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Jau pavasaris atėjo, jau atėjo;
=4r~jųums atnešė, ką išeidamas pažadėjo.

Tarpe kryžių gėl^^pTt&kši^saulei juokias,
Baltos rankos; žiedus keičia, širdys^tuokias^^ 

•" ’ .-r-'—' , ■

0 kur žėrė, ten pabiro kažkas šventa, 
Ko apsvaigusio ji žemė iki šiolei nesupranta...

5 * * ' . . ’ . * * * .

‘ • ■ • ■ ■ ' * . • ♦ • ’ ’ ■ , . • 

. x ■ 1 ‘ .

Ir ant pylimo, ir slėny Dievo žodis, 
Lygius vieškelius i tolį virpantį parodys...

Šioje pusėje jos veido ^Sšyp^n^ų^te^olįu_^
Saulė uždegė amūrų, dangų remiantį, altorių. - 

‘ 1.- , . • . • ■ . ' ‘

Nors ir g^ųsp šiaurio neštos, juodos žiotys,.
Bet gyvenimas, kaip vilkas, alkanas, besotis.... <

Linksmos gėlės tarpe kryžių saulei juokias, 
Baltos rankos žiedus keičia, širdys tuokias...

t n
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Žydinčiam sode

Mišparai gaudžia vakariniai, 
Baltam sode, žiedų estradoj, 
Ir siūlo poilsi krūtinei, 
Kurio ji iki šiol nerado.

■ •. •* ’

2. *

Ar neišduos žavingos giesmės
Tų paukščių, kurie vasarą mums nešą? 
Gal vėl per juodą prizmętiesmės, 
Kaip spindulys per skaistų lašą ?

II

Ar nenutūps tos juodos musės 
Ant tų baltų žiedų pirm laiko, 
Ir džiaugsmą mus neplaus- iš pusės, 
Kuri gyvenimas, kaip bitę, vaiko...

Ir vėl be saulės po pavėsiu 
Apverksim giesmę deimantinę, 
O džiaugtis, gal, tada mokėsiu, 
Kai gėlės peržels man krūtinę. ..

3

t.
Iš nežinomo kranto
Kažkas šaukia mane ir nestoja.
Ar aš eit, ar aš ne? ‘
O rytuose dangus tik liepsnoja, liepsnoja...

• . t 9 , ...

Jei išeisiu, čia vėjai
Atskridę mano lizdą išmėtys —.
Ir liūdės, kaip našlaičiai,
Dvarai mėlynbokščiai ir naujosios klėtys..

v

Jeigu liksiu, 
Ant miir

* nu. ii < k ■

'fiiulo balto sustingusių plytų
^^^Ar gi lauksi, kad vardo

Sukrypusią raidę kas tau įrašytų? ——
d

o

b
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0 ten, lyg mažatvės žaisleliai
Ir motinos pasakos skamba* kaip
Ir rudenio lapai geltoni»
Pavasario gėlės ten kvepia anksty

. _ •' ■ ' " -o ■' ■ -

•' ■ \v •' ' V. * -

Iš nežinomo kranto,
Į kur mūs svajonių keliai susidūrė.
Vis vilioja mane*
Kaip ilstančią paukštę, plezdenanti < burę^ž

■ r

Kryžkpliu pagundos
. . ■ . >• . ’

P. Jurgilaitė
r

Kelių tiek daug, tiek kryžkelių žieduotų 
ir tiek siaurų mažai hėmindomų takų, o 
Ir šiuo vingiuotuoju keliu

_ iš čia išėjo mylimas a vėtys —
prie kryžkelio akiųens Šventuosius pažadus sudėjęs, 
išėjo ji$ sugrįžt pasižadėjęs.
Ir laukiu jo, ir rymau prie brangiųjų pažadų...

A^man parneš gyvenimo žiedų? 
’* ■ >• * - - • b

• c . • - ” ' . •

” ' ' ■ ' ' . ■ < - . * ‘ . - t ' . . ‘ \

' /Z'?,'.. / L- II .
. Į mano lūkesio rūmus 
įėjo svečias neramus, 
išblyškęs veidas, žvilgsny paslaptis... 
Gal grįžo?-- Ne, ne jis!
— Negrįš, nelauki — • Gyvenimo kely 
sutikęs aš užbūriau jį 
slaptingais amžių pažadais, 
jo žvilgsnį sužavėjau aš 
tau nepažįstamų kraštų žiedais.
Ir paskutinius žvilgsnius jo nuskyniau aš, 
nors juos tau skirt norėjo;
ir paskutinį kartą aš jį bučiavau, 

7 jjors jis taip nuoširdžiai tave mylėjo.
Nelauk, negrįš, neištesės šventųjų pažadų, 
ir iŠ kvapniųjų sodų

2__ __ __ neatneš pasiilgtųjų žiedų.  _
Jei nori būt su juo ir tu, 
tiesk ranką man ir eik kartu. ■—

&
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Rauplėta
■ ■■'■< M. Lastauskienė ■

—* Pasigailėk savęs, Mortele, netekėk už Vlado t - tarė se
nas ūkininkas Petkus, iš jomarko pagrįžęs.

