi, kad mūsų jungtuvės įvyko gegužės mėnesyj, tą naktį, 
kai pilnatis buvo. Rytoj tos dienos sukaktuvės ir dangui tos 
pačios žvaigždės spindės ką ir anuomet. Mani, tur būt apie 
tai užmiršo. Norėčiau jai priminti... Pakviesk ją čia valandėlei! 
Kodėl gi tyli? Tur būt, gydytojas tau pasakė, jog esu taip 
nusilpęs, kad kiekvienas susijaudinimas... bet užtikrinu tave, 
Maschi, kad šis trumputėlis pokalbis su ja taip mane nuramins, 
kad nebereikės nė migdančių vaistų. Maschi, neraudok gi taip 
baisiai. Visiškai gerai jaučiuosi, taip džiaugsmo pilna šiandieną 
mano širdis, kaip gal, niekuomet iki šiolei nebuvo. Todėl norė
čiau išvysti Mani! Ne... ne, Maschi... negaliu klausyti to tavo 
baisaus raudojimo. Paskutines dienas buvai taip jau nurimusi... 
Kas gi tau dabar pasidarė?

Ach, Dschotinai! Maniau, kad jau visas ašaras esu išver
kusi, bet jos rieda... rieda... ir negaliu jų sustabdyti.

— Pašauk Mani! Noriu jai priminti mūsų jungtuvių 
sukaktuves, kad rytoj ..

Einu... jau einu! Schombhu bus prie durų. Pašauksi jį, 
jei ko nors būsi reikalingas.

Maschi nuėjo į Mani miegamąjį ir krito žemėn raudodama.— 
O ateiki, ateik — Šaukė — bent vienintėlį šį kartą ateiki, beširde. 
Išgirsk paskutinį prašymą to, kurs visa, ką tik turėjo tau atidavė. 
Jau miršta jisai. Nekirsk jam paskutinio smūgio!

Dschotinas išgirdo žingsnius už durų ir pašaukė:
— Mani!
— Tai aš, Schombhu! Ar mano ponas teikės mane šaukti?
— Pasakyk savo poniai, kad čia ateitų.
— Kas tur ateiti, pone?
— Tavo poni!
— Dar nesiteikė sugrįsti.
— Sugrįžti? Iš kur?
— Iš Sitarampuro!
— O kuomet išvažiavo?
— Trys dienos atgal!
Valandėlę Dschotinas buvo tarsi apsvaigęs ir visa jam akyse 

mirgėjo. Palengvėl nuslinko nuo pagalvių, į kurias atsirėmęs 
buvo ir nustūmė nuo kelių vilnonę skarą.

Kai Maschi po geros valandėlės sugrįžo, Dschotinas nei 
vardo Mani nesuminėjo ir Maschi manė, kad jau apie visa bus 
jis užmiršęs.

Netikėtai prabilo: — Maschi, ar pasakojau tau savo vaka
rykštį sapną?

— Kokį sapną?
— Sapną, kur man rodės, kad Mani stumia duris, bet jas 

nenorėjo daugiau per vieną colį prasiverti? Ji stovėjo priemenėj
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ir negalėjo įeiti. Dabar žinau, kad iki pat galo Mani neįeis į 
vidUj ji po mano durim turės pasilikti.

Maschi nei žodelio neatsakė. Suprato, kad tie apgaulės 
rūmai, melu grįsti, užgriuvo, nežiūrint visų jos pastangų. Kai 
skausmas ateina, geriausia nebandyk jo išvengti. Dievas užsi
moja, argi pavyks nuo jo smūgio pasprukti?

— Maschi! Meilė, kurią man esi davusi, tvers per visus 
busimuosius mano įsikūnijimus. Ji apėmė visą mano dabartinį 
gyvenimą, tat pasiimu ją su savim. /Tikras esu, kad_sekančiame 
gyvenime mano dukterimi užgimsi, o aš dideliu rūpesniu bei 
meile saugosiu tave nuo bloga ir auklėsiu.

— Ką tu kalbi Dschotinai? Manai, kad vėl mergina užgim siu. 
Pasimelsk, kad tavo sūnumi likčiau.

— Ne, nenoriu sūnaus. Išvysi pasaulį mano namuose taip 
pat neapsakomąi graži, kokia buvai savo jaunystės metu. Vai
zduojuos jau kaip tave rengsiu.

— Nekalbėk tiek daug, Dschotinai! Mėgink užmigti.
— Lakschmi1) vardu praminsiu tave.
— Juk tai senoviškas vardas, Dschotinai.
— Taip! Bet ir tu Maschi ne šių laikų esi. Grįžk į mane 

kartu su savo žavinčia, senoviška siela!
— Nenorėčiau sudaryti nusivylimo tavo namuose mergina 

atvykdama. Kiekvienas laukia berniuko.
— Maschi, manai, kad silpnas esu ir norėtum apsaugot 

mane nuo visų sunkenybių.
— Brangusai mano, moteriškė esu su visomis derančiomis 

mano lyčiai silpnybėmis. Todėl visą gyvenimą stengiaus apsau
got tave nuo visa, kas nemalonu, ar skaudu, tačiau nepavyko 
tai man.

— Neužteko man laiko, Maschi, šiam gyvenime sunaudoti 
visas tas žinias, kurias esu įgijęs. Bet sunaudosiu jas sekan
čiame gyvenime. Parodysiu tąsyk, ką gali didvyris. Išmokau, 
kad bloga yra vien savimi tesirūpinti.

— Kalbėk sau, kaip tinkamas, brangusai, bet niekuomet nie
ko negeidei sau, visa kitiems davinėjai.

— Viena galiu pripažinti. Laimei niekuomet nebuvau de
spotu ir nesistengiau varu pasiimti tai, ką nusipelnęs buvau. 
Kadangi patsai save prigaudinėti nestengiau, tat labai ilgai teko 
man Jaukti. Bet gal pagaliau tiesa prielankesnė man taps... Kas 
čia yra Maschi? Kas čia?

— Kame? Nieko nėra Dschotinai!
— Maschi! Pažiūrėk į gretimą kambarį. Man pasirodė ..
— Ne, ne brangusai! Nieko nematau.
— Visai aiškiai man pasirodė... x
— Ne, Dschotinat! Nieko nėra. Nurimki. Štai ir gydyto- % 

jas ateina.
Gydytojas vos įėjęs pasakė Maschi:

Visiems žinoma grožio ir laimės deivė.
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—. Prašyčiau nesėdėt nuolat prie ligonio. Tamsta jį er
zini. Eik tamsta gulti. Mano asistentas čia budės.

■ — Ne, Maschi, neleisiu tavęs!
— Gerai brangusai. Ramiai, ramiai sėdė siu sofos kamputyj.

— Ne, turi sėdėt čia pat prie manęs. Iki paskutinės va
landėlės nepaleisiu tavo rankos. Toji ranka mane šiam gyveni
me vedė ir ji atiduos mane Dievui.

— Na, gerai, tamsta, paliksi Bet, Dschotinai Babu, neva
lia tamstai kalbėtis su sererimi. Dabar jau metas vaistų išgerti.

— Vaistų? Tai nesąmonė! Jau praėjo vaistų^ ėmimo laikas. 
Dabar dar gerti vaistus, tai reiškia tik save prigaudinėti. Paga- 

, liau, nė kiek mirties nesibijau. Maschi, mirtis savo taurę jau 
man rengia. Kam gi dar gydytojas turi mane kankinti? Išpra
šyk jį! Tavęs vienos man tereikia ir daugiau nieko, o nieko. 
Kam dar ta apgaulė?

— Kaipo gydytojas įspėju, kad toks susisierzinimas labai 
Tamstai kenkia.

— Tat išeik tamsta, daktarai, neerzink manęs! Maschi, ar 
jis jau išėjo? Tai gerai! Eik šen ir padėk mano galvą sau ant 
krūtinės.

— Taip, brangusai! O dabar mik!
— Ne, Maschi, neversk manęs miegoti. Jei užmigsiu, ne- 

bepabusiu daugiau. Dar kurį laiką turiu budėti. O girdi bil
desį... žingsniai., kažkas ateina!

V.
— Dschotinai!^Brangusai! Praverki akis, bent valandėlei 

praverki akis! Atėjo. Žvitgterk... atėjo!
— Kas atėjo? Sapnas?
— Ne sapnas! Mani atėjo kartu su savo tėvu!
— Kas tu esi?
— Nebepažįsti? Tai tavo Mani!
— Mani? Tat įstengė atsidaryt duris?
— Taip ., taip, visiškai jas atidarė!
— Ne... ne, Maschi... Tos skaros nebenoriu Ji—• melas! (
— Tai ne skara, Dschotinai, tai mūsų Mani, ji atrėmė gal

vą į tavo kelius. Padėk ranką ant josios galvos ir palaiminki 
ją. Neverk gi taip, Mani! Dar pakankamai laiko turėsi. O da
bar nutilk trumpai, trumpai valandėlei...

I š R. Tagorės vertė
' J. Laurinavičaitė.
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PRAŠVISK.
Prašvisk iš amžių okeano 
Tu, kuris sieloj budi, 
Kurs laimės šypsena malonia 
Į svečią šalį vadini. 
Tave kanklių balsai sutiks, 
Tau mano svajos skris auksinės, 
Skambės tau dainos sidabrinės, 

J r iš melsvų dangaus skliautų,

Iš gojų, žydinčių lankų, 
Tau meilė klos puokštes gėlių 
Tau perlų rasos deimantinės 
Byrės nuo žėrinčių žiedų. 
Tau sostus puoš žvaigždžių takai 
Laimužė ties sparnus tyliai.
Ir Tu spindėsi visada 
Saulėta džiaugsmo Šypsena.

Prašvisk greičiau ir vesk mane 
Kur tarp kalnų, tamsių daubų, 
Keistų būtybių sūkuryj, 
Kur tarp šešėlių ir šmėklų 
Gyvena rūmų glūdumoj 
Tyla, svajonė ir tava 
Sukurta ilgesio daina. 

I
Aš jos šventų garsų aidus,
Kaip amžių slėpinius gražius,
Išnešiu iš klaikios pilies,
Paskleisiu tarp miškų tamsių, 
Tarp pievų, nokstančių lankų, 
ir žydinčių ievų kvape. 
Tu, gal, užmirši vėl mane. I

Bet tau skambės dainos garsai, 
Kurių klausys balti žiedai, 
Ir plauks toli, kur jų aidai 
Pasiekt galės gelmes sielų. 
Ir amžina, daina vėl grįš 
Į šias daubas, slaptas pilis 
jos aidas, gal čionai išnyks, 

s Bet liks giedra manoj širdy.
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Švito ankstybas jaunystės rytas. Aš. miegojau saldų ne
kalto kūdikio miegą,_ Pirmieji tekančios saulės spinduliai krito 
pasaulin. Pro lengvą malonų miegą išgirdau Tavo liūdną balsą. 
Man saldžiai tebemiegant tu niūniavai gūdžią, gūdžią dainutę. 
Ji pažadino mane iš malonaus miego, išsklaidė saldžius kūdi
kiškus sapnus. Aš klausiausi tos įstabios, man įdomios gaidos. 
Mano sielą palietė skausmas... Norėjau bėgti toli, toli, kad 
negirdėčiau tos skausmu dvelkiančios dainos, kuri mane kankino. 
Bet ta daina mane surakino, —- aš norėjau amžiais klausyti tavo 
balso. Ir pražydo mano jaunoj krūtinėj dygus erškėtis. Aš 
norėjau nuskinti jo gležnutį žiedą ir tau vienam jį atiduoti. Jau 
pratiesiau ranką skinti, bet pagailo man to už visus pasaulio 
turtus brangesnio žiedo ir jį nenuskintą tau paskyriau. Tu 
nesupratai manęs ir liūdnai pažvelgei į skaistųjį žiedą. Supratau 
tavo mintį... Pro blakstienas išsiveržė dvi sidabrinės ašaros. 
Tyliai, tyliai, kad tu neišgirstum, atsidusau. Tavo veidu nuslin
ko skausmo Šešėlis, tu nužingsniavai miglota jūros pakrante 
tolyn.

Rytuose žėrėjo pirmųjų saulės spindulių vainikas. Aš, tyliai 
užniūniavau dainutę, kuria tu mane iš saldaus kūdikio miego 
žadinai. Ją aš įpyniau į skausmo grandinę.

Usnė.

* *
*

Palengva prieš jūros bangas plaukdamas supėsi mano 
mažutis laivelis. Jame aš buvau viena. Tu svajone mano 
atėjai gražaus ryto tyloje sidabrinėms bangoms blizgant. Tu 
atėjai, kada aš pamaži judinau irklą ir norėjai man irkluoti, bet 
aš norėjau likti viena. Nors buvau nuvargusi, bet norėjau pati 
viena kovodama su bangomis plaukti tolyn. Tu nuliūdai... Tau, 
mano brangioji svajuže, už gerumą, aš nuskyniau baltą, skaistų 
vandeninės rožės žiedą ir, viena ašara padidinusi žiedo rasos 
lašelius, tau jį atidaviau. Nuskyniau rožę... pirmąją ir paskutinę 
o tu ją, liūdesėly pakėlei prie lūpų, ir bangų keliama nužengei 
tolyn.

Ir vėl plaukiu vienužė, o mano kelią apšviečia stovįs ant 
^olimų uolų kryžius.

Usnė.
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skirtumai ir ugdymo indivi
dualizacija.

(Iš pėdagoginių paskaitų).
Įžanga. Klausimopastatymas.
I. Metodologinės pastabos apie tyrinėjimą individu* 

alinių skirtumų tarp vyrų ir moterų. ”
L Reikalas iš pat pradžios pripažinti ^rarnsirmotėrims 

metafizinę lygybę ir principialiai vienodą dorinį vertingumą, 2. Rei
kalas skirti pagrindinius prigimtuosius ir pripuolamus 'įsigytuo
sius vyrą ir moterų skirtumus, 3. Pagrindiniai vyrų ir moterų skir
tumai prigimties, kultūros ir religijos srityse.

II. Vertinimas individualinių vyro ir moters skirtumų 
pedagogikos šviesoje.

1. Įvairios individualinių vyro ir moters skirtumų rūšys: iš
lyginamai naikintini, neišvengiamai pakenčiami ir būtinai lavin- 
tini. 2. Vyriškumas ir moteriškumas, kaipo būtinieji individua- 
tintai vyrų it moterų skirtumai. 3. Moteriškumas ir moterų 
emancipacija. 4. Vyro, ir moters auklėjimas savitarpinio pasi
pildymo tikslu. 5. Moters pasiruošimas šeimynos gyvenimui.

III. Lavinimo individualizavimas pagal individualinius 
vyrų ir moterų skirtumus.

1. Vedamieji lygybės principai vyrų ir moterų lavinime.
2. Protinimo individualizavimas pagal psichinius vyrų ir moterų 
skirtumus. 3. Individualizacijos principas ir pilnutinio ugdymo 
idealas. 4± Lavinimo individualizacijos principas ir mišroji mo
kykla. 5. Ugdymo individualizacija ir mišrasis auklėtojų sąstatas.

* • • »

Užbaigos žodis.
Įžanga.—Tyrinėjant auklėtinio išsivystymą auklėjimo bei la

vinimo atžvilgiu, išeina aikštėn vienas iš svarbesnių pėdago- 
gikos principų, kuris reikalauja, kad ugdymas būtų individuali
zuojamas pagal auklėtinio amžiaus ypatybes. Iš tikrųjų tai yra 
pritaikymas dar platesnio principo kuris skelbia, kad auklėtinio 
savotiškumui turi atsakyti Ugdymo savotiškumas,: t. y. kad Ugdymo 
priemonės ir metodai privalu individualizuoti pagal individualines 
auklėtinio ypatybes,. Tiesa, tik gyvas ugdymo menas gali skai
tytis su individualinėmis kiekvieno atskiro auklėtinio ypatybėmis. 
Tuo tarpu pedagogikos mokslas tegali skaitytis vien su tomis 
individualinėmis auklėtinių ypatybėmis, kurios priklauso ištisoms, 
mažesnėms ar didesnėms, auklėtinių grupėms. Pavyzdžiui, to
kios auklėtinių grupės susidaro pagal vienodus išsivystymo 
tarpsnius, ir todėl pagal individualines šitų grupių ypatybes ir 
privalo būti individualizuojamas visų pirma ugdomasis veikimas. 
Savaime aišku, kad paskui jau auklėtojas turi skaitytis su atskirų 
individų ypatybėmis šitų grupių viduje ir pagal Šitas ypatybes 
dar labiau individualizuoti (ugdymo priemones ir ■ metodu S;
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Kai po to tenka pereiti prie klausimo, kaip pėdagogikos 
mokslas turi žiūrėti į lyčių skirtumus ugdomojo veikimo atžvil
giu, tai jau negali būti jokios abejonės, kad Ugdymas turi būti, 
taip ar šiaip individualizuosamas pagal individualinius vyrų ir mo
terų skirtumus. Tai yra bendro individualizacijos principo pri
taikymas prie vieno tik atsitikimo, būtent,—prie įvairių lyčių skir
tingumo. Šitas individualizacijos principo pritaikymas prie lyčių 
skirtingumo tiek yra teisėtas ir sykiu neabejojamai reikalingas, 
kad sunku yra jis aiškiai ir nuosekliai neigti. Užtat, kai kyla 
klausimas, kaip reik suprasti ugdymo individualizavimas pagal 
individualinius vyrų ir moterų skirtumus, ir kaip šitas individu
alizavimas privalu vykdyti praktikoje, atsiranda tiek daug nesu
sipratimų ir ginčų, kad kalbamasis klausimas yra pasidaręs vie
nas iš painesnių pedagogikos moksle. Toliau ir turėsime pa
sistengti, kiek galima objektyviau šitą klausimą išsiaiškinti.