..-įr Ras atsitiko? Ar vėl? — klausė mergina labai nusimi
nusi. Jos veidas nubąlo, o žydrios akys ašaromis užplūdo.
.-> ■ /"Petkus tik ranka pamojo ir, atsisėdęs ant suolo, sunkiai 
atsiduso. ' ■ .p

—' Žinoma, kaip visada, šlitiniuoja girtas, žmones juokb 
na ir tiek... Nenurims vedęs, pasiliks koks buvęs. Ir teks tau 
kentėti mušamai,1 ne vieną sykį alkanai* Geriau, kol dar lai
kas, atsižadėk* pati tos laimėj

Morta stovėjo drebanti, rankas ant krūtines susidėjusi. 
Įsižiūrėjo per langą į tirpstantį sniegą kiemely, kurį vėjas ma
žino nudengdamas nešvarumus.

— O kur aš dingsiu senatvės sulaukusi? Kas mane pa
guos, kas priglaus nuvargusią? — tarė liūdnai. Visada vie
na, niekam nereikalinga, kaip ta kirtimuose pušis, kurią paliko 
vieną iš viso miškelio už tai, kad buvo nepaprastai graži, aukš
ta, skarota. AŠ pasiliksiu iš jaunųjų tarpo už tai, kad esu raup
lėta , nėskaisti. Pušis svyruoja į visas šalis, neturėdama para 
mos. Vėjai blaško ją, o vasaros metu r saulęs spinduliai džiovi
na šaknis. Käs uždraus išjuokti mane senmergę? Visada vie
na, be vilties į geresnę ateitį. Iki šiolei niekas manęs nenorė
jo vesti. Vladas pirmas, gal ir paskutinis, ir jo atsižadėti ne 
galiu. : \

— Aš visomis jėgomis stengsiuos jam įffiti, —^ kalbėjo 
toliau, lyg pati į save. — Svariai užlaikysiu trobelę, gerai ga
minsiu valgį ir niekada nerodysiu rūstaus veido. Būsiur'links- 
inĮa, priplaiki. Atpras nuo degtinės, nuo ištvirkusių draugų,

— Surimtės, ypač, Įsai sulauksim; kūdikėlio. ”
Žiudfūs senos šeimininkės juokas nutraukė Mortos svaja 

nes. Bobą, ratelį atstūmusi, pašoko nuo suolo: *
Kur tu matei vyriškį, kurs pasigailėtų kūdikėlio, arba 

mylėtų suvargusią moterį! — sušuko piktai. — Seniau dar atsi
tikdavo žmonės, bet šios gadynės jaunuomenėj —tokių retai. 
Jų meilė trumpam laikui. Nelyginantį kąip^lie^ “katinai ant 
stogo. Kam į tokį klaną bristi, geriau ant senatvės eiti su ter- v 
bomis. Pavalgyti gausi, Jįr-4 terbą dar šio to įšidėsi, o šuneliai
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ne visur pikti. -Kaip taū ta senatvė dar toli, labai toli. Jauna 
tebesiir senatvės gali visai nesulaukti. Ko tau trūksta? Ar 
ne mylimaesi? Juk ir mes patys laukiame, kaip dukters ir pa
siilgstame.

*
— Neblogai man pas jus, - 

si ne kaip tarnaitę, b kaip savi! 
po metų. Patys sakote ir kiekvienas supranta, kad ūkį atiduo
sit žentui, o patys? ant išimtinės pasiliksit. Sulauk šit dukters 
su anūkais. Bus kam jus slaugyti. Ir aš būsiu nebereikalinga. 
Net apsilankyti bus nedrąsu.

— jau tik tau vietos nepritrūks, galiu užtikrinti, nu
traukė ūkininkas savo pypkę rakinėdamas. — Esi darbšti, do
ra ir rimta. Kad nors .kiek dalies turėtum, rastumei vyrą su 
ūkiu. -'Z ''

— Kam man ūkis? —- prabilo mergina. — Aš papratusi 
vargą vargti.

— Neblogai dirbti ir būti linksmai, — tarė Petkienė, — 
kada, žmogus, pavalgęs. O tas Vladas juk neturi nė menkos 
karvelės. - Per kiaurus metus juodą putrą valgydama, nustosi 
sveikatos ir linksmumo; netrukus atgrįs ir meilė!

— Karvelę nusipirksime, —tarė šypsodama nukaitusi 
Morta. —- Aš turiu šiek tiek susidėjusi. Užteks gyvenimui su
sitvarkyti. '

— Kruvinu prakaitu uždirbti tavo pinigai, — atsiduso 
ūkininkas, — paskutinius išleis, o kas užtikrins, kad tavo kar
velės neišsives žydeliai už skolas?

— Žinoma, neilgai pasidžiaugsi, — pritarė Petkienė, vėl 
pradėdama verpti, i ’*.’**' •' . * k . . r

Visi nutilo. Morta ugnį sukūrė, vakarienę užkaitė, šeimi
ninkė, matyt, susijaudinusi, skubiai suko ratelį, o senelis ant' 
stalo užsikvempęs savo pypkę rūkė. Dūmų debesimis apsuptas 
pagaliau užsnūdo ir pradėjo knarkti. > L

Diena baigėsi, vienok laukę buvo šviesu, švietė patekėjęs 
mėnulis. Pūtė stiprus šiaurės vėjas, padangėmis nešdamas ma
žyčius baltus debesėlius; kurie tarpais pridengdavo šviesias žvaigž
deles. Šaltis ir vėl viešpatavo žiaurus, neramus, lyg nujausdamas 
nebeilgą savo gyvenimą. Artinosiypavasaris, bet kažkur dar už
truko, gal paklydo. Vėjas vis štiprėjor-užė, dejavo, tai vėl ant 
trobos bildėjo, lyg stogą norėdamas~huveršti.^

Merginą vakarienę išvirusi, ugnį išblaškė, ir, prie šilto mū
relio prisiglaudusi, liūdnai užsimąstė. Niekas nesiskubino už
degti lemputę Petkienė, ratelį atstūmusi, valandėlę žiūrėjo j sa- 
vo pagelbimnkę, paskui, tyliai prisiartinusi, apkabino įą-ir prie 
krūtinės priglaudė. .
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—— Vargšė tu mano/ -— tarė per ašaras. — Nemanyk, jog 
aš tau laimės pavydžiu. Norėčiau, kad būtumei laiminga, ir 
neabejoju, kad meilė* gali duoti laimę... Ir aš- buvau jauna. Bet, 
dukrele, tu mano, Vladas tavęs nemyli, o gal ir" visai nemano 
vesti.Vilioja. Ne vaikas esi ir pati žinai, kaip dažnai pameta 
savo mylimas. Aš tikiu, kad tu nesi tiek kvaila. Tu rimta, Die
vą mylinti. Bet Vladas visiems žinomas ištvirkėlis ir girtuoklis, 
Jo galvoje vėjai laksto. Jis pats nežino, kur atsidurs po valan
dos. Jeigu šiaip tik sukinėjasi ir neketina vesti, tai dar tavo 
laimė. Nors teks nukentėti, bet neprapulsi.

Mergina nieko neatsakė, tik tyliai verkė. Didelės ašaros 
riedėjo per jos rauplėtą veidą.

—- Kad žinotumei, tetule, kaip man kartais liūdna ir il
gu, o kai ateis senatvė, busr dar blogiau. Jeigu ir nebūsiu myli
ma, noriu mylėti, noriu slaugyti, būti kam nors reikalinga...

Naktį vėjas dar sustiprėjo, švilpė liūdnai ir draskė sustin
gusias medžių šakas. Per sienas į trobelę veržėsi šaltis. Senas

- ūkininkas atsigulė pirmas ir tuoj užmigo. Moterys dar šildėsi 
prie pečiaus.

— Neduok, Dieve, šiokią naktį kelionėje vargti, — prabi
lo Morta. Širdį jai suspaudė pagalvojus apie savo sužieduoti
nį. — Gal jomarke užtrukęs, dabar namo grįžta, — mąstė. — 
Gal paklydo, kelio negali surasti. v

— O kas dedasi/juroje, — atsiduso ūkininkė. — Gal žmo
nės skęsta bangose. Laimė, kad mano sūnūs dabar nevažiuoja.

Senelė persižegnojo ir pradėjo pusbalsiu kalbėti poterius 
už mirštančius ir pakeleivius. Jos siela nusiramino ir miegas pra
dėjo eiti. Tylomis išėjo į alkierių, o Morta pasiliko viena. Pa
sitaisė sau gulyklą ant suolo, prie pečiaus, žiburį užpūtė ir po
terius sukalbėjo. Bet nerimas kankino ją, ir neleido atsigulti 
Atsistojusi prie lango, žiūrėjo, kaip vėjas sniegą blaško. Tylu 
ma kankino ją, trobelė buvo troški. Morta, skepeta apsisiautu 
si, duris pamažu Atsklendė ir į kiemelį išėjo.

II

Jau stipriai šąlo, ir sausas kaip smėlis sniegas pų kojomis 
girgždėjo. Vienok vanduo upėje bėgo, kaskart aukščiau iškel
damas dideles ledines, kurios lūždamos tratėjo. Pavasario ato- 
balšiai džiugino merginą. — Argi šią naktį, nebodami šalčio, 
išplauks sau ledai, — mąstė.

Upė buvo netolų ir Morta, priėjusi atsistojo ant kranto. 
Apsidžiaugė, pamačiusi, jog iškelti ledai vos tik laikosi. Van- 
duo tarp ledinių pliauškėjo. _

Antroj upės pusėj pasigirdo žingsniai. Kas tai Skubiai ėjo; 
beveik bėgo. Merginą perėmė baimė —- Argi tas žmogus dar 
nori pareiti per upę ledu? — pamąstė.

fe . . . • . - ’ ' - *' • • ■ .
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Toje vietoje buvo gana gilu, ypač dabar, vandeniui pąki-

— Kas ten?... — sušuko Morta, pamačiusi žmogų ant
■ 'kranto. .