I . .
1-Kai yra sakoma, kad ugdymas turi būti individualizuo

jamas pagal individualinius vyrų ir moterų skirtumus, pirmas 
klausimas, kuris gali kilti sąryšyje su šituo pasakymu, yra: kokie 
yra iš tikrųjų šitie individualiniai vyrų ir moterų skirtumai, pa
gal kuriuos pats ugdymas turi būti individualizuojamas. Nuo 
tinkamo šito klausimo sprendimo pareina jau paskui atatinkamas 
pedagoginis išvadų pritaikymas. Klausimas, kokie yra individu
aliniai vyrų ir moterų skirtumai, įvairiais atžvilgiais yra spren
džiamas visoje! mokslų eilėje, pavyzdžiui, antropologijoje, fizijo- 
logijoje, psichologijoje, pedagoginėje psichologijoje ir tt. Pėda- 
goginė psichologija klausimą stato į sąryšį su pedagogikos pro
blemomis. Tarp kitko, jau todėl pačioje pedagogikoje nėra gali
mybės jo statyti ir spręsti visoje pilnumoje. /Čia beveik telieka 
vien nurodyti, kaip metodologiškai tenka jis statyti, ir koks klau
simo išsprendimas ‘yra gaunamas ir priimamas pėdagogikos rei
kalams.

Stengiantis nustatyti individualinius vyrų ir moterų skir
tumus, galima laikytis arba tik empirinio, t. y. patirtinio metodo 
arba tik racijonalinio, t. y. protautinio metodo, arba net derinti 
sykiu ir vienas ir antras. Pigu įspėti, kad _ paskutiniu atveju 
klausimo išsprendimas turi daugiausia laidų būti kuo pilniausias 
ir labiausiai prisiartinti prie tiesos. Toks klausimo išsprendimas 
ir gaunamas tuomet, kai |yra jungiami filosofijos ir specialių 
mokslų daviniai.

Taip, iš to, ką filosofija mums sako apie žmogaus būtybę, 
sielą, asmenybę ir individualybę, galima padaryti visai tikrų iš
vadų apie metafizinę vyrų ir moterų lygybę ir vienodą dorinį jų 
vertingumą. Turint šitas neabejotinas filosofines išvadas, lengva 
jau orijentuotis patirtiniame bei eksperimentiniame konstatavime 
individualinių skirtumų, kurių yra tarp vyrų iš vienos pusės ir 
moterų iš antros pusės. Tarp kitko, tai: reiškia, kad patiriamų 
individualinių skirtumų tarp vyrų ir moterų aiškinimas negali prieš-
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II

tarauti pagrindinei metafizinei vyrų ir moterų lygybei ir principualiai 
vienodam jų vertingumui. Todėl tyrinėjimui individualinių skir
tumų tarp vyrų ir moterų galima net pastatyti postulatas, kad 
jo išvados nežemintų nei vyrų neijnoferų, kadangi tik tokios 
išvados apie individualinius vyrų ir moterų skirtumus tegali būti 
tikros, kurios nenusideda prieš šitą reikalavimą.

Šitas postulatas, tarp kitko, reikalauja, kad individualiniai 
vyrų ir moterų skirtumai, kurie pareina iŠ prigimties įvairumo, 
nebūtų iš savo esmės nei geri nei blogi, nors jie ir gali būti 
gyvenime bei veikime pavartoti į gera ar į bloga.

2. Be to, metodologiniu atžvilgiu labai svarbu, kalbant 
apie vyro ir moters skirtingumą, skirti du dalyku: pirma, pripuola
mieji vyrų ir moterų skirtumai, pareiną nuo laikinų pripuolamųjų 
aplinkybių, ir, antra, pagrindiniai, arba esminiai skirtumai, parei
ną nuo vyro ir moters prigimto skirtingumo. Būtų klaidinga ma
nyti, kad visi vyrų ir moterų skirtumai yra pripuolami ir gali 
būti kada nors išlyginti; bet būtų irgi klaidinga teigti, kad visi 
faktinieji vyrų ir moterų skirtumai yra esminiai ir, kaipo pareiną 
nuo prigimties skirtingumo, negalės niekuomet būti išlyginti. Iš 
tikrųjų dalis skirtumų, kurių yra tarp vyrų ir moterų, yra pri
gimta ir todėl nepanaikinama, ir dalis skirtumų yra įsigyta skir
tingose ugdymo ir gyvenimo aplinkybėse ir todėl gali būti 
panaikinta, keičiant šitas aplinkybes.

Norint šitiedvi dalis atriboti viena nuo antros, išpuola 
visų pirma susekti, kokie skirtumai yra iš tikro pagrindiniai ir 
esminiai, t. y. pareiną nuo skirtingos vyro ir moters prigimties, 
ir todėl niekados negali būti visai peržengti. Šitą klausimą spren
džiant svarbu yra atsižvelgti į individo ir asmens, individualy
bės ir asmenybės skirtumus *), kurie tam tikra prasme yra reik
šmingi irgi klausimui apie vyrų ir moterų prigimties skirtingumą. 
Žmogaus asmenybė pareina nuo sielos esmės, t. y. nuo to, kad 
šita siela yrą protinga bei laisva, žodžiu tariant, yra dvasinės 
prigimties.. Protinga prigimtis sudaro žmogiškosios rūšies skir
tumą atžvilgiu į neprotingus gyvulius ir todėl šita prigimtimi 
visi žmonės yra vienodi, arba lygūs tiek ir tokia prasme, kiek 
ir kokia prasme vienos rūšies individai yra visi rūšinio skirtumo 
nešėjai. Žmogaus individualyoė pareina jau ne nuo sielos esmės, 
bet nuo to, kokiomis, ypatybėmis siela yra individualizuojama 
priklausomybėje nuo fizinių kūno ypatybių. Pasirodo, kad ma
terialinė žmogaus prigimtis yra jo individualizacijos, t. y. savo
tiško nepakartojamumo, pradas. Todėl kiekviena individualybė 
yra vienintelė savo rūšyje dėl materialinių kūno ypatybių, kurios 
nėra niekados vienodos pas bet kuriuodu žmogų. Todėl irgi, 
jei žmonės yra visuomet dygūs, kaipo asmenys, savo rūšimis, 
tai jie niekuomet nėra lygūs, kaipo individai, savo individualy
bėmis. Tai lygu yra pasakyti, kad visi žmonės principe yra ly
giai vertingi dėl protingos bei laisvos savo asmenybės, ir kad

*) Ž. autoriaus „Kultūros filosofijos metimens“ Kaunas, 1926, 20— 23 p
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sykiu jie visi yrą skirtingi dėl savo individualybių, kurios nie
kados nepasikartoja visai vienodu būdu. Kitaip tariant žmonės 
yra lygūs dėl aukštesnės savo prigimties ir yra nelygus dėl 
žemesnės savo prigimties, suprantant Čia nelygumą, kaipo savo
tišką skirtingumą.

Šitų pastabų šviesoje nesunku jau tinkamai suprasti vyro 
ir moters lygumas ir jų dviejų skirtingumas. Vyras ir moteris yra 
lygiu, aukštesne savo prigimtimi, kaipo asmenys, ir yra skirtingu 
materijaline savo prigimtimi, kaipo individai. O kadangi vyro 
ir moters kūnai, fizijologinėmis savo ypatybėmis, visai regimai 
ir neginčijamai daug daugiau skiriasi tarp savęs, negu dviejų 
vyrų arba dviejų moterų kūnai, tai tenka jau iš anksto daryti 
išvada, kad vyro ir moters individualybės skiriasi ir visuomet 
tebesiskirs daugiau, negu vienų tik vyrų arba vienų tik moterų 
individualybės tarp savęs. Tai reiškia, kad pagrindinis vyro ir 
moters individualybių skirtingumas, kiek jis pareina nuo fizijolo- 
ginto jų dviejų skirtingumo,Z yra prigimtas ir todėl nekin
tamas mūsų žimiškojo gyvenimo aplinkybėse. Bet, tai pripa
žįstant, reik saugotis vienas kuris vyro ir moters skirtumas, 
pastebėtas faktinose gyvenimo aplinkybėse, palaikyti prigimtu 
bei pagrindiniu.

Taip statant klausimą, turės pasirodyti, kad pagrindinių 
skirtumų tarp vyrų ir moterų yra žymiai mažiau, negu galima faktinai 
konstatuoti skirtumų tarp vyrų ir moterų konkretinėse bet. ko
kio gyvenimo aplinkybėse, panaudojant patirtinių mokslų meto
dus. Tai atsitinka todėl, kad dalis faktinų skirtumų tarp vyrų ir 
moterų yra pripuolamo pobūdžio, nes pareina nuo laikinų abie
jų lyčių ugdymo ir gyvenimo aplinkybių. Bet iš kitos pusės 
pagrindinių esminių skirtumų buvimas tarp vyrų ir moterų ne
gali būti ginčijamas jau todėl, kad seksualinis gyvenimas, tikslin
gai tarnaująs žmonių veislei palaikyti, reikalauja griežto vyrų ir 
moterų skirtingumo ir, tik Šitam skirtingumui esant, normaliai 
vyksta dviejų lyčių santykiuose.

3.—Nesigilindamas pfizijologinį vyrų ir moterų seksualinio 
gyvenimo skirtingumą, pažymėsiu tik primygtinai, kad kaip tik 
šitame pagrindiniame skirtingume glūdi šaltinis visų kitų esmi
nių skirtumų tarp vyrų ir moterų. Jis būtent, taip ar šiaip, 
išeina aikštėn psichiniame vyrų ir moterų gyvenime ir net turi 
mažesnių ar didesnių atbalsių aukštesniame dvasiniame jų gyve
nime. Tokiu būdu fizijologiniai skirtumai, pereiną nuo materi- 
jalinės vyrų ir moterų prigimties skirtingumo, taip ar šiaip, pasi
reiškia it kultūros ir religijos srityje, nors, reik sykiu pažymėti, 
vyro ir moters skirtingumas mažėja sulig tuo, kaip kylama iš 
žemesnės gyvenimo srities į aukštesnę. Kodėl taip yra, aišku 
pasidaro iš to, kas buvo pasakyta apie individualizacijos pradą: 
jei individualizacijos pradas yra materijalinė prigimtis, tai indi
vidualūs skirtumai vis mažėja ir modifikuojasi, tolstant nuo 
materijaiinės prigimties ir gilinantis į aukštesnę dvasinę sritį. 
Galima pasakyti, kad, kylant iš žemesnės gyvenimo srities į

t
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aukštesnes, esminiai individualiniai vyrų ir moterų skirtumai 
užleidžia vis daugiau vietos pripuolamiems neesminiams skirtu - 
mams ir pagaliau visai išnyksta.

Kadangi vyro ir moters skirtingumo šaltinis gludi fizijolo- 
giniame seksualinės srities skirtingüme, tai sprendžiant apie 
psichinius vyro ir moters skirtumus tenka orijentuotis pagal 
fizijologinius skirtumus. Todėl irgi pagrindiniais tegalima lai’ 
kyti vien tie psichiniai vyro ir moters Girtumai, kurie kyla tie
sioginiu būdu iš /izljologinio jų dviejų skirtingumo. Ogi norint 
bendra formųla išreikšti šitą fizijologinį vyro ir moters skirtin
gumą, galima pasakyti, kad vyras pasižymi veislės atgaminimo 
srityje aktyviu nusistatymu ir kuriamąia inicijatyva, tuo tarpu 
kad moteriai yra charakteringas receptyvus nusistatymas ir kūry
bos realizavimas išvidiniu darbu. Tokia yra bendra fizijologinio 
skirtingumo prasmė jau seksualinio gyvenimo srityje.

Bet sykiu nusakytasis skirtingumas, radęs fizijologinį 
pagrindą materijalinėje prigimtyje, turi atatinkamai pasireikšti 
psichiniu skirtingumu kultūriniame gyvenime apskritai. Todėl 
psichinės ypatybės, kuriomis pasireiškia pagrindinis fizijologinis 
vyro ir moters skirtumas, bus iš vienos pusės tai, kad vyras 
labiau aktyviai pasireiškia išviršiniais veiksmais, tuo tarpu kad 
moteris labiau receptyvlai reiškiasi išvidiniu veiklumu. Todėl, tarp 
kitko, kultūros srityje vyras pasižymi didesne kultūrine iniclja- 
tyva, tuo tarpu, kad moteris labiau pasižymi kultūrinės kūrybos 
realizavimu visuomeniniame gyvenime per savo pašaukimą Šeimoje,

Psichinio skirtingumo prasmė yra ta, kad vyrą charakteri
zuoja vien didesnis aktyvumas ir didesnė kuriamoji kultūrinė 
inicijatyva, tuo tarpu kad moterį charakterizuoja didesnis pasy
vus rečėptyvumas ir didesnis dalyvavimas kultūrinės kūrybos 
realizavime. Užtat, kai buvo kalbėta apie fizijologinį vyro ir 
moters skirtingumą, šitokis atsargumas išsireiškimuose nebuvo 
reikalingas, nes fizijologinis vyro ir moters skirtingumas seksu
alinio gyvenimo srityje yrą tiesiog priešingumo stovyje.

Nusakytieji psichiniai vyro ir moters skirtumai, atremti 
. galutinoje sąskaitoje į fiziologinio gyvenimo pagrindą, pasireiš

kia taip pat, bet jau mažiausiai, religinio gyvenimo srityje. Vyras 
pagal savo aktyvų nusistatymą pasireiškia ir čia didesne religine 
inicijatyva, kas tarp kitko išeina aikštėn kunigystės stovyje, tuo 
tarpu kad moteris pagal savo receptyvinį nusistatymą pasižymi 
labiau religijos praktikavimu, arba religine praktika. Religijos 
srityje, kur ir aktyvus nusistatymas ir receptyvus nusiteikimas 
gali būti vienodai vertingu, ypatingai išeina aikštėn lygus vyro 
ir moters vertingumas, nes čia šventumas, kaipo aukščiausias 
religingumo laipsnis, vienodai prieinamas vyrui ir moteriai, pasi
reiškia lygiai skaidriais pavyzdžiais tiek tarp šventųjų vyrų, kiek 
ir tarp šventųjų moterų. Taigi, juo labiau kylama nuo. maferi- 
jalinės prigimties j dvasios sritį, vyro ir moters skirtingumas

vi
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kuris žemesnėse gyvenimo srityse yra daug didesnis ir reika
lingesnis. .

Štai labai greit ir labai bendrai užbrėžtas planas individu
aliniams vyrų ir moters skirtumams tyrinėti, ir sykiu patiektas 
bendriausias klausimo išsprendimas. Tikiuos, kad padarytosios 
pastabos galės mums pakankamai patarnauti, einant arčiau prie 
pėdagoginių išvadų iš individualinių vyro ir moters skirtumų.

IL ■
_____ ________ ■ t

1. — Kai yra sakoma, kad ūgdymomasis veikimas turi 
būti indivualizuojamas pagal individualinius auklėtinių skirtumus, 
yra suponuojama, kad šitie skirtumai yra neišvengiami, ir kad 
su jais taip ar šiaip privalu skaitytis. Pedagogui, pavyzdžiui, ne
sunku įsitikrinti, kad su auklėtinio individualybe tenka skaitytis 
jau todėl, kad, norint ją užstelbti, ar tik su jąja pakankamai ne
siskaitant, galima kartais visai neatsiekti ugdymo tikslų arba net, 
kas dar blogiau, pagadinti auklėtinis visam gyvenimui. Žmogaus 
individualybė, nei gera nei bloga iš esmės, yra galybė, kuri turi 
būti pasukta į gera ir panaudota, kaipo priemonė, gy venimo tik
slams. Žinoma, tai nereiškia, kad nereik kovoti su neigiamo
siomis individualinėmis auklėtinių kokybėmis, ir kad nereik todėl 
jų rauti iš auklėtinių būtybės. Tai irgi nereiškia, kad reik gilinti 
visi individualiniai skirtumai ir sykiu vengti bet kurios nivelia
cijos auklėtinių tarpe. Bet kiekvienu atveju tai reiškia, kad reikia 
skaitytis su neišvengiamais individualiniais auklėtinių skirtumais, 
ir reik net ugdyti tie individualiniai skirtumai, kurie yra būtini.