-—— __ Bet nepažįstamas keleivis- sviedė mažą, baltą ryšulėlį, ma
tyt, norėdamas įmesti į vandenį. Tačiau nepataikė, ir ryšulėlis 
skaudžiai krito ant ledinės, o žmogus pasileido bėgti, ir prany“

II

suvai- 
suvar- 
smar- 
klum-ii

u

Slaptingas ryšulėlis/ pamestas ant ledo, sujudėjo ir 
tojo silpnu, prismaugtu balsu. Morta suprato, kad ten 
gusi. gyvybė pagalbos prašo. Gailestinga merginos širdis 
kiai suplastėjo ir ji, ilgai nemąstydama, numetė medines

-— peš ir skepetą. Basomis kojomis nubėgo nuo kranto žerm
mačiusi vandenį bėganti prie pat kojų, sustojo. Ryšulėly kas 
tai vaitojo. Mortai peršokus vandenį, ledinė perkrypo, ir ji tik 

^^^usilaikėneikritusi į vandenį. Vienok bėgo j priekį, nors šąlan
čios kojos baisiui skaudėjo. Vėjas smarkiai pūtė, ir sunku buvo 
su juo kovoti. Aštrus sniegas jos rauplėtą veidą plakė. Pavo
jinga buvo eiti, vienok ant galo Mortą, ryšulėlį pakėlusi prie 
krūtinės priglaudė. Toje valandoje baimė pranyko. Pasirodė 
merginai, kad Angelo Sargo sparnai apsiautė ją drauge su ta 
išgelbėta gyvybe.

Laimingai sugrįžo į trobelę ir, negalėdama atraišioti stip
riai užveržtų mazgų, užtirpusiais prištais, paėmė peilį ir perplo
vė apšalusius skutulius. Tarp suskrabusių kailinių liekanų ■ pa
matė mažą, pamėlynavusį veidelį.

— Vaikas,—- ištarė nustebusi.
Rytą visas sodžius sužinojo apie praeitos nakties įvykį. 

Smalsumo vedamos moterys bėgo pamatyti išgelbėtą vaiką. Vie
nos gailėjosi kūdikėlio, kitos jo motiną smerkė, patariamos 
duoti žinią policijai. Viena davatkėlė pasakojo Petkienei, jog 
ji viską; suprantanti. Būk merginos motinos brolis vaiką išvo - 
gęs ir norėjęs nuskandinti.— Aš viską įrodysiu! sušuko 
trenkdama kumščiu į stalą. — Nubaus kaltininką ir atims vaiką

Morta buvo nepaprastai linksma:
—- Nesirūpinkit, žmonelės sakė ji. — Aš parnešiau 

nemažą baimę, eidama per skylančias ledines, atšalusios kojos 
sutino; iš vargau beveik kaip gimdydama. ir vaikas dabar 
jau mano. - - - --

v Žmonelės' juokėsi. *
Vaikelis buvo sveikas. Pavalgęs ramiai miegojo ant Mor: 

tos priegalvio šiltam kampely prie pečiaus.
- Petkięnėtikpečiuskilnojo:

j— Nieko nenoriu sakyti, kad blogos širdies ant manęs ne
turėtų, — sakė lydėdama savo kaimynes. Juk negaila man

— , \ l - ■ • . * - ■ . ■ •

sušuko

v

**

U..- . . ••
• Į j . ‘
b
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pieno lašo; Kol kas ir Morta nesutižusi, apsidirbs, nors ir su 
vaiku. Bet k ą ji toliau veiks, kur dings, vargšė su svetimu kū- 

• • dikiu?
— Nė Vladas jos nebeveš, — sunkėsi žmonelės.
---^Kąs gali vesti, — pritarė Petkienė.
Porai dienų praslinkus, pas Mortą apsilankė Vladas. Buvo 

tai aukštas, nepaprastai gražus vaikinas. Vien iš jo papurtusio 
veido galėjo suprasti, jog mėgsta degtinę,

.vCNepyk ant manęs, — tarė stipriai suspausdamas mergi
nos ranką. — Per jomarką su draugais susiė jęs, neiškentėjau, 
šiek tiek paklydau,- bet su laiku atprasiu, surimtėsiu.

IŠ visos širdies linkiu tau atprasti, — sakė Morta.
— O tu, vargšė, sako, kojas atšalai? -— klausė vaikinas, 

žiūrėdamas ■ jai į akis.
— Et, niekai, viena koja truputį sutino. Nuo to dar ne-

II

mirsiu.
, * — 0, kaip bateliais apsiausi? — rūpinosi Vladas. — Ke

lios dienos bėra li^ Velykų, o juk tuoj po Švenčių ant poterių 
pas kleboną važiuosiya.

Morta kažko nusiminė; nieko neatsakė, tik paėmusi ant 
rankų kūdikėlį, su visu priegalviu pamažu lingavo užsimąsčiusi;

— Žiūrėk, koks gražus veidelis, — ištarė tyliai.
—- Bet kur jį dėsi? — užklausė jaunikaitis.

4 — Užauginsiu sau dukrelę, — ištarė rimtai Morta
s Vaikinas galvą pakėlė ir labai nustebęs, plačiai atdaromis 

akimis įsižiūrėjo į sužiedotinės veidą:
— Manau, nepyksi ant manęs... Jau nebenoriu tekėti. 

Kaip tikra motina gyvensiu vien dėl to vaiko, — sakė mergina, 
o jos rauplėtas veidas toje valandoje nušvito nuostabiu grožių. 
Ji visa spindėjo šventu pasiryžimu. /•

Jaunikaičio^ akyse blizgėjo ašaros, kai pasilenkęs pabučia- 
~ vo Mortos ranką.

—.Aš nesu tavęs vertas, — ištarė nusiminęs, — bet gal 
ir bus geriau, jeigu nesusituoksiva. ‘

Bet neatsisakyk, būsi su manim kūmuose to vaiko ir 
valandomis paremsi, mane kaip brolis. < a.