Neišvengiamais yra tokie individualiniai skirtumai, kurie yra 
surišti su prigimties ypatybėmis. Pavyzdžiui, neišvengiami yra 
individualiniai skirtumai, surišti su amžiaus ypatybėmis. Todėl 
funkcijonalinis ugdymas, ne tik neprivalo stengtis jas niekinti, 
bet, atvirkščiai, kaip tik privalo panaudoti individualinius amžiaus 
polinkius, kaipo prigimtąją atramą ugdomajam veikimui. Būtini 
yra individualiniai skirtumai, kuriais turi pasiremti kuris nors 
specijalus pašaukimas. Pav., būsimam [kompozitoriui muzikalinis 
talentas yra individualinė ypatybė, kuri būtinai tun būti lavina
ma ir tobulinama.

Dabar ir gali čia kilti klausimas, prie kokios rūšies pri
klauso individualiniai vyrų ir moterų skirtumai: išlyginamai nai- 
kintinų, neišvengiamai pakenčiamų ar būtinai lavintinų. Indivi
dualiniai vyrų ir moterų skirtumai būtų niveliuotini, arba išly- 
gihtini, jei jie iš esmės būtų blogi. Neišvengiamai pakenčiami 
šitie skirtumai butų tada, jei jie būtų surišti su prigimties išsi
vystymu ir sykiu neturėtų reikšmės specifiniams vyrų ir moters 
pašaukimams. Pagaliau, būtinai lavintini, jie būtų tada, jei jie būtų 
reikalingi specifiniams vyrų ir moterų pašaukimams. Iš tikrųjų 
pasirodo, kad bendroje masėje faktinų individualinių skirtumų, 
kurių yra tarp vyrų ir moterų tam tikru laiku ir tam tikroje vie
toje, gali buii ir visados esti ir išlyginamai naikintinų, ir neiš
vengiamai pakenčiamų, ir būtinai lavintinų individualinių skirtumų.
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Išlyginamai naiki n tini yra individualiniai skirtumai, kurie, 
kad ir kyla pripuolami iš pagrindinių vyro ir "moters skirtumų, 
yra neigiamosios apraiškos, nepakenčiamos tikros kultūros 
stovyje. Tokiomis apraiškomis, pav.,, yra vyrų aktyvumo, fizinės 
jėgos bei drąsos pasireiškimas brutaliose atletų rungtynėse, pi• 
giai suprantančių garbę avantiūristų dvikovose, ispaniškose bu
lių skerdynėse ir panašiuose karingumo, žiaurumo ir avantiu- 
riškumo dalykuose. Iš kitos pusės, tokiomis apraiškomis yra 
moterų receptyvumo pasireiškimas pamėgime vartoti pigias vi
liojimo priemones puošimusi, pudrayimusi, dažymusi, dekoltavi- 
musi, keistomis madomis, vienu žodžiu, _ visu tuo, kas negali 
būti suderinta su tikros žmogiškosios garbės pajautimu. Šitokių 
išlyginamai naikintinų skirtumų nemaža galima būtų rasti ir tarp 
vyrų ir tarp moterų mūsų vadinamajame 'kultūringame pasaulyje.

Neišvengiamai pakenčiami yra individualiniai vyro ir moters 
skirtumai, kuria kyla iš pagrindinių vyro ir moters individualy
bių, ir kurie specifikuoja psichinį žmogaus tipą, nedarydami jo 
dar nei blogo nei gero. Pav., yra psichologų pastebima, kad vy
ras yra labiau intelektualinis valios tipas, tuo tarpu, kad mote
ris yra labiau intujityvinis jausmo tipas. Tuodu tipu, nors yra 
įvairiu, vis dėlto gali būti lygiai vertingu. Žinoma, būtų idealu, 
kad viename asmenyje pilnai sutaptų ir intelektualinis valios nu
sistatymasir intujityvinis jausmo nusiteikimas. Tačiau nei vienas 
nei antras individualinis tipas nėra dar neigiamas savo ypaty
bėmis ir todėl nėra niveliuotinas. Maža to: jei ugdomajame vei
kime nepanorėsime skaitytis su šitų dviejų tipų ypatybėmis, šitas 
veikimas lengvai gali pasirodyti nepakankamai sėkmingas. Kitaip 
tariant, funkcijonaTinio ugdymo principas, reikalaująs iš auklėtojo 
pasiremti prigimtaisiais individualiniais polinkais, reikalauja irgi 
skaitytis, pakęsti ir net panaudoti ugdymo tikslams psichinius 
vyrų ir moterų polinkius.

Pagaliau, būtinai lavintini yra individualiniai vyrų ir mo
terių skirtumaiy kurie yra reikalingi specifiniams vyro ir moters 
pašaukimams. Čia visų pirma reik nusimanyti, kad* individualybė 
yra pagrindinis pašaukimo veiksnys. Todėl žmonių individualiniai - 
skirtumai paprastai sprendžia apie individualinius jų pašaukimus. 
Tuo tarpu, kaip sakyta, tarp vyro ir moters individualybių yra 
pagrindinių prigimtųjų skirtumų, atremtų į f izi jo loginį vyro ir 
moters skirtingumą ir sykiu pasireiškiančių tam tikru savotišku
mu visose gyvenimo srityse. Iš čion dera jau padaryti išvada,"kad ir 
vyrų ir moterų pašaukimai yra skirtini tokiame pat laipsnyje, ko
kiame yra skirtingos pagrindines jų individualybės. Tolimesnė iš
vada, kuri iš čion privalo būti padaryta, bus ta, kad ir vyrų ir 
moterų auklėjime privalu atsižvelgti į specifinius vyrų ir moterų 
pašaukimus ir prie jų ruošti ir pirmuosius ir antrąsias. Jei yra 
pripažinta, kad ugdymas ruošia žmogų gyvenimui tiesioginių 
būdų, ir gyvenimo tikslams netiesioginiu būdu, tai sykiu reik 
skaitytis ugdyme su speciajaliu žmogaus pašaukimu, nes kiek
vieno žmogaus gyvenimas vyksta artimiausiame sąryšyje ir prik-

v
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lausomybėje nuo jo pašaukimo. Žmogaus laimė žymioje dalyje 
net pareina nuo to, ar jo gyvenimo aplinkybės sutaria su jo pa
šaukimu, ar jam preštarauja. Pastaruoju atveju—žmogus ne tik 
negali jaustis pilnai laimingas, bet dar jo produktingumas gyve
nime neproporcijonaliai mažėja. Jei, pa v., žmogus, turįs poeto 
talentą ir jaučiąs todėl palinkimą į dailiąją kūrybą, turės išsiža
dėti savo pašaukimo ir dirbti kokį nors mechaninį darbą, tai jis 
ne tik nesijaus patenkintas gyvenimu, bet ir maža turi šansų būti 
produktingas nemėgstamojoje profesijoje.

Visa, kas pasakyta apie individualinius pašaukimus, turi 
nemažesnės reikšmės taip pat vyrų ir moterų pašaukimo klau
simui. Kalbant apie paprastas gyvenimo aplinkybes, vyrų ir 
moterų gyvenimas turi atatikti jų pagrindinius pašaukimus, ku
rie kyla iš jų individualinių skirtumų. Todėl ir ugdymas turi 
atsižvelgti į šitą ^reikalavimą, ruošdamas ir vyrus ir moteris prie 
jų pašaukimų. Šituo bendru pasakymu yra nustatomas bendras 
principas, su kuriuo nesunku mažne visiems sutikti. Nuomonių 
skirtumas prasideda labiausiai tada, kai imama šitas principas 
taikyti praktikai. Tuomet kyla_Jausimas, kokie individualiniai vy
rų ir moterų skirtumai yra būtini specifiniams pirmųjų ir antrų
jų pašaukimams.

2.—Specifinis vyrų savotiškumas paprastai yra vadinamas 
vyriškumu; specifinis moterų savotiškumas -— moteriškumu. Abu 
tuodu savotiškumu yra lygiai vertingu kaip tik todėl, kad jiedu 
nėra vienodu, nors jiedu yra būtinu žmonijos gyvenimui, kadan
gi nuo jų buvimo pareina tinkamas vyrų ir moterų pašaukimo at
likimas. Būtent, tuodu savotiškumu yra pagrindas specifiniams vyrų 
ir moterų pašaukimams, be kurių žmonijos gyvenimas Šiame pasau
lyje būtų negalimas Niveliuojant vyrų ir moterų specifinius savotiš
kumus, t. y. vyriškąją ir moteriškąją individualybę, yra silpninami vy
rų ir moterų specifiniai pašaukimai ne,tik fizijploginiu, bet ir psicho
loginiu atžvilgiu. Jau dabar galima rasti vadinamuosiuose kultūri n- 
guosę Europos centruose sferų, kuriuose vyrai ir moterys, tam 
tikros niveliacijos dėliai, nustojo papildinėję ir patikę vieni ki
tiems ir ten kaip tik galima patirti, prie kokių baisių iškrypimų 
ir prie kokio išsigimimo veda blogai suprasta vyrų ir moterų 
niveliacija. Todėl svarbu įsisąmoninti, kad ugdymo sistema turi 
suteikti vyrams reikiamo vyriškumo ir moterims reikiamo mote
riškumo, tinkamai supratus, kas yra tikras vyriškumas ir tikras 
moteriškumas. ‘

Pagrindinis vyro individualybės savotiškumas yra vyriš
kumas, ir pagrindinis moters Individualybės savotiškumas yra 
mpteršikumas. Jei dabar norėsime nustatyti, kas yra vyriškumas, 
ir kas yra moteriškumas savo turiniu, tai visų pirma pamatysime, 
kad šitiedvi sąvokos gali būti ir, iš tikro, yra suprantamos labai 
įvairiai.

Plačiausias, vyriškumo ir moteriškumo supratimas gaunamas 
tada, kai šitom dviem sąvokom nusakyti priešpastatomi visi, 
pagrindiniai ir pripuolamieji vyrų ir moterų r skirtumai.
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Tačiau šitokis platus vyriškumo ir moteriškumo supratimas 
negali būti pateisintas, nes tuomet reiktų laikyti sudedamosiomis 
vyriškumo ir moteriškumo dalimis neigiamosios žymės, pav., vy
rams—brutalus avantiūrizmas, moterims— palinkimas j puošimąsi 
ir antiestetinį kosmetikos vartojimą. Tuo tarpu, kaip sakyta jau 
iŠ pat pradžios, individualiniai vyrų ir moterų skirtumai iš esmės 
nėra nei geri, nei blogi ir sykiu gali būti lygiai vertingi.—Todėl 
siauresnis ir teisingesnis bus vyriškumo bei moteriškumo su
pratimas, kuris išskiria iš šitų dviejų sąvokų ne tik neigiamąsias 
žymes, bet ir visus pripuolamai įsigytuosius skirtumus. Tuomet 
vis dėlto galėtų išeiti kad vyras yra iš esmės Intelektualinis va
lios tipas, tuo tarpu kad moteris jš esmės yra intu ji ty vinis jaus
mo tipas. Tačiau ir šitokia pažiūra yra dar per plati ir todėl sy
kiu per drąsi. Iš tikrųjų vyriškumą ir moteriškumą atatinkamai 
sudaro tie prigimtieji fiziniai bei psichiniai vyrų ir moterų skirtumai, 
kurie padaro, kad vyrai ir moters patinka vieni antriems, papildo 
vieni antrus, ir todėl padeda ir vieniems ir antriems atlikti savo pa
šaukimą šeimynoje ir visuomenėje. Tiesa, pagrindinės vyriškumo 
ir moteriškumo sąvokos paprastai žmonių psichologijoj yra kom
plikuojamos, asocijacijos dėliai, įvairių įvairiausiomis pripuola
momis žymėmis.

Bet ir čia, kaip apskritai klausime apie individualinius vyrų 
ir moterų skirtumus, pradedamuoju punktu yra fizijologinės sa
vybės, kurios taip ar šiaip atsiliepia psichiniame vyrų ir moterų 
gyvenime ir todėl išeiną taip pat aikštėn ne tik prigimties, bet ir 
kultūros ir religijos srityse.

Todėl, jei tikslinga ir nuosekli moteriškumo išraiška randa 
vietos fizijologiniamė motiniškume, tai ne tik nėra kliūties kal
bėti apie psichinį motiniškumą, bet yra visai teisinga dėti šitas 
psichinis motiniškumas į kultūrinio ir religinio moters pašauki- 

, mo pagrindą. Atatinkamo, ‘žinoma, santykiavimo yra tarp vyri
škumo ir tėviškumo. Tuomet, pagal pagrindinį prigimtąjį vyrų 
ir moterų skirtumą, turi išeiti aikštėn, kad psichinis tėviškumas 
yra nė kas kita, kaip aktyvi kultūrinė bei religinė inicijatyva, 
besireiškianti labiau išviršiniais veiksmais, tuo tarpu kad psichi
nis motiniškumas yra labiau receptyvus kultūrinės bei religinės 
kūrybos realizavimas išvidiniu veiklumu. Bet, kaip tik todėl, kad 
šitokia yra fizijologinė ir psichologinė tėviškumo ir motiniškumo 
prigimtis, faktinai išeina, kad moteris yra labiau šeimynos, vyras 
labiau visuomenės darbininkas. Tai, žinoma, nereiškia, kad mo
teris jokiame laipsnyje nėra visuomenės, o vyras šeimynos vei
kėjas. Reikšminga net yra tai, kad vyras, eidamas visuomenines 
profesijas, dirba šeimynos reikalams, o moteris, eidama šeimy
nos pareigas, dirba visuomenei.

3. Kalbant tad apie moteriškumo auklėjimą moters pa
šaukimo tikslams, nereik dalyko suprasti ta prasme, kad mote-
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negalima pakankamai nesiskaityti su faktu, kad žymi moterų 
dauguma atlieka savo gyvenimo pašaukimą sei my nö je, ir kad 
šitai daugumai visų pirma čia, šeimynoje, tenka realizuoti savo 
prigimtieji, kultūriniai ir religiniai uždaviniai. Ir tai nėra pripuo
lamas dalykas, nua kurio galima būtų atsipalaidoti emancipa
cijos priemonėmis. Klaidinga net yra manyti, kad šeimyninis 
gyvenimas, kaipo toks, buvo ir yra moters pavergimo priežastis, 
ir kad todėl moters emancipacijos tikslu reik eiti iš šeimynos 
darbo į visuomenines profesijas. Iš tikrųjų moters emancipacijos 
klausimas turėtą būti statomas į sąryšį su tikru jos pašaukimo 
supratimu ir pats Šitos emancipacijos vyksmas turėtą prasidėti 
visą pirma nuo reikalavimo visuomeniškai vertinti moters pašau
kimą šeimynoje.

Nesunku juk, rodos, būtų įsitikrinti, kad ne tik moters, 
bet ir pačios visuomenės likimas yra kuo tampriausiu būdu 
surištas su moters šeimyniniu pašaukimu. Tik moteriai, pildant 
savo pareigas šeimoje, tegali būti padėti tvirti ir normalūs pa
grindai fiziniam bei dvasiniam žmogaus išugdymui, — to žmo
gaus, kuris jau šeimoje ruošiamas plačiosios visuomenės gyve
nimui. Jei šitame žmogaus ugdyme tėvui priklauso kuriamoji 
inicijatyva, tai motinai priklauso šito ugdymo realizavimas pri
gimties, kultūros ir religijos srityse. Ir šito labai jau pakanka, 
kad pagrindinė moters energija būtų apsorbuota šitiems svar
biems Šeimynos gyvenimo reikalams. Jei moteris supranta mo- 
tiniškumą> kaipo pilnutinio žmogaus formavimą, tai jai negali 
atlikti daug laisvo laiko, kai ji gali pasiliuosuoti nuo rankdarbių 
ir nusipirkti visus materialinius reikmenis; tuomet ji negali jau
sti nerimo dėl tuštumo, kurį reik kuo nors užpildyti, pav., sto
jimų | vieną kurią visuomeninę profesiją. Iš tikrųjų, kai žiūrima 
į moters šeimyninį pašaukimą, kaipo į pripuolamąjį dalyką ir 
reikalaujama nuo motinos, kad ji pasirinktų šalia savo Šeimy
ninių pareigų visuomeninę profesiją, daromą jai visa eilė skriau
dų; pirma, tinkamai neįvertinama moters darbo šeimynoje, antra, 
moteris skriaudžiama reikalavimu iš jos dviejų darbų, trečia, ji 
pratinama neatlikti jokio darbo kaip reikiant.