Žmonėms kalbų netrūksta. Įvairias pasakas pramano, 
o Morta? įnamiaudama auginą svetimą vaiką. Vladas retai be
girtuokliauja. Vedė kitą, vienok lanko savo buvusiąją sužieduo
tinę,ir vaikui dovanų atneša. Kodėl taip yra, mažai kas iš kai
mynų tesupranta ir stengiasi savotiškai išaiškinti.
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Uosto duktė
Jean Maudėte

II

_ Nemuno sielininkų gyvenimas „yrą^ -be abejo, labai primi
tyvus. Jiems tenka net ištisomis savaitėmis maitintis pripuo 
lamai perkama duona ir ant greitųjų pačių sukurtam židinyje kep
tomis žuvimis? Nuolat reikia būti basiems, nes .apsiavus labai 
lengva nuslysti nuo balkių, ypač kai reikia dažnai bėgioti iš 
vieno sielio galo į kitą — kitaip juk negalėtų sielio tinkamai 
vairuoti. Jų gyvenimą lydi toks pat primityvus darbas ir nuo
latinė kova su įvairiais gamtos prajovais. Visa tai sudaro labai 
sunkią, kietą buitį, apie kurią daugelis rytiečių nė pagalvoti ne
norėtų. Tačiau to krašto svajotojų ir poetų rasė daug turi išti
kimų gamtos mėgėjų, kurie myli tą vargingą buitį ir savo gra
žiąją, magiškąją upę . Nemuną.

Plati, mėlyna Nemuno juosta ramiai vingiuojąs! tarp ža
lių kalnelių. Jo ramia tėkme plaukdami sielininkai, žvejai ir jū
rininkai gali* matyti pro šalį praslenkančius miestų bokštus ir 
aukštus milžinkapius, kuriuose miega praeities karžygiai; gali 
klausyti žalių miškų šiaudinio, gėrėtis rausvais saulėleidžiais ir 
auksiniais vakaro saulės spinduliais, mirgančiais upės vande
nyse — visa tai yra sielininko gyvenimas ir svajonė.

Kai sielininkus tarpusavy sujungia tokie draugiškumo ir 
meilės ryšiai, kaip Jurgį su Antanu, tai kiekvienas iš jų pasakys, 
jog sielininko tai laisvo laukų paukščio gyvenimas, kurio jam 
nieks pasaulyje neužinainys.

Nors jie buvo ir labai vienas prie antro prisirišę, bet tik 
retkarčiais pasikeisdavo savo mintimis. Jurgis, tiesa, buvo kal
besnis, daug ką turėjo pasipasakoti draugui, bet šį kartą, artinantis 
prie Marių, jis ir užsimąstęs. Pro Jurbarką plaukiant,
garlaivių triukšmas juodu šiek tiek pažadino iš minčių. Jurgis 
Nausikaitis nutraukė tylą:

. Prie kiarrų artėjant, kelias mums bus sunkesnis.
Gali būti, — atsakė Antanas, -— pasitaikys smėlio.... Ne

žinai, kur vanduo gilesnis, kur seklesnis; blogas sieliam skeliąs. -
— Tiek to, nukeliausime! — Skubiai atkirto Jurgis. Jo 

draugas kapojo_ malkas: jis pakėlė galvą ir pažiūrėjo į Jurgį 
nustebęs:

— Ar tu taip nori pamatyt Mares?

11
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Na, žinoma! —džiaugsmingai atsakė Jurgis.Pasi
ilgau Nidos su jos laiveliais, kurie liūliuoja Marėse kaip paukš
teliai medžių šakose. 0 pakalnėj mūsų Juodkrantė....

Irklu supliauškino vandenį, ir, artindamasis prie Antano, * 
„ tarė: ' •„_ •

-— Žinai, ten kaime aš palikau savo širdį... Koks dabar 
džiaugsmas ją surasti!

Štai kaip! Savo motulę? Tai suprantama! -
— Motulę... na, žinoma. Bet aš daugiau Meilytę turiu 

— Tu... tu džiaugsies, kad Meilytę pamatysi?
— Tai dar nežinai? Aš ją myliu visa širdim, tą tavo gra

žią, gerą sesulę! Aš svajoju tik jai atiduoti savo vardą ir savo gy
venimą... Be to, mažai! Norėčiau dėl jos būti turtingas... Bet juk 
šį tą reiškia irdoro žmogaus įsitikinimai! Ką tu į tai, Antanai?'

Ką jis galėtų pasakyti? Argi žodžiai galėtų išreikšti lai
mę, netikėtą džiaugsmą? Antanas ir toliau abejingai kapojo 
baltas medžio pliuškes. Staiga jis atsistojo ir puolė draugui į

II

XI

Savaitei praėjus Jonas Megninas kalbėjo Gerardui:
— Kapitone, šiandien mes visi labai džiaugiamės, nes iŠ 

Vilniaus laimingai grįžta mano svainis; Antanas.
. ■ ■ * • ■ . * «... , . B ‘ . ’ « . “

Buvo aksty vas, gražus rytas. Laivelis suposi Marių ban
gose. Vandens paviršius buvo žymiai pakilęs, bangos išdidžiai 
bangavo ir glamonėjo laivelio Šonus. Banguojaučiąs Mares 
skaidrino mielas rytmečio ramumas, kuris gausia srove liejosi 
iš giedro dangaus. Gerardas nuoširdžiai paklausė:

—- Ar jis ilgiau pas jus paviešės? -
—- ‘Greičiausia, nė. Parduos malkas ir vėl grįš atgal. To

dėl mes norime padaryt jam džiaugsmo ir patys ta proga pasi 
linksmint. Nutarėm pasikviesti savo ir jo draugus. Reikia pa
linksmint jaunimas.

-- Vadinas, bus ir šokiai?
— Taip, dainos ir šokiai, Tai svarbiausia tos šalies pra

moga. -
Pasilinksminimo p^grama viliojo jaunąjį karininką, Jis 

paklausė:
-- Ar tą dieną jūs norėtumėt nmane laikyti savo draugu?
-- Kapitone ..!
Lorenįetis pakilo 4r, ranką prie kepurės pakeldamas, ka

riškai jam dėkojo. Jam trūko žodžių išreikšti savo pasitenkini
muiir pagarbai. V

12
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Vadinas, sutarta. — Šiek tiek šaltai tarė Gerardas. To- / 
kiti balsu jis paprastai teikdävos prakalbinti savo kulkosvaidi
ninkus. .• ■

—— Aldona labai džiaugsis, —kalbėjo žvejys. — Sekma
dieni lauksime. Tikrai, jūsų apsilankymas suteiks mums daug 
malonumo, kapitone.

Štai dėldkokios priežasties sutartą dieną prancūzų kariniu 
kas atūžė motociklu į Juodkrantę; ir sustojo ties namais, kurie ė 
buvo apkaišyti medžių šakomis ir žolynais.

Kai jis atvyko jau buvo susirinkęs nemažas, berd 20 žmo
nių būrelis. Lizerakas dar nebuvo jų matęs . Visi buvo 
ti(k*f i lietuviai. Vyrų veidai spind ė j< 
akyse buvo daug gyvenimo išminties. Storokos jų lūpos rodė 
širdies gerumą, o trumpas smakras -— paprastumą ir nuošir
dumą. '•! '

Uniformuotą atėjūną visi sutiko palankiai, ir su tikra pa
garba jį sveikino.

Jaunos mergaitės buvo paprastos, bet gana grakščių jude
sių. Savo gražumu jos žymiai išsiskiria iš kitų Pabaltijo sesu
čių tarpo. Tiesi nosis, rimtos, malonios akys, smulkus veidas, 
rodė nemenką jų grožį. Skaisčius jų veidus puošė geltonos kaip 
auksas kasos, kurios-“dailiai buvo sudėtos ant galvos ir atrodė, 

, tarsi Šviesi jų jaunystė diadema. Bet Meilytė buvo už visas 
gražesnė, nes didelis džiaugsmas puošė jos veidą.

Ji prisiartino prie Gerardo lengvutė, susijaudinus, ir tarė:
< — Kapitone, mes visi džiaugiapiės, turėdami jus savo tar- /■’
/pe>.. Gal leisit jus supažindint su mano broliu?

. Ji mostelėjo jaunam vaikinui, kuris prisiartino ir pasvei-
- kino Lizeraką. Nemokėdamas svetimos kalbos, jis nieko nepa

sakė, tik nuoširdžiai paspaudė kapitono ranką. MUž Antano sto
vėjo antras vaikinas, kuris, pamatęs Meilytėš ženklą, taip pat pri
siartino. Tai buvo tvirto sudėjimo, stiprių rankų galiūnas. Jo 
akys nuolat Sekiojo jaunąją mergelę ir jąja gėrėjosi.

■ Meilytė tęsė: •.
— Ir, štai geriausias mano brolio draugas, Jurgis Nansi- 

.. ", kailis.
Šypsena pasirodė lietuvio veide, kai išgirdo mylimosios lū 

pomis ištartą savo vardą. Bet, išgirdęs kitus, svetimos kalbos 
žodžius, kurie jungė Meilytę su tuo svetimtaučiu, pajuto širdy
je kažkokį svetimą jausmą ir, nesuprantamo nujautimo prislėg
tas, pasitraukė į šalį.

Tuo tarpu Megninas kvietė svečius prie nepaprastai apkrau-
• to ir žaliom rūtom papuošto stalo. “Gerardui teko stalo gale gar

bingiausia vieta. Visi jau buvo susėdę, bet niekas nepradėjo 
valgyti — laukė, kad Lizerakas pradėtų pirmutinis.

Ii
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Valgiai, S tikrųjų^ nebuvo 
kai jie buvo patiekiami.