Tuo tarpu moters pašaukimo klausimas reikėtų statyti vi
sai kitokiu būdu. Kadangi šeimyninis pašaukimas turi be galo 
svarbios reikšmės visuomenės fizinei bei dorinei sveikatai, kul
tūrai ir religijai, tai moters darbas šeimynoje, iš tikrąją, yra vi
suomeniškas darbas, kuris, kaipo toks, turi būti kvalifikuojamas, 
vertinamas ir atlyginamas lygiai taip pat, kaip ir siaura prasme 
sunrantamos visuomeninės profesijos. Tuo, žinoma, nenoriu pasa
kyti, kad moterims turi būti draudžiamos šitos pastarosios vi
suomeninės profesijos, arba kad visos moterys privalo eiti į šei
myninį gyvenimą. Iš tikrųjų, pašaukimo vykdymas nepakenčia 
prievartos. Teteigiu čia vien šiuos dalykus: 1. kad žymiai mo
terų daugumai šeimyninis pašaukimas yra pagrindinis gyvenimo 
pašaukimas; 2. kad šitas pašaukimas iš esmės yra visuomeni
nio gyvenimo pagrindas; 3. kad todėl fąktinai šeimyninis pa
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šaukimas yra visuomeninis pašaukimas, nors ir plačiai supranta
mas, ir 4. kad nuo to, kaip yra šitas plačiai suprantamas vi
suomeninis moters pašaukimas vertinamas, pareina moters pa
dėti s visuomenėje. Labai yra reikšminga, kad visuomenėje^ kur 
imama su panieka žiūrėti į šeimyninį gyvenimą, kur šeimyniniai 
įpročiai menkėja ir šeimyninis moters pašaukimas nustojama 
vertinti, ten sykiu moteris nustoja buvusi gerbiama bei verti
nama, nes yra ardoma sritis, kur moters kilnumas, vertingumas 
ir nepakenčiamumas ryškiausiai išeina aikštėn.

Taigi, tikra moterų emancipacija turėtų visų pirma suly
ginti šeimyninio moterų veikimo ir visuomeninio vyrų veikimo 
vertinimą. Ne pareigą vienodumas, bet vienodas įvairią pareigą 
vertingumas tari būti imamas pagrindu tikrai vyrą ir moterą ly
gybei. Yra juk aišku savaime, kad kiekvienas žmogus gali būti 
vertingiausias savo pašaukimo srityje, ir kad jis kaip tik čia ne
gali būti kieno kito pakeistas. Taip pat tikras moters vertingu
mas tegali geriausiai pasireikšti ne tame, ką gali daryti ir vyrai, 
bet tame, ko vyrai daryti negali. Konkuruoti su kuo nors sve
timo pašaukimo srityje yra dirbti darbas, kuris nesiūlo jokio 
ypatingo laimėjimo. Kaip tik todėl tikras moters vertingumas ir 
sykiu jos atsipalaidavimas nuo nepateisinamų tradicinių sąvaržų 
tegali įvykti vien priklausomybėje nuo jos atsidėjimo paskirtajam 
jai iš prigimties rolei, t. y. jos pašaukimui šeimynoje, nes taip 
ar šiaip didžiausiai moterų daugumai tenka šitoje srityje atlikti 
savo gyvenimo uždaviniai.

4.—Pripažinus, kad fizijologinis moteriškumas ar vyriškumas 
atsiliepia psichologinėje srityje ir todėl pasireiškia tam tikromis 
psichinėmis ypatybėmis kultūros ir religijos srityse, reik irgi pri
pažinti, kad vyrai ir moterys gali pasireikšti individualiniais savo 
pašaukimais tiek kultūriniame, kiek ir religiniame darbe, neei
dami net dėl kokios nors priežasties į šeimyninį gyvenimą. Būtų, 
pavyzdžiui, klaidinga manyti, kad vienuoliai nustoja vyriškumo, 
o vienuolės — moteriškumo, pasišvęsdami vienuoliškojo gyve
nimo idealams. Dvasiškas tėviškumas ir dvasiškas motiniškumas 
čia tik randa savotiškos išraiškos ir net sudaro savotišką vie
nuolių vyrų ir vienuolių moterų ypatingumą, kuris atsiekia labai 
skaidrios išraiškos Šventųjų vyrų ir šventųjų moterų skirtin
gume. Ir vyrai ir moterys šitoje dorinio genijalumo srityje reiš
kiasi lygiai ypatingai pagal psichinius savo pašaukimų skirtu
mus. Juo labiau todėl reik pripažinti, kad vyrai ir moterys gali 
pasireikšti pagal šituos savo pašaukimo skirtumus ir kultūrinio 
visuomeninio gyvenimo srityje. Todėl, toms moterims, kurios 
dėl kokios nors priežasties negali ar nenori eiti į šeimyninį gy
venimą, telieka rinktis vadinamosios visuomeninės profesijos pi
gai savo individualinius gabumus, žinoma, su. ypatingu atsi
žvelgimu į bendras moteriškosios psichologijos savybes. Juk, 
kaip jau sakyta, individualybė yra pagrindinis pašaukimo veiks
nys, ir todėl žmonių individualiniai skirtumai visuomet, taip ar 
Šiaip, turi spręsti apie individualinius jų pašaukimus.
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Vis dėlto žymiausioje atsitikimų daugumoje vyrai ir moters 
turi sueiti šeimyniniame gyvenime. Šito reikalauja normalios ir 
pažangiai išsivysiančios visuomenės gerovė ir prigimtieji vyrų 
ir moterų pašaukimai, prasideda jau prigimties srityje. O, jei 
taip, tai ne tik reik skaitytis su šeimynos faktu, bet ir tinka
miausiu būdu paruošti šeimyniniam gyvenimui naujosios kartos, 
nes nuo to pareina, kokiame laipsnyje Šeimyna atlieka savo pa
reigas ne tik prigimties, bet kultūros ir religijos atžvilgiais. Taigi, 
jei vyrų ir moterų gyvenimas šeimynoje turiatatiktrpagrindinius 
jų pašaukimus, tai naujųjų kartų ugdymas turi sąmoningai atsi
žvelgti [ šitą reikalavimą, ruošdamas ir vyrus ir moteris jų pa
šaukimų reikalams. Šitas ruošimas ir privalo ugdyti tam tikrus 
skirtumus tarp vyrų ir moterų. Čia ir turima galvoje tie būtinai 
reikalingi tarp vyrų ir moterų skirtumai, kurie ne tik yra paken
čiami, bet ir sąmoningai lavintini. Iš tikrųjų, būtinai lavintini ir 
yra visi tie skirtumai, dėl kurių vyrai ir moterys patinka vieni 
kitiems t papildo vieni kitus ir specijaliai pasižymi ir vieni ir antri 
specifinių savo pašaukimų srityje. Tai ir yra, iš vienos pusės, 
moteriškumas ir, iš antros pusės, vyriškumas, suprantant juodu 
ne tik fizine, bet ir psichine prasme.

Todėl, auklėdami moteryje moteriškumą, kaipo savotišką 
jos skirtingumą, turėsime rūpintis, pirma, kad jos fizinis tipas, 
bet ne pigūs mados ir kosmetikos palijatyvai, ‘ patiktų vyrui; 
antra, kad specifinė jos individualybė papildytų specifinę vyro 
individualybę, ir, trečia, kad ji pasižymėtų palinkimu ne tik į 
fizinį, bet ir psichinį motiniškumą, t. y. į fizinį ir dvasinį pilnu
tinio žmogaus formavimą. Atatinkamai tą pat dera pasakyti ir 
apie vyrą: ir jis turi būti taip ugdomas, kad galėtų patikti moteriai 
savo fiziniu tipu, papildyti savo individualybe josjindividualybę 
ir pasiruošti fizinio ir dvasinio tėviškumo pareigoms.

Sąryšyje su šitų skirtumų auklėjimu tiek į vyrų, kiek ir į 
moterų sąmonę turi būti įdiegtas supratimas prievolės, kad kiek
viena lytis būtų papildomąja lytimi antrajai. Šita prievolė stato 
bent du pagrindiniu uždaviniu: pirma, išpildyti savo specialusis 
pašaukimas antros lyties atžvilgiu prigimties, kultūros ir religijos 
srityse, ir; antra, sudaryti kuo palankiausių aplinkybių, kad antroji 
lytis galėtų tinkamiausiu būdu atlikti panašų specijalųjį savo pa
šaukimą. Abu tuodu uždaviniu tegali būti lemtai atliktu vien 
tada, kai kiekviena lytis matys papildomoje lytyje visų pirma 
sau lygią ir vienodai vertingą žmogiškąją asmenybę. Tarp kitko 
šita prievolė reikalauja, kad vyras būtų paruoštas aprūpinti ma- 
terijalinę šeimynos padėtį ir su šita padėtimi suderinti savo gy
venimo būdą, ir, iš antros pusės; kad moteris būtų paruošta 
prie išvidinio šeimos gyvenimo tvarkymo.

5. — Pastarasis gana prozajiškas rūpesnis mūsų emanci
pacijos laikais gana dažnai sužadina panieką ir net pasibiaurė- 
jiriią. Tuo tarpu jis dažnai tampa nesusipratimų auka. Reikalas 
ir sugebėjimas rūpintis namų tvarka bei ruoša negali būti lai
komu nei moteriškumo savybėmis nei idealizavimo vertais daly-
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kais. Galima pageidauti, kad kuo greičiausiai ateitų tokie laikai, 
kad maksimumas namų tvarkos bei ruošos darbo ir tarp kitko 
kulinarine namų gyvenimo pusė būtų atliekama pašalinėmis jėgo
mis, pavyzdžiui, tam tyčia suorganizuotų koperatyvų prie menė
mis. Kultūringesniuose miestuose jau dabar galima pastebėti 
pradžia tokio išlaukinio namų materijalin ių reikalų aprūpinimo. 
Tačiau, kol Šitokis aprūpinimas pasilieka dar geresnių pageida
vimų srityje, nelieka nieko kito, kaip šeimyninio gyvenimo tvar
kytojai tinkamai pasiruošti ir su visu sąmoni n gurnu rūpintis namų 
tvarka, ruoša, jaukumu ir apskritai v isomis išvidinėmis gyve
nimo aplinkybėmis, kurios iš tikrųjų sveria daug didesnę rolę, 
negu paprastai pas mus manoma. Be to, jei tobulesnės kultūros 
aplinkybėse, kada ir atpuls prozajiškiaus ia namų tvarkos bei ruo
šos dalis, tai, iš kitos pusės, visuomet tebeūks šitoje srityje 
dalykų, kurie taip organingai yra surišti su šeimyniniu moters 
pašaukimu, kad jie niekados negalės nustoti buvę moters rūpe
snių objektais. Reik tik giliau pažvelgti į platesnę namų tvarkos 
bei ruošos prasmę: juk šitomis kaip tik priemonėmis sudaroma ta 
šeimyninė atmosfera, kuria alsuoja ir auga jaunoji karta, ir kuri 
tarnauja rimties ir naujų įkvėpimų šaltiniu šeimos tėvui. Ogi 
šita atmosfera susidaro ir iš higijieninio sveikatingumo, ir iš este
tinio tvarkingumo, ir iš psichologinio jaukumo, ir iš dorinio kil
numo, ir iš kitų kultūrinių ir religinių aplinkybių. Norint tad 
visa tai tinkamai sutvarkyti, reik nemaža dorinės kultūros ir spe- 
cijalinio, išsilavinimo, kas savaime neateina be paruošiamojo 
darbo. Šitam paruošiamajam darbui ir dera padėti nemaža pastan
gų, supratus, 1. kad jis galutinoje sąskaitoje tarnauja labai svar- 
biemskultūros ir religijos reikalams, 2. kad kiekvienas darbas 
yra garbingas, kai jis yra taikomas geriems tikslams atsiekti, ir, 
pagaliau, 3. tik tikra moters emancipacija tepareis nuo lemto 
moters pašaukimo pildymo konkretinėse šeimynos gyvenimo 
aplinkybėse ir aukšto visuomeniško šito pašaukimo vertinimo; 
Sakoma, kad, kas nori tikslo, nori ir priemonių. Priemonių panie
kinimas dažnai ateina iš to, kad tikslas nėra pakankamai gerai 
suprantamas ir aukštai vertinamas. Ogi kas supranta dideliausią 
šeimynos reikšmę visam žmogaus gyvenimui, supras irgi, kad 
ir visos šito gyvenimo priemonės, kad ir labiausiai prozajiškos, 
gali turėti neatstojamos rolės nenutrūkstamoje priemonių ir 
tikslų grandinėje.

Tokiu būdu, jei skirtingas vyro ir moters ruošimas šeimyni
niam gyvenimui ir nesudaro moteriškumo ir vyriškumo auklėjimo ti
kra to žodžio prasmegtai vis dėlto pasiruošimas prie skirtingųparei 
šeimynos gyvenime ir tvarkyme yra organingai surištas su tuo 
pagrindiniu skirtumu tarp moteriškumo ir vyriškumo, kuris 
padaro, kad vyras yra labiau visuomenės veikėjas, tuo tarpu, kad 
moteris yra labiau šeimynos veikėja. Iš to ir reik padaryti visai 
nuoseklių išvadų, niekados nepamirštant, kad ne pareigų vieno
dumas, bet vienodas įvairių pareigų vertingumas yra reikšmin
gas moralinei vyrų ir moterų lygybei. Todėl iš tikro ne į naudą
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moterims išeina, kai jos ima niekinti šeimyninio gyvenimo pa
reigas ir mato garbę dalyvauti darbuose/ kuriuos gali atlikti 
vyrai. Tikra moterų emancipacija, kaip sakyta, turėtų nusistatyti 
priešingu būdu ir pareikalaut/ visų pirma tinkamo įvertinimo 
atliekamų šeimynoje pareigų. Žinoma, čia ne vieta gilintis į tai, 
kaip šita pažiūra turėtų būti realizuojama moterų judėjime.

(B. d.) St. Šalkauskis.

Apie moteriškumą ir vyriškumą*). 
(Atsakymas į P. R-ienės str.„Dar dėl moteriškumo at vyriškumo0, 

spausdintą š. m. „ Ateities0, Nr 3).
Str. pradžioj autorė rašo: „Man labiau rūpėjo moteriškumas 

praktikoj, o jai teorijoj; aš ėmiau grynai praktišku žvilgsniu mū
sų aplinkybėms pritaikintu, kalbėjau apie pareigas, o p. V-a ėmė 
nagrinėti bendras emancipančių mėgiamas moteriškumo sąvokas. 
Juo labiau gaila, kad autorė taip siaurai piešia moters pareigas, 
apribodama jas pirmam straipsnyje („Ateitis“ N. 9—10 1925 m.) 
auklėjimu, o pirmoj eilėj namų ruošos sritimi: „Moteris būtinai 
turi grįžti prie savo pareigų, rūpintis šeimyna. O šeimyna stato 
du uždaviniu: auklėjimą ir namų priežiūrą bei tvarką. Pirmasis 
uždavinys reikalauja pedagoginio psichologinio pasiruošimo, antra
sis—ūkiško—namų ruošos. Ir vieną ir kitą privalėtų teikti begimdy- 
tojų, dar mokykla. Bet šiandien dar, kiek matyt, mokykla tuo nesirū
pina, o, gal, ir nemano (būtų amžina klaida) rūpintis. Taigi tuo 
reik pačioms susirūpinti. Ne viena gal čia nustebus ištars tą la
biausiai dabar mergaičių neapkenčiamą: „tai reiškia mums tik Kü
che“... Ne vien tik tai, bet rodos p i r m o j e eilėje (mano^pab- 
raukta) reiktų susipažinti su ja ir tt. Ir gale straipsnio pastebi: 
„O iūs, mano draugės, užuot besistengusios „stumti“ vyrus iš 
jų pozicijų, norėdamos visame su jais susilyginti, pagalvokite 
kas jums geriau—moteriškumas ar vyriškumas. Įsivaizduokite 
gerai šių dviejų žodžių prasmę ir rinkitės vieną iš jų—moteriš
kumą“.

Sulig autorės žodžių išeitų, kad visuomeninis darbas neį
eina į moters pareigų ratą. Pakanka egoistiniai užsidaryti savo šeimy
noj ir veikti jos ribose ir būsi atlikusi savo pareigas, o jei eisi visuo
meninio darbo dirbti, reiškia, pasirinkai vyriškumą ir stumsi „vyrus 
iš jų pozicijų“.

Pirmiausia gaila kad autorė neįrodo kada gi mūsų moteris 
buvo apleidusi savo šeimynos pareigas, kad ji, būtent, dabar turi 
prie jų grįžti. Ir ar, pagaliau, moters šeimynos pareigos yra da
bar daugiau apleistos, negu kada kituomet. Antraip bergždžias 
kvietimas grįžti į šeimyną.

(♦„Naujosios Vaidilutės“ redakcija dėdama šį straipsnį toliau diskusijų 
netęs.
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Moteris, vystydama savo psichinius gabumus, eidama į 
visuomeninį darbą, siekdama kilnesnių tikslų, dažnai daug atsi
žadant asmeniniam gyvenime, atlieka lygiai būtinas ir kilnias 
savo pareigas, o dažnai net reikalingesnes, nes jos lig šiol 
apleistos buvo. Kai kurie valstybės visuomeninio gyvenimo 
trukumai, į kuriuos vyrai pro pirštus žiūrėjo, tapo pašalinti arba 
žymiai sumažinti tik moterų atsidavusio visuomeninio darbo 
dėka, pav., viešųjų namų panaikinimas, kova su mergaičių pirk- 
liaviniu, jaunimo teismų organizavimas ir k. Pagaliau moteris 
jau vien dėl savo vaikų labo privalėtų dalyvauti viešojo gyve
nimo tvarkyme, nes dažniausia nuo viešojo plačia žodžio prasme 
auklėjimo pareina ir tai, ar namų auklėjimo įtaka turės reikšmės, 
ar išnyks be pėdsako.

Moterų uždaviniai niekuomet ir nebuvo taip siauri, kaip 
moderniški antifeministai, norėdami moterį tik motinos pareigoms 
skirti, reikalauja. Tokio moters darbuotės susiaurinimo nerasime 
nei primityviai nei kultūriniai imant aukščiausioj gyvenimo for
moj. Pas laukines tautas moterys turi tiek daug pareigų, 
kurios mūsų supratimu sunkiai su motinos pareigomis, rodos, 
sutaikomos; jos atlieka kaip tik sunkiausius darbus, o motinos 
pareigos yra šalutinis dalykas. Nedaug kitaip yra ir su mūsų 
sodžium. Vakarų, aukštųjų sluogsnių moterys turi įvairiausias 
reprezentacijos pareigas ir ponių gyvenimas nėra motinos parei
goms palankus, greičiau sunkiai suderinamas su jomis. Jos turi 
net mažai laiko ir dėmesio savo vaikams. Net gi ir geras ' 
tonas stato joms reikalavimus vaikų auklėjimą samdytoms jėgoms 
pavesti.

Juk mintis, kad motinystė yra moters aukščiausias uždavi
nys, net ir kultūros istorijos nepripažįstama. Aukštas mergystės 
vertinimas įvairiose tikybose atliekant religines pareigas, aiškiai 
įrodo, kad atskiroms moterims be vadinamojo įgimto dar kitas 
pašaukimas pripažįstamas, 
daryti moteriai priekaištų, 
nuo motinystės. Čia galima matyti tik heroišką moteriškumo 
elementą.

Be to, reikia nepamiršti, kad motinystės pareigos ir proto 
darbas, visuomeninis darbas pilnai suderinami, tik tai sudaro 
individumui kiek pasunkinančių gyvenimo sąlygų. Nereikia 
įrodymų, kad motinystė jau savaime reikalauja iš individumo 
daug psichinių ir fizinių pajėgų ir šis reikalavimas auga didėjant 
vaikų skaičiui. Tačiau kasdieninio gyvenimo patyrimai rodo, 
kad yra moterų, kurios turėdamos pulką vaikų turi pakankamai 
laiko ir dėmesio visuomenės darbo sritims ir yra moterų, kurios, 
turėdamos vieną vaiką, neberanda laiko kitiems uždaviniams. 
Čia individualiai linkimai išsprendžia klausimą, o jie neturi būti 
matuojami vienu matu. Ir proto ar visuomenės darbas nė kiek 
ne daugiau atitraukia moterį iš šeimynos, negu tušti pasilink
sminimai, perdėti madų sekiojimai, įvairūs tušti laiko praleidimai. 
Priešingai proto darbas jau pats savaimi verčia moterį rimčiau

tikrųjų nėra jokio pagrindo 
ei dvasinių interesų atsisako

Ir iš
* 9 *1 ji c
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pažvelgti į jos pareigas Šeimynoj ir rimčiau jas sutvarkyti ir 
atlikti. Dar neteko girdėti, kad dėl moters visuomeninių darbų 
ar profesijų būtų apleista šeima; o kiek rastume pavyzdžių tokių 
dėl tuščių tikslų, kaip dažnai dėl jų pasitaiko įvairiausių tra
gedijų.

Nesu priešingą namų ruošos mokinimosi reikalui, tik ne
sutikau su autorės pasiūlymu važiuoti metams į Karmėlavą, o 
vėliau į universitetą. Pasirenkančiai ne namų ruošos profesiją 
tai butų bereikalingas laiko trukdymas. Narnų ruošos ir jos 
organizavimo reikia išmokti namuose ir pradžios mokykloje,o vėliau
sia vidurinėse mokyklose, kad tam nereikėtų vėliau brangaus laiko 
aikvoti. Kalbamo prisiruošimo klausimas ,ypač svarbus, atsižvel
giant į tai, kad didelė moterų dalis derina profesiją ir namų 
ruošą. Tiesa, kaip jau ir minėjau tai pasunkiną moteriai gyve
nimo aplinkybes, bet ne per daug, jei moteris gauna tinkamą 
savo parofesijos ir namų ruošos prisiruošimą. Tokiai lyg dvigu
bai profesijai pirmiausia reikia mokėti tinkamai suskirstyti ir or
ganizuoti darbą.

Anksčiau tas klausimas paprasčiau buvo rišamas: vienos 
lankydavo grynai mokslo įstaigas, kitos moterų mokyklas, pa- 
ruošiančias grynai šeimyniniam gyvenimui. Pirmosios atsiduo
davo vien profesijai, o vedusios ją mesdavo, antrosios vien 
šeimyniniam gyvenimui. Dabar mokslo įstaigose baigusios mo
terys užsiima profesija ir vedusios jos nemeta ir dažniausia 
dėl tos priežasties, kad profesija vidujiniai joiųs reikalinga. Ži
nomą, čia prisideda dar ir šių laikų materialis reikalas. Moteris 
gi mokykloj turi išmokti formaliai mąstyti, o tat jos dvigubam 
uždaviniui turi labai didelės vertės.. Moteris tuomet sugebės iš- 
anksto visos savaitės namų darbus numatyti; darbo, valgio tvar
ką nustatyti, suderinti visa su savo profesija, trumpais užrašais 
laiką ^sutaupyti. Namų ruošos vedimą tvarkys_ ji racionaliau ir 
tuo pačiu paruoš kelią naujai šeimyninei kultūrai. Sugebėjimas 
formaliai mąstyti ir organizuoti duos galimumo jai plačiau į 
visa pažvelgti. Namų ruoša plačia žodžio prasme tik dalinai rei
kalinga psichinio darbo. Todėl svarbu nustatyti ribą, ligi kurios 
dvasinės įtakos darbas namų ruošoj būtinas, ir kur prasideda 
grynai fizinis darbas. Antram atveju j gali būti kita pajėga arba 
kitos pajėgos į darbą įtrauktos. Tad teisingai kitų darbą įvertinti 
privalo mokėti protiniai išsivysčiusi moteris ir todėl jos žvilg
snis turi būti platus. Galop ruošimasis profesijai ir net univer
siteto studijos, kurios duoda galimumo susipažinti su daugeliu 
gyvenimo sričių taip pat daug duoda ir šeimininkei žinotinų 
dalykų, '

Čia daug kas prikiš, kad toks moters darbo sutvarkymas 
būtų jai perdidelis apsunkinimas, kad ji neturės poilsio. Bet die- . 
nos poilsį kaip tik ir sudaro darbo atmaina. Po profesijos dar
bo gali būti atliekami namų darbai. Po protinio darbo sėdint, 
judėjimas namų ruošos darbuose yra tik poilsis* Be to, naujos 
šeimynos, kuriose vyras nori moterį sielos drauge matyti, už-
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deda ir vyrui, jo fizinėms pajėgoms, atatinkamą darbą. Be abe
jojimo, daugelis vyrų laiko dar tą darbą 'pažeminimu; tačiau vy
rams, kurie siekia moters dvasinio išsilavinimo, tai t yra savaimė 
suprantama. Tik iš tokio kits kito supratimo gali išaugti drau
gingumas, kurio reikalauja siela ir širdis. Tik’ tuomet gali būti 
tikrai pritaikinti autorės cituojami Kristaus žodžiai „Žmogaus 
sūnus atėjo tarnauti, ne kitų patarnavimų ieškoti“. Moteris bus 
tik tuomet vyro tarnaitė, jei vyras bus jos tarnas. Atvirkščiai da
lykams esant, vienas tampa vergu, kitas viešpačiu.

r*
prarytas vienšališkai vyriškos kultūros, ir sutirps vyriškose me- 
todėse, yra visai be pamato. Kitų valstybių gyvenimas jau pa
rodė, kad moteris, išėjusi į visuomeninį gyvenimą, susirado visą 
eilę vadinamų grynai moteriškų darbų-profesijų. Galop varydama 
ir bendrą su vyrais darbą moteris įneša į jį skirtingų elementų.

Visuomeniniam gyvenime ji kreipia daugiau dėmesio į klau
simus, interesuojančius sugyvenime maža vyrų visuomenės dalį 
būtent:_ viešosios doros, viešojo auklėjimo, labdarybės, blaivybės 
ir k. Šie visi gyvenimo faktai pakankamai įrodo, kad moters 
kultūros darbas nepaskęsta vyriškoj kultūroj, bet ją papildo. 
Kad kultūros darbas moterų * papildymo reikalingas, pripažįsta 
daugelis rimtų vyrų autoritetų. Pats Goethe, didelis moterišku
mo garbintojas, štai ką rašo: „Es ist keine Frage, dass bei allen 
Gebildeten Nationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht 
gewinnen müssen. Denn bei einem wechselseitigen Einfluss 
muss der Mann weiblicher werden, u. dann verliert erf denn 
seih Vorzug besteht nicht in gemässigter, sondern in gebändig
ten Kraft. Nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, 
so gewinnt ės; denn wenn es seine übrigen Vorzüge durch 
Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht 
Vollkommener denken lässt“.

Man nuostabu, kad P. R-ienė, rišdama moteriškumo sąvoką 
laiko motiniškumą naujai išrastu žodžiu ir nesuderinamu su Šių 
laikų emancipacija. Norint teisingai moteriškumo klausimą iš
rišti, negalima praeiti pro motiniškumą. Jis yra visų moters psi
chikos skirtingumų nuo vyro pagrindas. Motinystės uždaviniai, 
pareigos, derinimas jos su įvairiomis gyvenimo, apystovomis, 
darbo sąlygomis, pagaliau sudvasintas motiniškumas, pasireiš- 
kiąs morale, ku ltūrine pajėga yra šaltinis, iš kurio semiama, me
džiaga moterų klausimui rišti. Motiniškumas yra moteriškumo 
pagrindas. Čia charakteristikai motiniškumo cituosiu E. Ulich- 
Beil žodžius str. „Der Staatsgedanke u. die Frauen“: „Hilfs Be
dürftigkeit, ja vollendete rührende Hilfs losigkeit auf der einen, 
liebende Verantwortlichkeit auf der anderen Seite, deren Aus
druck Opferwilligkeit. Selbstlosigkeit u. nimmer > müde 

sind nicht 
nur Naturkräfte, sie sind sittliche Kräfte, gewachsen allerdings 
auf dem Boden einer naturhaften unerschöpflichen Liebe. Müt-

Dienstbereitschaft sein müssen.
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terlichkeit ist liebende Verantwortlichkeit für das Gedeihen des 
btu teigen en Lebens“.

Toliau, kalbėdama apie moters dalyvavimo visuomeniniam 
gyvenime pobūdį, kuris turi siekti humaningesnės kultūros atei
ties, autorė pastebi: „Den Zugang zu jener Ueberzeugung, dass 
es keinen grosseren Reichtum als das Leben gebe u. dass das 
Leben einen Anspruch auf verantwortlichen Schutz habe 
wird der Frau leichter sein als dem Manne, da ihr diese Oewis- 
heit im Blute steht. Je reicher u. voller aber ihr persön
liches Menschentum ist, desto tiefer wird sie auch darum wi
ssen, dass von den Leidenshaften u. Interessen, von der Macht 
u. der Gewalt her die Entfaltung des Lebens immen wieder be
droht wird.’ Sie wird den Gegner in diesem Kampfe deshalb 
nicht verkennen, weil sie aus ihrer eigenen Entwicklung weiss, 
dass der Kampf mit ihm ausgefochten muss. Aber in ihrer 
Mütterlichkeit wird sie mit allen Mütfernfühlen, wenn Leben 
gleichgüiltig vernichtet oder an seiner Wurzel bedroht wird.“

Čia turiu pabrėžti, kad neturėjau tikslo šį klausimą iš
spręsti, bet tik nurodyti, kad moteriškumo klau simą sprendžiant 
reikia turėti galvoj gilesnes moters sielos ypatybes. Perdaug 
pigų moteriškumą autorė įsivaizduoja, vadindama moteris užsi
imančias namų ruoša moteriškomis, o „stumiančius vyrus iŠ jų 
pozicijų vyriškomis“. 

1 1 ‘

Sekant autorės pavyzdžiu skirstyti savo abonentes į tipus, 
(„Ir štai turim du motinišku tipu: vienas karingas, daug žadąs 
kultūros ateičiai, kitas — gražiai nuvarsuota, išdabinta „lepšė.“) 
pačią autorę reiktų pavadinti tam tikro vyriško skonio tipu, nes 
panašias mintis skleidžia daugiausia vyrai arba jų įtakos mote
rys, norį turėti moters asmeny virėją, tarnaitę ir visa ką kita, tik 
ne sielos draugą, ir todėl aš daugiau linkusi manyti, kad visa 
ten ne P. R ienės, bet P. R-inio rašyta.

Be to, autorė pabrėžia, kad žymus studenčių nuošimtis ne
rodo didelio susidomėjimo mokslu. Bet ar autorė lygino tą nuo- 
ši mtį su r tokių pat vyrų nuošimčiu. Esu tikra, kad nemažesnis 
studentų tos pat rūšies nuošimtis butų, jei ne didesnis. Tik jie 
apystovų verčiami būtinai baigti ir gauti diplomą, o kai kurios 
moterys tikis, kad ir be diplomo gal gyvenime apseis. O kad 
dauguma studenčių spiečiasi humanitariniame fakultete, tai ir liu
dija, kad jos mokslą ima daugiau dėl savo vidujinio gyvenimo 
tenkinimo, o ne karjerai padaryti. Bet gi ir pats gyvenimas lig 
šiol verčia studentes imtis daugiausia mokytojavimo, nes kitose 
inteligėntinio darbo srityse moterys dar sunkiai įsileidžiamos. 
Išskirti gal tik būtų galima juridinio darbo sritį — čia jau daly
vauja nemaža ir moterų.

Bereikalingas nusiskundimas, kad vienas vyras rūpinasi 
šeimynos materiale būkle. Jei moteris turi profesiją ir dirba ji 
taip pat įneša savo dalį į šeimynos aprūpinimą, o jei neturi pro
fesijos, savo darbo dalį ji atlieka namuose. Visai neretas yra ir
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atsitikimas, kad moteris daugiau rūpina šeimyną materialiai, negu 
vyras. Čia nusiskundimas gali tikti, lygiai abiem pusėm.
— Ir moterų klausimą rišant reikia kreiptis i aukščiausios tie
sos šaltinį Kristaus mokslą: „ Čia nebėra nei žydo, nei graiko, 
nebėra nei vergo, nei laisvojo, nebėra nei vyriškio, nei mote
riškės, nes jus visi esate vienas Kristuje Jėzuje (šv. Povilo raš
tas Oalekiečiams, III Prs, 28 eil.). Moters padėtis įvairiose gy
venimo srityse šiandien dar toli nuo šio idealo. Tad jį siekti 
ir gyvenime vykinti mūs, vaidilučių, šventa pareiga. V-a.

Amerikos moterys.
(Žiūr. „N. V.“ 2 sąs. 84 pusi.).

4. Ypatingos gyvenimo sąlygos sudarė visai kitonišką Ame
rikos moters tipą negu europietės. Ji visur ir visada drąsiai ir 
savarankiškai žengia į platųjį gyvenimą ir, nežiūrėdama jokių 
kliūčių, imasi tokio darbo, kuris geriausiai patenkina jos dvasios 
ir kūno reikalavimus. Durys jai yra atviros beveik į visas dva
sinio ir materialinio darbo sritis, o be to svarbiausias ir naturalis 
moters reikalas, būtent — šeimynos židinio sudarymas, yra 
greičiausiai, negu kas kita, įvykdoma.