Stalą puošė elnio galva, gražiai apdėliota raudonais buro
kėliais. Baltose lėkštėse buvo eilutėmis išdėstyti rutuliukais su- 
pjaustyti agurkai; Paskui atėjo ir blynai, kurie buvo sulanksty
ti dailiais keturkampiais ir pagražinti virtomis, raudonomis uo-

■ gomis. 7/.. / ? ■
Aldona ir Meilytė meiliai ragino svečius vaišintis. Kiek- 

—^vienas laikė didėlę garbe, jei šeimininkės savo rankomis pridėjo 
lėkštes. , 7 ;

Jurgis pastebėjo, kad jaunoji mergelėypatingai prižiūrė
jo svetimtautį. Maloniai šypsodama ji siūlė' jam skaniausius val
gius ir nuolat jį kalbino ta svetima, Jurgiui neprieinama, kalba. 
Kalbėdama ji tik jam šypsojo. Jos mėlynose akyse Švietė džiaugs
mas, kurį stengėsi paslėpti auksinės blakstienos.

z Meilytė buvo laiminga. Ji nemokėjo ir negalėjo paslėpti
savo jaunos meilės, — ją išduodavo akių spinduliai ir šypsena. a 

Ji jautė, kad ją sekioja susirūpinęs Jurgio žvilgsnis ir stengėsi 
jam būti tokia pat, kaip seniau.

Nors aplinkui buvo \ labai linksma, tačiau Jurgį prislėgė 
nusiminimas. Jis negirdėjo draugų juokų, buvo jiems kaip sve
timas. Sėdėjo nuošaly ir stebėjo karininką, kuris atrodė kaip 
koks dievas paprastų mirtingųjų tarpe. Jurgis matė^ kaip sve
timtautis, tylėdamas dairėsi aplinkui savo žvilgsnį sulaikydamas 
tai ant Aldonos, tai ant Meilytės šnekančios su kitais svečiais, 
tai ant garsiai kalbančio Antano; pagaliau apžvelgdavo visus 
valgančius. Taip, Jurgis šuprato, kad tas svetimtautis valdė 
visus, bet savo paslaptingų minčių niekam nereiškė.

Pagaliau Aldona padavė arbatą. Vyrai vaišinosi papiro
sais. Jaunimas grupavosi į ratelius. Mėghinas kreipėsi į Meilytę:

/ --- Juk tu kartais skambindavai kanklėmis. Meilyte. Pa- 
rodyk tą senovišką prabočių muzikos instrumentą mūs svečiui..

Gerardas labai susidomėjo kanklėmis: .. " •„
Kaip keista, jos turi dev^mias jrtygasT—- tarė jis, apžiūrė- 

damas kankles. -
- Tas skaičius mūsų prabočiams•-buvo šventas: kanklių 

muzika lydėdavo jų. maldas įMievą Perkūną.
— Ir jūs mokat skambinti tuo garbinguoju instrumentu ?
psodamas paklausė karininkas

__  — Esu menka tos srities menininkė, — atsakė mažoji lie- 
t35ė, bet jeigu jums bus malonu pasiklausyti, tai aš paskam
binsiu tą dainą, apie kurią jums aną kartą pasakojau. / .

Ir tyras, skambus balsas užtraukė kuklią liaudies dainelę. 
Nors dainos žodžiai buvo lietuviški, bet Gerardas jautė, kad pui
kioji melodiją tik jam vienam veržiasi iš Meilytės krūtines. Mer-

koks dievas paprastų mirti:

tai ant Aldonos, tai ant Mėilytės šnekančios su kitais svečiais

i

k

t

v

p
- v

14



J

• f

■ r

7 . <: / 7 < 7 / : '7 : ' • ,7 . " .

gaitė skambino visiškai užmiršusi savo kiaušy to jus. Jtai jos pirš
tai paliete paskutinius akordus, karininkas išreiškė jai savo su- 
sižąvėjimą. ' ' ■ . 7 77;

— Reiktųponui karininkui parodyti ir musų šokius. Esu 
tikra, kad jam patiks, — tarė Aldona. - .

- — Na, žinoma, atsakė Lizerakas,
Tuo pačiu akimirksniu pašalino kėdes ir jaunimas pradė

jo šokti. Tai buvo puikūs šokiai, su ilgomis figūromis, kurios * 
tai priminė valsą, tai paprastus ratelius Šoko ir kadrilių su . 
grakščiais sveikinimais; primenančiais rytų tango. Aukšti, ši- 
dabriniai mergaičių balsai maišėsi su savotiškos muzikos gar- 

. šais. Šokiai gyvėjo. Visus pagavo linksmas tipas. Net Gerardas 
panorėjo pamėginti lietuvišką suktinį. Jis Mei- *
lytei ranką ir pradėjo šokti.

Mergaitė džiaugėsi ir kaip sparnais skrido šokio ratu. Ta-
- čiaM ji ‘pastebėjo, kad jos šokėjas, nors šoko tą patį šokį, bet 

skyrėsi nuo kito savo drausmingu elgesiu. Jo drąusųiė, rodos, 
buvo tik tam, kad neparodytų kitiems meilės, femą kartą jau
noji lietuvė pastebėjo tą šaltumą. Ar ji dėl to nusiminė?

Šiandieną buvo jos džiaugsmo valanda. Ji savo linksmu7 - 
mu stengėsi nugalėti savo šokėją, svetimos šalies. atėjūną. Meily
tos veide švietė džiaugsmo ir meilės saulė. Ji Šoko žavėdama ir 
viliodama ir visai negalvojo, ką mano tas Prancūzijos sūnus, ku- 
rį jinai mylėjo. Ji negalvojo ir apie tai, kad šventąją jos širdies 
paslaptį — kurią ji norėjo paslėpti net savo gyvenimo kaina — 
jau įspėjo Jurgis. Ji buvo džiaugsmas ir ilgesys jaunojo Nemu
no sielininko, todėl nenuostabu? kad jis tuojau suprato7 jog jau- 
našis prancūzų karininkas yra jo meilės vagis.