Dėliai to ir dar kitokių priežasčių tenai merginų ir vaikinų 
santykiai, arba tai, ką mes įpratę esame vadinti meilės dalykais, 
yra kitoniško pobūdžio. Tokios karštos ir aistringos meilės 
kaip pas mus tenai, galima sakyti, nėra. įsimylėjusios porelės 
santykius, gal, neapsiriksime pavadinę praktišku draugavimu. 
Donžuanišku flirtu netoli tenuvažiuosi — nebent į kalėjimą, 
kuriame daug mažiau tėra patogumų negu kituose Amerikos 
namuose. Ir iš tikrųjų, jei vieną kitą sykį „europeiškaiu su 
panele paflirtuosi, tai labai galimas dalykas, kad išgirsi netikėtą 
ir kategorišką paklausimą: „Ar tamsta mane vesi?..? Jei nepa
galvojęs pasakysi—ne, tai gali atsidurti labai keblioj ir nemalo
nioj būklėj; jei pasakysi — taip — nebišsisuksi, jei tik mergina 
norės, būtinai turėsi ją vesti. Geriausiame atsitikime, gal, tik 
teisme pinigais beišsipirktumei;

Yra faktas, kad Amerikos teismai turi .daug malonumo 
ieškoti teisybės ir meilės dalykuose. Tokių bylų, kaip „širdies 
gadinimas“, „suvedžiojimai“,„bučkių vogimas“ ir panašių teismų 
archivuose atrastum labai daug. Antai New-York’e viena mergina 
padavė teisman vaikiną už „pavogimą“ 2000 bučkių ir teismas pri
teisė jai užmokėti 300 dolerių. Kadangi Šitokių komedijų iniciatoriai, 
sekdami Europos tradicijas, dažniausiai būna vyrai, tai Amerikos 
teisėjai, kaipo tikri džentelmanai ir ištikimi amerikonai, stengdamosi 
atsikratyti bet kokių europeiškų įtakų, paprastai stoja moters pusėje. 
Tokiose bylose vyras teisme beveik visada pralaimi ir savo kaltes • V .
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turi išpirkti labai brangia kaina: arba pats savimi arba dolerių 
krūva.

Dėliai to Amerikos moterys visada jaučiasi labai tvirtoje 
pozicijoje ir ant savo kojų; Jai nėra jokio reikalo kam nors 
pataikauti arba"pasiduoti kieno nors įtakai. Ji yra tikra, kad ir 
be flirto bei kvailos koketerijos visada gali ištekėti ir gauti tokį 
vyrą, kokį nori (sau tinkamą).

Kadangi merginų yra mažiau, tai vyrai kuoanksčiau sten
giasi su jomis susipažinti, greit susižieduoti ir vesti* Gal dėl 
to tenai ir flirto mažiau tesimato. Jei vaikinas arčiau draugauja 
su mergaite, tai tas draugavimas, paprastai, jau turi realaus pa
mato: prieš akis stovi vedybos.

Tuo būdu flirtui nebėra vietos — negi galima su sužieduo
tine flirtuoti, ją reikia mylėti ir gerbti. Ir iš tikrųjų, mergaites te
nai labai gerbia, o gerbia dėl to, kad ir jos pačios savęs neže
mina. Jos pilnos didelės savigarbos. Jei vyrai joms visur ir 
visada patarnauja, važinėja automobiliais, vedžioja į teatrus, kon
certus, klubus ir kitokias „good time’o“ (gerų laikų) vietas, per
ka visokių brangenybių, — tai moterys yra įsitikinusios, kad tai 
yra tikro vyro — džentelmeno paprasčiausia pareiga. Del to jos 
nė kiek nesijaučia nuo vyrų priklausomos. Kiek jos reikalauja 
iš vyrų, puikiai iliustruoja šis pavyzdis. Viename universitete 
per ankietą buvo studenčių klausiama: kiek vyras turi uždirbti 
per metus, kad galėtų vesti. Aukštesniųjų kursų studentės at
sakė, kad turįs uždirbti apie 2500 dolerių, antrojo kurso — 3000 
dolerių ir pirmojo kurso-r-5000 dolerių... Jei tokių „ekzistencijos 
minimumų“ reikalautų mūsų moterys, tai vedybų maksimumas 
nedaug būtų didesnis už 0. Bet Amerikoj galimi ir tokie dalykai, 
apie kuriuos mums nejauku net svajoti.

5. Drąsi, energinga, prasilavinusi ir dažnai labai graži mer
gina, kada išteka, nė j galvą neįsileidžia tokios minties, kad vy
ras būtų už ją viršesnis, šeimynos galva ir ją valdytų. Ji intui
tyviai jaučiasi esanti naturale vaikų auklėtoja ir dėliai to yra tvir
tai įsitikinusi, kad ji turi būti Šeimos galva ir širdis. Jei jau 
ne jį viena, tai ji ir jis, bet jokiu būdų ne jis. Tokiais sumeti
mais vystosi Amerikos matriarchatastai yra motinos šeimoj 
viršenybė. Ir ištikrųjų šeimoj ne vyras — pats arba^viešpats visa 
valdo ir visus reikalus atstovauja, bet jo žmona. Šitoji matriar- 
chatiška tendencija jau yra persisunkusi ir į lietuvių tarpą. Kiek 
man teko turėti su jais reikalų, tai dažniausiai pirmoj eilėj atsi
stoja žmona ir pareiškia savo griežtą, nulemiančią nuomonę. 
Jei pirmą sutiksi vyrą, tai jis paprastai, išklausęs tavo kalbos 
ramiai atsakys: „Pažiūrėsime, ką žmona sakys“. Ir žmona nu
sprendžia taip, kaip ji nori. Tai yra labai charakteringas reiški
nys, parodąs kaip greitai skverbiasi į {migrantų gyvenimą ame
rikoniškos savybės.

Toks moterų įsigalėjimas šeimoj labai yra nemalonus yp č 
tokiems vyrams, kurie norėtų būti tik moterų glamonėjami, bet 
ne globojami ir tvarkomi. Antai, mėgstantieji įsigerti pateko į
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tikrą bėdą. Veikiant prohjbicijai nebėra viešųjų smuklių, o slap
tųjų, vadinamųjų „aklųjų kiaulių", retai kame berasi. Antra, 
su jomis draugauti labai pavojinga, nes greit gali atsidurti šal
tojoje, kurioje vieną naktį pramiegojęs daug daugiau užsimokėsi 
negu už pirmos klasės restoraną... O jei turi tikrai amerikonišką 
žmoną, tai ne tik savo namuose negali pasivaišinti, bet ir kitur 
įsigėręs nemėginki namo grįžti. Žmona ne vien žodžiais tau 
pagrasins, bet dar daugiau... Jei keletą sykių sugrįši be proto, 
tai būki tikras, kad ir kalėjiman pateksi ir geros žmonos bei 
uždarbio neteksi. Po tokių komedijų gyvenimo perspektyvos 
visai aptemsta.

Įsigalėti matriar chatui Amerikos šeimose daug padeda vie
šoji nuomonė ir teismai. Tokios moters, kuri savo tinginį, gir
tuoklį arba ištvirkėlį vyrą imasi tvarkyti kad ir labai radikalėmis 
priemonėmis, viešoji nuomonė nepasmerks. Jeigu, pagalios, ji 
netekusi kantrybės su juo persiskirtų — ir tuomet ji nebus ap* 
kaltinta. Teismai taip pat laiko moters pusę. Jei ji paduos vyrą 
jį teismą, tai, kaip aukščiau minėjau, beveik visada bylą laimės. 
Šitokie dalykai yra labai gera priemonė geroms moterims apsi
saugoti nuo blogų vyrų, bet iš kitos pusės —• tai yra šeimos 
nuodai, kad bloga moteris ją panaudoja savo kaprizams ir įgei- 
džiams realizuoti. Apskritai, matriarchatiškos tendencijos pada
riniai yra geri tokioj šeimoj, kur vyras ir moteris yra protingi 
ir dori žmonės, blogesni—kur vienas ar antras apykvailis ir blo
giausi— kur moteris pikta ir nedora. Aišku, jei pikta moteris 
yra pilna visokių kaprizų ir dar turi didelės galybės, tai sunku 
įsivaizduoti ką nors blogesnio, kaip tokios šeimos gyvenimas. 
Visi gerai žinome, kad gera moteris — angęlas, bet .pikta boba 
anot priežodžio, už velnią baisesnė.“ Dėliai to ir Amerikos šei
mose rasime ir dangaus ir pragaro atšvaitų. Nekalbėsime Čionai 
apie gerąsias ypatybes, bet pažvelgsime į tą liūdną faktą, kuris 
temdo Amerikos garbę ir jos šeimyninį gyvenimą atskirai. Tai 
yra garsioji persiskyrimų arba divorsų liga. Iš tikrųjų tai yra 
baisi epidemija, gręsianti Amerikos ekzistencijai. Tenai beveik 
kiekviena, kuri teka ir gal daugumas, kurie veda, patyloms 
mąsto „jei nepatiks — pcrsiskirsiu...“ O toji pikta mintis 
labai yra linkusi realizuotis. Amerikoj divorsas tapo įdomia 
tragi-komedija, kurią vaidina ne vien aktoriai, bet ir plačios žmo
nių masės. Daugiau ar mažiau divorsų yra ir kitose šalyse, bet 
Amerikoj jų nuošimtis yra milžiniškas. 1905 m. beveik visose 
Europos valstybėse drauge buvo apie 40 tūkstančių divorsų, 
tuo tarpu vienoj Amerikoj jų buvo apie 68 tūkstančiai. Tais pat 
metais Anglijoj vienas divorsas teko 400-toms šeimų, Prancū
zijoj — 30, Šveicarijoj—22, o Amerikoj— 16-kai šeimų. 1916 m. 
jau iš 9 susituokusių porų viena persiskyrė. 1921 m. vienoj tik 
Chicagoj buvo daugiau divorsų negu visoje Anglijoje. Yra 
Amerikoj vir tokių vietų, kur trečioji seimų dalis griuvai Tai yra 
baisi dekadencija. Nelemta divorsų liga, ta piktoji šeimos kirm
grauža, gali pražudyti visą socialinį organizmą. Ji gali virsti
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pavojingiausia Amerikos kultūros ir civilizacijos rykštė...
Dėliai milžiniško šitos ligos išplitimo daugunras kalti na 

Amerikos moteris ir jų mabiarchatiškas tendencijas. Čia turima 
tam tikro pagrindo. Mat, apie 70 nuoš. persiskiriančių porų, per
siskyrimo reikalauja moterys. Viename Amerikos laikraštyje ma
čiau fotografijų tokios moters, kuri jau tryliktą syki mezgė „ne- 
atmezgamą]į mazgą“. Ir kiekvieną sykį ji tą mazgą, tartum, kar
du perkirsdavo. Panašių gražiosios lyties komedijų, pasidairęs 
po Amerikos laikraščius ir teismų kronikas, atrastum labai daug 
Tačiau, dėliai to mes dar negalime moterų pasmerkti. Tas faktas, 
kad divorso daugiausia moterys reikalauja, yra lengvai išaiški
namas. Per amžius buvusi vyro priklausomybėje, o dabar Nau
jam Pasauly pasiekusi ankšto savo vertės ir laisvės laipsnio, 
moteris nebeįstengia kęsti vyro viršenybės, kuri labai dažnai 
dar pasireiškia prievartos, žiaurumo, pykčio ir brutalės jėgos lyti
mis. Su tokiu vyrų nei gera nei bloga Amerikos moteris jokiu 
būdu nenorės gyventi.

Ir kadangi iŠ vienos pusės nėra sunkios persiskyrimo są
lygos, o iš kitos — jam nekliudo religinis jausmas, (protes
tantizmo dvasia) tai moteris visada juomi pasinaudos ir neken
čiamą vyrą pames.

Tačiau nereikia manyti, kad ten nėra ir blogų moterų, ku
rios visa tai nepanaudotų savo pragariškiems kaprizams ir in
trigoms vykdyti. Divorsai didžia dalimi, gal būt, ir yra tokių 
moterų padariniai. Bet ir tas faktas negali dar pasmerkti visų 
moterų ir jų ypatingos socialinės būklės apskritai. Jei visos tos 
moterys, kurios persiskiria su vyrais būtų blogos, tai tokių būtų 
beveik dešimta dalis. Bet reikia manyti, kad iš jų bent pusė yra 
geros moterys, kurios dėl to su vyrais persiskiria, kad Šie yra 
labai biaurūs žmonės ir su jais gyventi yra tikras pragaras. Tuo 
būdu labai blogų moterų beliks nedidelė ir, dėliai jų piktų dar
bų, nesąžininga būtų įžeisti garbę tų moterų, kurios Naujam 
Pasauly, gal būt, pradės naują kultūrinio gyvenimo erą. Socia
linio gyvenimo perversmai reikalauja ir didžių aukų^ Laužiant 
naujus kelius, sutinkama didelių kliūčių ir pavojų, kurie, papra
stai, 'bailiuQsius išgąsdina ir užgesina laimėjimo viltį. Tačiau drą
sieji pergali ir veda žmoniją į šviesesnę Jateitį.

Tas pat yra ir su moterų problema. Jei Amerikos moterys 
užėmė labai stiprias pozicijas kultūrinio gyvenimo arenoj, tai jau 
yra didelis socialinės santvarkos perversmas, tai va sunki su
telktinio organizmo operacija. Ir čia be konvulsijų, be skausmų 
neapseisi. Kol opozicija duos teigiamų vaisių, organizmas turės 
giliai kęsti.

Manau, kad iš šitokios matymo kertės reikią žiūrėti ir į 
Amerikos divorsų arba persiskyrimų faktą. Tai yra padarinys 
bendro Amerikos socialinio gyvenimo perversmo, kuriame didelę 
rolę vaidina moterys. Bet reikia manyti, kad tai yra laikina epi
demija ir kad, susiformavus naujoms kultūrinio gyvenimo lytims, 
kelias jai bus užkirstas. Jei šito nebus padaryta, tai Amerikos 

k

40



Amerikos moterys 135

kultūrai apskritai ir moterų problemai atskirai gręsia didelis 
pavojus. " -

6. Baigiant tenka dar pareikšti vieną, kitą pastabą apie 
Amerikos moteris ir jų judėjimą apskritai.

Man peršaši mintis, kad moterų problema yra labai glau
džiai susijusi su prohibicijos problema (prohibicija — visiškas 
uždraudimas gaminti ir vartoti svaiginamuosius gėrimus). Jei 
Amerikoj laimės prohibicija, — laimės ir moterys ir atvirkščiai, 
nes tos jėgos viena antrai turi grįžtamosios veikmės. Moterys 
remia prohibiciją, o ši stiprina moteris, paliuosuodama jas iš 
pakvaišėlio, girtuoklio vyro vergijos. Visiems yra aišku, kad 
girtuoklio namai — žiauriausias moters kalėjimas, jo rankos — 
skaudžiausi pančiai. Amerikos moterys tą senai suprato ir pasi
stengė sutriuškinti savo laisvės didžiausią priešą — alkoholį. Jos 
panaudojo visą savo įtaką ir energiją, kad prohibicija būtų įve
sta ir ji tapo įvesta. Bet prieš ją dabar kyla smarki reakcija. 
Alkoholio kapitalas ir visi jo vergai buria savo pajėgas ir ben
dru frontu pradeda kovą prieš prohibiciją. Toji kova yra atkrei
pta ir prieš moterų laisvę bei jų kultūrinę įtaką. Kovotojų eilėse 
daug rasime tokių karžygių, kurie kovoja už alkoholio laisvę, 
kad įgytų sau daugiau vergų ir... vergių. Moterys tą gerai mato 
ir todėl galima matyti, kad jos bus aršiausios prohibicijos gy
nėjos. Ir jei yra vilties, kad prohibicija Amerikoj pasiliks, tai tik 
dėka jos energingoms moterims. Prohibicijos laimėjimas būtų 
didžiausias kultūrinis moterų laimėjimas. Reikia manyti, kad ir 
čionai moterys savo tikslą pasieks, nes visose srityse jos smar
kiai žengia priekin ir vargu kas beįstengs jų kelią perkirsti ir 
į senąsias pozicijas* jas sugrąžinti.

Tačiau daug kas nepasitiki Naujojo Pasaulio moterų kul
tūrine pažanga ir jos teigiama įtaka žmonijos gyvenimui. Nu
rodoma, kad tos drąsios, energingos, gabios, moterys yra taip 
pat ir didžiausios pliuškės, gal būt, didesnės negu daugumas 
Europos moterų. Žinoma, kad taip. Milionai New York’iečių 
ir Chicago* iečių rėdosi daug brangesniais ir, gal, madnesniais 
rūbais, negu Paryžiaus žvaigždės. Daugybė merginų per mė
nesį tenai uždirba 100—150 dolerių ir visa tai paaukoja grožio 
deivei. Jos, galima sakyti, kas du mėnesiu perka naują paltą, 
kas mėnuo—suknelę, kas dvi savaiti — skrybėlaitę, kas savaitę 
— šilkines kojines ir kas dieną — tam tikrą dožą pud
ros, dažų, saldainių ir čekolado... Taip uoliai save begra- 
žindamos, Amerikos moterys ir merginos, sako, į metus pralei
džiančios apie 2 miliardu dolerių. Dėliai to niekur pasauly ne
matysi tiek daug vaikščiojančių grožybių, kaip Amerikos didžiųjų 
miestų gatvėse. Visos tos keistos esybės yra labai elegantiškos, 
visos pakirptais plaukais, visos išsipudravusios ir labai ekono
miškai apsirėdžiusios— siauromis be rankovių ir ligi kelių suk
nelėmis. Šitos deivės, iš pirmo pamatymo, kukliam europiečiui 
atrodo didelės pliuškės. Jas pamatysi besipudruojančias ir gat
vėse prie krautuvių langų, ir restoranuose, tramvajuose bei va-

• t ■ • ■ . .
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goriuose, pagalios, teatruose ir baliuose atsistojusios prieš vyro 
laikomą veidrodėlį... Bet už tą jų nepasmerksime, nes ką euro
pietės mano esant leistina daryti slaptai, tą amerikietės daro vie
šai. Ir labai gerai. Atvirumas yra viena nuoširdumo bei sim
patiškumo žymių. Nemanau, kad tos mūsų merginos būtų ge
resnės, kurios slaptai „pasimaliavojusios“ viešai šito darbo nori 
užsiginti.

Tačiau visa tai ne taip jau svarbu. Svarbiausias yra tas 
dalykas, kad Amerikos moteris nors ir madniaušiai rėdosi, nors 
labai pudruojasi ir frizuojasi, bet vis tik pasilieka moteris —žmo
gus. Tuo tarpu moderniškoji Europos gražuolė, kuri tik yra 
visokių madų ir prašmatnybių vaiky to ja, paprastai, yra tuščia, 
aristokratiška lėliukė, apie kurią visi turi šokinėti, jai pataikauti, 
globoti, gerbti, bet kuri to visai nėra verta. Jos asmenybė yra 
susmulkėjuši: be valios, iniciatyvos, energijos bei savarankiško 
veiklumo. Negi toki moteris gali daryti stipresnės įtakos kultū
riniam gyvenimui? Aišku, kad ne — todėl Europoj mes jos ir 
nejaučiame. Amerikoj toji įtaka yra jau labai stipri, nes stiprios 
yra ir pačios kultūrinės veikėjos. Nors Naujojo Pasaulio moteris 
tiek turi luksuso, gyvenimo smagumų ir moderniškų patogumų, 
kad daugumas europiečių apie tai tik pasvajoti gali, tačiau ji 
neištirpsta tose siautėjančiose bangose, bet, sąmoningai valdy
dama gyvenimo vairą, plaukia ten, kur reikia. Silkiniai rūbai, 
auksas, deimantai, pagalios, net ir pudra nesugadino jos giliai 
žmoniškos ir demokratiškos sielos, darbą mylinčios širdies, 
nenustelbė energijos, savarankiškumo bei veiklumo galių. Čia 
ir yra Amerikos moterų galybė ir pasisekimas. Greta pasingos 
Senojo Pasaulio gražuolės atsistoja aktinga, moderniška Naujojo 
Pasaulio moteris lygi vyro draugė ir gyvenimo veikėja. Be 
galo nelygi konkurencija! Europietės didžia dalimi dar pasken
dusios vyrų viliojimo problemose vis dar tebetrypia vietoje , 
tuo tarpu amerikietė didžia srove veržiasi priekin. Toji srovė 
liejasi į visas gyvenimo sritis ir yra vilties, kad moteriškos kul
tūros įtaką greit pajus milžiniškos visos Amerikos organizmas.

Ar išganinga ar pražūtinga bus toji įtaka — sunku dar pa
sakyti. Tačiau lauktina šviesesnės ateities. Vienų vyrų kurta, 
ugdyta ir formuota kultūra privedė žmoniją prie materialinio 
ir moralinio krizio. Pasaulis buvo tvarkomas vien šalto pro
to ir fiziškos, brutalės pajėgos dėsniais. Širdis ir meilė netu
rėjo čia vietos, nes žmonijos širdis ir meįlė-moteris, buvo iš
stumta iš politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo... Ji buvo 
arba virtuvėj uždaryta, arba tam tikrose vietose, tartum, parodoi 
pasidžiaugti pastatyta. Baisiai biauru... didžioji žmonijos pusė 
ir tai doresnioji, jautresnioji ir švelnesnioji pusė buvo atstumta 
nuo tos pat žmonijos viešojo gyvenimo tvarkymo bei dorinimo. 
Nieko stebėtina, kad pasaulis slenka pražūties bedugnėn. Ki
taip ir būti negalėjo... Pasaulis gal, tik tada iš savo liūdno liki
mo išsiners, kada jame harmoningoj sutartinėj bendradarbiaus 
ir kurs kultūrines gerybes šios galios: smegenys ir širdis, pro-
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tas ir intuicija, valios 
vyras ir moteris.

J

istorijoj lygiai ir laisvai pasireiikusios_ vyro ir moters kūrybinės 
galios padės naujos, patvaresnės kultūros pamatus ir pradės nau
ją žmonijos gyvenimo erą. Neabejotina, kad tas gyvenimas būtų 
šviesesnis, laimingesnis ir doringesnis. Ko nepadarė viena žmo
nijos pusė, tą, gal, padarys abi sutartinai bendradarbiaudamos... 
Visi laukiame naujos ateities, naujos gyvenimo atmosferos, nes 
mes užtroskome beklaidžiodami supelėjusios kultūros tvankiuose 
labirintuose. ■ ilL.

Štai Naujojo Pasaulio kultūrinei atšvaitų fone iškyla didin
gas moters pavidalas, kuris, tartum, New York’o „aukso angos“ 
laisvės statula, pranašingu žibintu siekia į paslaptingas ateities 
gelmes... Tai pavergtosios žmonijos pusės atgimimo simbolis. 
Ji jau prisikėlė ir laisva žengia į kultūrinį gyvenimą. Ir į ją jau 
atkreiptos pasaulio akys. Žiūri—ir su viltimi ir... su nepasitikėji
mu. Bet mes nepasmerksime atgimusios moteriškosios žmoni
jos pusės. Nepasmerksime ir tada, kada ji lauždama naujus 
kelius, kartais ir didžių nesąmonių padarys—tai perversmo kon
vulsijų blogieji vaisiai. Mes turime vilties, kad geruosius vai
sius ragaus gentkartės. A. Tylenis.

Mūsų rašytoja
Pašaukei jį savo prieglobstin ir mirties vai

niku vainikavai, jį, kurs gyvenimo pokyliui tebetrun
kant visada lauke, it pavargėlis stovėjo.

Savo dešiniąja prideng i jo silpnybę bei pa
klydimus ir suteikei jam tylos pabučiavimą, nuo 
kurio išblėso net nenustelbiamas gyvenimo troš
kimas. . *

. . Atsiėmei jį karalių ir senovės išminčių kraštam
Iš K. T a g o rėš.

Išties, argi nebuvo Lazdynų Pelėda, gyvenimo kokybėj it 
tas pavargėlis už durų bestovįs. Taip, asmeniškos laimės, džiaugs
mo nebuvo lemta jai patirti. Pagaliau jinai nei nesiekė jos. Ji ry
žosi būti „angelu—išganytoju“ nupuolusiam savo artimui.

Didis pasiryžimas, kilnus, o jėgos menkutės. Bepigu pasi
ryžti, sunku ištesėti, bet dar sunkiau laimėti. '

. . ' ■ . 1 ■ ■

Tėvai svajotojai, bėjėgiai, nors ir geri žmonės nei sistema- 
tingo mokymo (dėl lėšų stokos) nei gero auklėjimo jai nedavė. 
Neparuošė gyvenimo kovai, tuo labiau tam sunkiam uždaviniui, 
kurį jinai gyvenimo tikslu sau pasiskyrė.
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Gyvenimo nepažinojo, nieko rimtesnio neskaitė: »priaug
dama varčiau knygas, bet nei vienos rimtos, poezija, romanai 
—buvo tai visas maistas, kuris daugiau atnešė kenksmo nekaip 
naudos, žadindams fantaziją, vesdamas į nesančias valstybes. Tat 
nenuostabu, kad: »svajojimai be jokio rimto darbo vis labiau ša
kojosi“.

Kilo heroizmo troškimas. Moters heroizmas—pasišventimas.
Ir tapo ji savęs atsižadėjimo auka. »Turėjau apie 20 metų 

kada susipažinau su savo vyru, kuris iš Rusijos gilumos parva
žiavo, savo tėvam išmirus, apimti ūkį ir tėviškėlę kaimynijoje.

• " ■ . . * ' * * •

Buvo tai žmogus nebejaunas, tik metais už mano tėvą jau" 
nesnis, niekam nežinomas nei iš pamėgų, nei iš opinijos; viena 
tik visi žinojo: esąs alkoholikas ir mėgstąs »plačiai“ gyventi.

Svajojau apie heroizmo darbus, pasišventimą, aukas ir šit 
pasirodė man labai gražus tikslas—tapti nupuolusio nusidėjėlio 
angelu išganytoju...“

Tačiau tas nupuolęs nusidėjėlis jos aukos nebuvo matomai, 
nei reikalingas, nei vertas. »Iš pirmojo vakaro griuvo visa“. Vel
tui tat buvo auka. Ir maža gėlelė dulkėse guli, nes ieškojos ke
lių, kurie ne jai buvo skirti.

Ir kas dabar daryti?
»1896 m. pradėjau šį tą rašyt, jaučiausi viena, ieškojau ko 

nors nuobodžiui nuvaryti. Apie mano esybę sužinojo studentai, 
na, ir vienas kitas ėmė lankytis.

Maištas pakilo sieloje, sugrįžo beprotiški svajojimai, pro
tas visai nutilo.

Lygu sapne slankiojau po namus, o siela toli toli kaž kur 
skrido, prie kažkokios išsvajotas »saulužės“,

Ir susirado ji sau tą »saulužę,“ kuri bent kiek gaivios, ty
ros šviesos suteikė jos klaikiam gyvenimui. Tai mūsų tautinio) 
atgimimo viltis.

Ir gyveno dabar daugeliui žmonių — tėvynei.
Tuo tarpu Šeimyninis gyvenimas vis blogyn ėjo.
»Vienatinis svajojimas buvo prakutinti vaikus ir sutraukti 

tą jungą nors paviršutiniai, išvažiuoti kur toli toli nuo namų, 
kurie pragaru man tapo.

Na, ir išvažiavau. Be jokio atestato, be jokių lėšų su dve
jetu vaikų atsidūriau Vilniuje. Dideliu vargu kovodama stūmiau 
dieną nuo dienos, vaikai mokyklon vaikščiojo, o aš ieškojau 
darbo ištesėti išlaidoms, siuvau, siuvinėjau, rašiau kiek, verčiau 
knygas.

Ir vėl prašvisdavo visokios idėjos ir geso palikdamos nu
liūdimą“.

Gyvenimo kova išsėmė menkas jos jėgas. Po 1905 m. re
voliucijos pasijuto visai bejėgė, apatijos pagauta. Del skurdo 
gavo persiskirti su savo vaikais (dukterį paėmė rašytojos tėvai, 
sūnų sesuo).

Dar vienas smūgis ištinka tą nukamuotą sielą.
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Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė 
(Lazdynų Pelėda).

□ 
□□

„1913 m. mirė mano vargšė duktė, su ja visa mano viltis 
ir gyvenimo tikslas...

Esmi viena, visai viena. Vėl trankausi po pasaulį dieną iš 
dienos stumdama.“

Lazdynų Pelėdos tragizmo pagrindas tame, kad ji savo 
svajonių, troškimų matu gyvenimą matavo, su realiu gyvenimu 
nemokėjo jų suderinti.

Jos romantizmas susidūrė su gyvenimo realizmu ir par
bloškė ją

Tas nemokėjimas išlaikyti pusiausvyros tarp romantizmo 
ir realizmo žymu ir jos kūryboj. Ir Čia ji dažnai nesiskaito su 
gyvenimo tikrenybe („Sugrįžk,“ vPrie laimės“ ir kiti).

{ pabaigą realistinis elementas lyg persveria pas ją. Tačiau ir 
jos realizmas savotiškas, netoks tikras, jį nestovi šalia apra
šomo gyvenimo, ji duoda jam savo jausmo atspalvio.

Lazdynų Pelėda liečia įvairius klausimus ir įvairias pro
blemas riša: ir kaimo kultūrinimą, ir socialius santykius, ir mo- 

' terš padėtį šeimoj, ir pačios šeimos pastovumą ir dar d, k.
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Tačiau labai dažnai, ar tik ne dažniausia iškeliama pas ją 
šeimyninio gyvenimo tragedija („Nuoskauda,“ „Dzielė,“ „Pas
kaita“ ir tt.

„Laimėj“ iškelta mintis, kad bloga praeitis nedovanojama 
ir gali sugriauti gyvenimo laimę.

Auklėjimo, paruošimo į gyvenimą reikalingumas ir jųjų sto - 
k os blogos pasekmės ytin pabrėžiama daugely jos kurinių.

Pažymėtina irtai, kad Lazdynų Pelėda beveik visuomet stoja 
nuskriaustųjų pusėn. Jos užuojautos bei simpatijos šydu ap
gobtos tų nuskriaudžiamųjų silpnybės bei ydos (kartais gana 
stambios) ne taip metasi mums į akis, mes tarsi pamirštam 
apie jas ir tie vargšai tampa mums taip pat simpatingi kaip ir 
autorei.

Lazdynų Pelėda kitų yra laikoma pesimiste rašytoja. Tiesa, 
jos pasaulis be džiaugsmo, griaudus, ilgesio bei liūdesio skly- 
dinas, jaučiama nuskriaustos sielos nusiskundimas.

Tokiai nuotaikai, palinkimu! j romantizmą charakteringa 
yra jos „memento moti“. _ -

Tačiau pasiskaitę jos kūrinėlių eiklių: „Iš senelio Juozo pa
sakojimų“ pesimizmo menkai terasim. Ten žymu ir šviesesnės 
vilties, ir norą įveikti bloga, nepasiduoti negalia.

Salia šitų privalumų minėtam cikliuj rasim savotiško pri
mityvumo, liaudies kūrybos dvasios, švelnios, litinės nuotaikos, 
nuoširdumo. .'■L.-.'

Tuomi ir baigsiu trumpus jos gyvenimo ir kūrybos bruožus. 
Jau ji karalių ir senovės išminčių krašte, teliekajai iš mūsų 

tyli ir amžina pagarba. Laurinavičaitė.

t ;

Seniausias vienuolynas.
Kaune, Senajame mieste ant aukštumos už mažos šv. Mi

kalojaus bažnyčios iš pajuodijusių nuo senatvės raudonų plytų, 
baluoja dideli mūrai su nepaprastai dailiu iš šono baroko sti
liaus bokštu ir su baltu priešakyje paskiau pristatu frontonu. 
Tai Seserų Benediktinių Vienuolynas! 1627 m. to vardo Seserys 
lietuvaitės Radvilaitė, Skorulskaitė, .Narbutaitė su kitomis atvyko 
iš Nesvižiaus Vienuolyno, čia įsteigė atskirą konventą, kurs iš
silaikė štai per tris šimtus metų. Kai rusų valdžios buvo už
daromi ir naikinami visi vienuolynai, kai 1892 m. iš Kražių buvo 
atgabentos čia Kaunan paskutinės seserys Benediktinės, uždarius 
ten kazokams jųjų bažnyčią, tai ir kaunietėms buvo uždrausta 
priiminėti naujokes, kad ir šis vienuolynas savaime išnyktų. Bet 
mirusiųjų vienuolių vieton, kurios buvo laidojamos slapta baž
nyčios rūsiuose, buvo priiminėjama naujų ir tos naujokės va
dindavosi mirusiųjų vardais. Tuo būdu vienuolės „išgyvendavo“
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apie 100 ir daugiau metų, ir galų gale po pirmosios revoliucijos 
Rusijoje 1905 m, susilaukė leidimo viešai priiminėti naujokes/

Bet jos neatgavo laisvės darbuotis visuomenės naudai taip, 
kaip kitur darbuojasi šv. Benedikto vienuolynai, kurie su obalsiu 
„orą ehlabpra“ („melskis ir dirbk") nuo viduramžių platino kul
tūrą po visą Vakarų Europą. Tik didžiajam karui pasibaigus, kai 
plyšo despotiška Rusija, tai Lietuva atgavo nepriklausomybę, tai 
ir Seserų Benediktinių Vienuolynui atsirado galimybės plačiai 
darbuotis laikantis savo pašaukimo. Bet štai pasirodė naujos 
kliūtys tam darbui, pradėti: paskutiniais laikais, kada visuome
nėje augo lietuviškas susipratimas, kada tas susipratimas apsi
reiškė ir vienuolyne, atsirado čia ir lenkiškas šovininkiškumas, 
kurs kliudė sererims lietuvaitėms bet kurį lietuvišką darbą p ra 
dėti ir kurs buvo pasirodęs net bažnyčioje,v kame buvo iška
bintas ant altoriaus baltas lenkų aras, o po Čenstakavos Dievo 
Motinos paveikslu padėtas parašas: „ Krölowo korony polskieju. 
Kilusiems dėl to nesusipratimams išspręsti šauktasi net Romos. 
Ir štai 1920 m. vasario mėn. 3d. aplankė vienuolyną šv. Tėvo 
Lietuvai vizitatorius arkivyskupas Achilles Ratti, dabartinis Po
piežius Pijus XI, o 1922 m. gegužės mėn. Apaštalų Sosto De
legatas Lietuvai Dr. A. Zecchini dalykus smulkiai išnagrinėjęs, 
Sv. Tėvo vardu įsakė lenkėms vienuolėms (kurių atsirado 10) 
išvažiuoti Lenkijon. Kadangi Varšuvos valdžia jų nepriėmę, tai 
1924 m. vasario mėn. 28 d. jos apgyvendinta Kolainyse, Žemai
čiuose, kur kitados buvo Karmelitų vienuolynas; o Kauno vie
nuolynas su 6 seserimis pasiliko grynai lietuviškas.

Bažnyčion tapo įvestos lietuviškos pamaldos 9 vai. ryto, 
per kurias gražiai gieda vietinis šv. Cecilijos choras. Vienuo
lyno rūmuose tilpsta mergaitėms pradžios mokykla, vakariniai 
rankų darbelių kursai, šventadieniai kursai (jie tuo tarpu sustojo 
veikę), studenčių bendrabutis, kuriuo naudojasi 30 asmenų ir 
rengiamasi nuo rudens įsteigti didelė praktiška rankų darbelių mo
kykla, kurios stoką atjaučia ne tik neturtingos mergaitės, bet ir inteli
gentės poniutės, nepanašios prieinanamos mokyklos kaip ir nėra.

Šių metų sausio m. 18 d apsilankė vienuolyne nepaprastas 
šv. Tėvo vizitatorius J. E. arkivyskupas Jurgis Matulevičius, 
atlaikė bažnyčioje Mišias, per kurias liettuvių choras gie
dojo, o vasario m. 5 d. vienuolynui įnešė kai kurių pataisų į 
o įstatus, kad jis galėtų patogiau" steigti visokios rūšies mo- 
cyklų ir kad pačios vienuolės ar jų kanditatės galėtų laisvai lan
kyti atatinkamas joms mokyklas. Jis palaimino priėmimą pirmų
jų po vienuolyno atgimimo probančių ir palinkėjo susilaukti 
naujų kandidačių su aukštesniu mokslu, kad galima būtų steigti 
aukštesnės rūšies mokyklų taip erdviuose vienuolyno rūmuose.

Ir visiškai galima tikėtis, kad per tris šimtus metų Dievo 
Apveizdos išlaikytas nuo žlugimo vienuolynas skiriamas yra tos 
Apvaizdos kilniems tikslams ir kad Dievo malonėmis apdovano-' 
tos skaisčios sielos jame susispietusios, vadovaujant šv Benedikto 
dvasiai, galės atlikti aukščiausią Kristaus bažnyčioje misiją. S.
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Raseiniai. Labai apgailėtinos Raseinių gimnazijos mergai
tės!.. Ateitininkių mergaičių yra virš 20, bet visos prisigėrusios 
senovės tradicijų t y. moteries pavergimo laikų. Jaučiasi esan- 

— čios daug silpnesnės negu jų klasės draugai (t. y. berniukai) ir 
todėl bijo pareikšti savo minčių. Susirinkimuose iškilus kokiam 
nors klausimui, šnabždasi patylomis, bet viešai pareikšti nedrįsta.

Reikalinga mergaitėms sukurti atskirą mergaičių būrelį, 
kurs galėtų reikšti savo mintis ir tokiu būdu daug geriau ga
lėtų veikti ir bendrose organizacijose. Atsirado labai daug, no
rinčių mergaičių įsisteigti savo būrelį ir buvo net keletą kartų 
padubtas prašymas, bet Pedagogų Tarybos nutarimu buvo vi
suomet atmestas.

Ar būtų galima kokiomis nors pastangomis įsteigti mergai
čių būrelį?—jei galima, tai kur ir prie ko reikia kreiptis?

(Red. L. K. M. A. Centro Valdyba šiuo atveju gali Jūsų gražų 
troškimą patenkinti).

• Moksleivė,
Vilkaviškis. Padaryta 3 bendri sus-mai. Kuopelė pasidali

no į 2 kuopeles. Veikia 2 sekcijos: rankdarbių ir gailestingų 
darbų. „Naująją Vaidilutę* platina O. Kulvinskaitė.

Šiluva. Pas mus atskiros kuopelės nėra, nes esame tik 
5 mergaitės.

Ežerėnai. Nuo pradžios savarankaus veikimo 1925 m. 
m. pr.) sušaukėm 9 sus-mus. Nors pirmieji žingsniai buvo sun
kūs, tačiau nenusiminėm, nes dirbom, kilnaus tikslo viliojamos, 

Panevėžys. Savivaldybės gimnazijoj įsikūrė atskira mer
gaičių kuopelė 8 narių. Pritaikomojo meno sekcijoj yra 60 narių.

Mariąmpoiė. Šį pusmetį sušaukėm 2 visuotinu sus-mu, 
kuriuose buvo šios paskaitos: kun. Dailidės „Moters uždaviniai“, 
kun. Gransko „Moters padėtis įvairiais laikais pas įvairias tautas“.

Ukmergė. Skaityti šie referatai: „Mergaitė moksleivė ir 
lietuvių liaudis“, „Moteris ’ir auklėjimas“, „Mergaitės vertybė“.

Šiauliai. Susiskirštėm į 3 kuopeles: gimnazisčių, semina
risčių, jaunesniųjų. Gimnazijos at-kių kuopelės pirm-kė Pr. Ba- 
jalytė VII kl., Mok. Seminarijos — D. Biankilaitė IV kurso, jaun. 
at-kių — R. Eidimtaitė VI kl.

At-kų Taryba numatė pagelbėti moksle silpnesniems drau
gams. Šiam tikslui surengta kursai. Mokytojai—geresnieji mo
kiniai at-kai, kurių tarpe penketas mergaičių.

Vilkija. Nuo pradžios mokslo metų padarėm 7 sus-mus, 
kuriuose skaityta 6 referatai, 5 paskaitos, 10 eilučių. -Kuopelėj 
23 nariai. Veikia rankdarbių sekcija. Kuopelės valdybą sudaro 
J. Vitkauskaitė, O. Bublytė, E. Rinkevičiūtė.

Kaišiadorys. Padaryta 6 sus-mai, kuriuose buvo 4 pa-
• , . ►
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skaitos ir 3 referatai, gvildenama literatūros klausimai ir aiškina
ma nesusprantami žodžiai. Narių 20. „Nauj. Vaidilutės® išplati
name 20 egz.

Utena. Padaryta 2 visuotinu sus-mu. * Surengta viena pa
skaita. Narių 40. 1926 vasario 7 d. surengta šeimyninis vakaras, 
iš kurio gryno pelno gauta 294 1 it. 60 c., kuris suskirstytas 
šiaip: 70 litų „Naujajai Vaidilutei®, 100 litų Utenos at kų kuo
pos vėliavai, 30 litų At-kų Centrui, už 8 litus nupirkta musų 
kuopelei albomas ir likusieji 86 I. 60 c. kuopos iždui. „Nauj. 
Vaidilutės® išplatinam po 30 egz.

Lazdijai. Pas mus veikia 2 mergaičių kuopelės: vyresniųjų 
ir jaunesniųjų. Į mažesnes kuopeles skirstytis pas mus negali
ma, nes pavienių klasių mergaičių skaičius yra mažas. Rankdar
bio pas mus yra gimnazijos pamokos, tad kurti sekciją nėra rim
to reikalo. Gailestingųjų darbų ir pritaikomojo meno sekcijų 
neįkūrėm, bet nutarėm šių sekcijų įdėjomis gyventi ir kviesti 
prelegentų atatinkamų temų paskaitoms.

Sus-mai esti gyvi, įdomūs. Ruošiam referatų, straipsnių 
ir 11. Susirašinėjam su kitomis mergaičių kuopelėmis.

Biržai. Šiais mokslo metais Biržų at-kių merginų kuopelė 
turi 34 narius. Padarė jau 7 sus-mus. Sus-mus galima daryti 
tik kartą j mėnesį. Juose nagrinėjame įvairius klausimus, skai
tome 2—3 paskaitas, deklamuojame, keliame įvairius sumany- 
mus ir t. t.

Paskaitų buvo 12. Svarbiausios: „Ne neapkęsti, mylėti Čia 
esu®, „Mergaitės higiena®, „Ar reikalingas mergaitei kraitis?“, 
„Mergaitės širdis*, „Pareiga®, „Apie pašaukimą®, „Kalbos reikšmė®, 
„Nebūkime veidmainės® ir kitos.

Dienotvarkę mergaitės pačios visuomet šiuo tuo užpildo. 
Sus-mai praslenka greit ir nenuobodžiai. Tiesa, visos mergaitės 
aktyviai nedalyvauja pasikalbėjimuose prie paskaitų ar šiaip kur 
ir jaučiamas jų tarpe kaž koks varžymasis, bet pirmininkė savo 
linksmu, gyvu būdu išsklaido nejaukumą ir sus-mų nuotaika 
yra visuomet gera.

Taip pat yra atskiros sekcijos: gailestingumo, kuriai vado
vauja E. Sprindy te. Tos sekcijos nariai lanko ligoninę ir ten, 
kiek galėdamos stengiasi ligoniams padėti ir juos paguosti.

Rankdarbių, sekcijai vadovauja V. Čekanauskaitė. Žaidimų 
sekcija stengiasi visus liaudies žaidimus, įvestį at-kių ir at-kų 
tarpe. Jai vadovauja: O. Skauronskaitė, K. Žukaitė, E. Sprindaitė.

S. m. gegužės mėn. mergaitės mano rengti 5 metų sukak
tuves savistovaus gyvavimo šventę, kurion mano kviestis ir 
svečių. Nežinia kaip tas pavyks, bet sumanymas susirinkimo 
priimtas. „N. Vaidilutės® pareina 50 ekz. Platintoja O. Bajo
rūnaitė. /?. R-

Alytus. Mergaičių veikia trys atskiros kuopelės ir viena 
bendrai su vyrais. Jaunesnėsės at-kės sudaro dvi kuopeles, pir
mininkės: Navickaitė ir Misiūnaitė ir vyresniųjų V, VI ir VII kla
sių sudaro vieną kuopelę, pirmininkė Morkeliūnaitė. Kursistės
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veikia bendrai su vyrais. Gimnazisčių sušaukta II pusmetį 5 su
sirinkimai, kuriuose tačiau skaityta tik du referatu: „Vyriškumas“ 
Stankevičaitės ir „Būdas ir nuolaidumas" Dzenkauskaitės. Šiaip 
susirinkimuose tariamasi einamaisiais reikalais, skaitoma iš „N. 
Vaidilutės". Susirinkimuose be_ to skaitomi rašinėliai, pasakojama 
knygų turiniai. Susirinkimai būna gana įdomūs, tęsiasi 2—3 valan
das. Gal tas daug padeda, kad susirinkimai šaukiami ne gim
nazijoj ir ne tuoj po pamokų, bet kur nors pas mergaites ir 
vakarė. Susirinkimuose susidaro gera nuotaika ir draugės išeina 
iš jų linksmos, patenkintos ir pasiryžusios vėl kuogreičiausiai su
sirinkti, kad atnaujinti savo nusilpusią, po kasdienio gyvenimo 
našta, dvasią. Dabar atėjus pavasariui susirinkimai, šaukti yra 
labai sunku, mergaites vilioja skaistusis Nemunas, žalioji girelė— 
gražoji Alytaus gamta. Dabar, daugiau pradeda domėtis sportu, 
pradedama sportuoti su dideliu karščiu. Susidariusi sporto sekcija, 
prie kurios priklauso ir dauguma mergaičių ruošiamasi šventei; 
mergaitės ir ten prisidės.

Jaunesniųjų at-kių veikimas II pusmetį šiek tiek sumažėjo, 
kadangi į jaunesniųjų at-kų Globos Komitetą įeina tik viena 
mergaitė, o yra dvi kuopelės. Tačiau dabar manoma, kad ir jas 
atgaivins gražusis pavasaris.

Kursistės savo veikimu nepasižymi, jos yra slopinamos 
vyrų, tačiau ir jos mano šaukti savo atskirus susirinkimus.

A. Krasnickaitė.
Kretinga. Pas mus mergaitės ateitininkės veikia atsisky

rusios nuo berniukų, todėl ir veikimas žymus ir įdomus.
Be to yra atskira mergaičių eucharistininkių sekciją, kurioje 

yra 12 narių. Ta sekcija gyvuoja pavyzdingai, dėka mūsų pašišventu- 
sioms idėjos draugėms: pirmininkei Zosei Sudimtaitei ir raštininkei 
Joannai Levickaitei. Susirinkimuose buvo šios paskaitos: »Religija 
ir kultūra", „Koks turi būti mokytojas", „Būdo lavinimas“, „Iš
pažintis", „Žmogaus tikslas". Per Evangelijos skaitymą nagrinėja 
įvairius tikybinius klausimus, kuriuos padeda išrišti mūsų dar
bštus kun. Kapelionas Petras Ruškys.

Tik gaila, kad mūsų berniukai nemano rašytis į tą sekciją.
VUtis.

Joniškis. Veikia 3 kuopelės: 1 ir II klasių, III kl. ir IV kl. 
Bendrus sus-mus darėm j 2 savaiti kartą. Paskaitas ir referatus 
laikom pačios, kaip sugebam. Paskui pasikalbam mergaičių 
reikalais, padeklemuojam, padainuojam. Nariai į sus-mus lan
kosi aktyviai. Be svarbios priežasties neapleidžia. I ir II kl. 
mergaitės daro sus-mus kas savaitę. Skaito referatus ir paskai
tas kiekviena sulig^savo nuožiūra ir gabumais.

Aplinkybės mūsų geros. Padagogai mūsų veikimui palankūs. 
Veikia 3 sekcijos: gailestingumo, (7 nariai) rankų darbelių, 

(15 narių) sporto (30 narių). Merg. Reik. Vedėja Kl. Rimdžiūtė.
(Labai džiaugiamės, kad mūsų mažosios draugės sukruto 

į darbą ir sveikiname pirmuosius žingsnius. Red.) ĄZ. R.
i ., ;

Redaktorius-leidėjas St. Paliulytė Ladygiene.
* •_ Ä - . ■ • .
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Gautos knygos ir žurnalai.
Kaz. Barkauskas. „Pavasario“ Sąjungos idėjiniai pagrindai. 

Kaunas, 1926 m.
Logos — filosofijos laikraštis, VI mėtai, Nr. 21. Redaguoja

♦prdf Pn Dovydaitis. ■ J- ’ ■<•/' ■
Židinys — Nr. 3 — 4, kovo ir balandžio m.
Ateitis — Nr. 4, balandžio m.
Pavasaris — Nr. Nr. 4, 5, 6, 7, 8 (vasario 28 — gegU« 

žės 1 vd.). .Z< J. :
Žvaigždė— Nr. 3, 4 (kovo, balandžio m.).
Katalikų gyvenimo biuletenis — Nr. 7, 8, 9, 10, 11.
Bitutė — Kauno Mergaičių Seminarijos At—kių kuopos 

leidžiamas šapirografuotas laikraštėlis, 1926 m. Nr. 3.
Sesutė — Šakių ateitininkių laikraštėlis, 1926 m. Nr. 1.

*

Pašto dėžutė.
Dainužei. Pas draugę daugiau išeina rymuota proza, o ne 

poezija. Formos atžvilgiu lygiai silpnokos. Kai kurias pataisę 
gal dėsime. „IšKaukazo prisiminimų“, „Kaip vilnis juroj vilnį gena“, 
„Kai nusibosta man linksmybės“ — nedėsime.

Žanai. Siame sąsiuviny nesunaudošimė, atidedame kitam 
kartui.'

. J. Drungaitei. Atidedame kitam numeriui.
Ežerą Karaliūtei. „Nevyliok“ gai sunaudosime kitą kartą. 

Laukiam iš draugės daugiau. -
« ■ '•* . •

♦

d

Klaidų atitaisymas.
• , , • ► * l - ’ J "•

• • ' ■ z

„Nauj. Vaidilutė“ 2 sąsiuv. straipsny „Amerikos moterys“ 
įsibrovė šios klaidos:
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„Šviesos“ spaustuvė
KAUNAS 

Jakšto gatvė Nr. 2.
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