W • • • . , ’ ’ , • . . • . • . . i '
- - - ■ * . ' ‘ 1 1 ■' ~ ,

Pirmoji birželio diena malonia šilima glostė pavasario slėnį 
ir Jievos kalnelį, ir visiems skleidė gaivinančią savo šviesą kaip 
laimės pranašą. Tik mažąją medžiuose glūdinčią trobelę slėgė 
sunkus liūdesys. Toje trobelėje gyveno Edvardo Nausikaičio 
našlė., s ■.•;':-’7.7-7' 7- ; .

našus į Megninų, bet buvo per mažai apšviestas, todėl tamsiuos«^ 
kampuose vorai galėjo ramiai dirbti savo darbą. Ant sienų ka- 
bdjo šeimininkės darbo kilimai. Kur kilimai neuždengė, ten 
matėsi nuo senumo pajuodavę sienų rąstai. Kambary buvo sau-

— Ko tu toks nusiminęs ?—paklausė geroji moteris.—Juk 
meilė negalėtą tavęs kankinti, ji tik džiaugsmą gali teikti.

Jurgio motina buvo jau pagyvenusi moteris, beraštė, kaip 
ir visos jos amžininkės, bet nuošįrdi, jautri ir užjaučianti. Jur
gis liūdnai jai atsakė:

. • ’ • ‘ t - • * ■ t • • ' . “ ■ ■ ■ ■
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Džiaugsmas ateina tik tada, kai išrinktoji širdis laisva.

Bet mali rodos, kad mario išrinktoji myli kitą... p
— Ar tu esi tikras, kad ji kitą myli?
— Tas taip aišku, kaip kirviu nukirsta, • tarė jis nusimi- 

~ nęs. ’■ ■ p'. •••<.
— Kas tai galėtų būtį? — paklausė motina. Ji didžiavosi 

ir gėrėjosi savo gražiu sūnum ir netikėjo^ kad. jį galėtų atstumti.
— Prancūzų karininkas, apie kurį tau pasakojau.
Karininkas kaimietei atrodė nepaprastas asmuo. Ir ji su

sirūpino: kaip jos sūnus išsilaikys prieš tą atėjūną? Taisydama 
skarelę, dengiančią jos galvą, ji liūdnai pažvelgė j sielininką, o 
šis tarsi sau kalbėjo:

. » . » •- • r . ’ ■ . ,
■ - ■ ■ . . ■ , , A ■ .

— Kokia graži ji šiandien buvo! Mama, kad tu būtum ją 
mačius! Ji šoko.... tartum undinė... Ir tik jam ji taip šoko! x

— Jam! Iš kur tu tai išsigalvojai?
— Aš ją gerai stebėjau! Kitados ji į mane maloniau pažvelg

davo. Ar atmeni, mama? Juk aš geriausias jos brolio draugas.> 
aš galėjau tikėtis šiek tiek jos draugišku]

— Ir aš taip maniau. Bet kaip "sena išmintis sako : vei
kiau mares išgersi, negu pažinsi moters širdį.

Jurgis mąstė apie savo nelaimę. Motina taip pat galvojo ir 
jų abiejų mintys sukosi apie Meilytą. Motina žinojo, kad jį ge
riausia ir gražiausia Juodkrantėj mergaitė. Argi tai būtų gerai, 
kad ji tektų svetimam, ar tai natūralu, kad dvi skirtingos būty
bės nueitų vienu keliu? Susirūpinęs Jurgis tyliai tarė:t

— Kuo visa tai baigsis? :
— Gal jis ją paims... —atsiliepė motina.
Pamačiusi skausmingą sūnaus veidą, stengėsi jį suraminti:
— O man rodos, greičiausia jis iškeliaus vienas...
Jis paliktų Meilytę? Juk tada kentėtų jos užgauta širdis. 

Staiga jam pradėjo aiškėti dvi, bet abi baisios, likimo perspek
tyvos. — Nei motina, nei sūnus negalėjo sutikti su ta mintimi, 
kad ptaneužas į Juodkrantę yra atėjęs nuotykių ieškoti.

— Klausyk, — po ilgos tylos tarė jam motina, — aš pasi
tikiu Meilytės išmintimi Žinodama, kad ji... kad iš tikrųjų 
ji negali ištekėti už svetimtaučio, ji nepasiduos jo viliojama, p

Jurgis šiek tiek linksmiau pažvelgė į motiną, nes viltis juk 
yra ta gėlė, kuri taip greit pražysta mylinčioj širdyj.^

— O, mama, kad tavo būtų teisybė!
Jis pabučiavo motiną ir, priėjęs prie lango, žiūrėjo į takelį, 

vedantį į mylimosios namus. Bet artėjančios nakties tamsuma 
neleido akims pamatyti svajojamą mergaitę, o gyvenimas savo 
sunkia našta skaudžiai jį slė

l

gė...
(B. d). ' a.

i ■-
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Sis tas iš moterų judėjimo istorijos
Dr. M. Ruginienė

■ . (Tąsa) .
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Indijos moteris turi būti savo vyrui nuolanki ir ištikima, 
neatsižvelgiant į jo moralinę vertę. Manu knygose rašoma: „Gera 
moteris tūri visuomet savo vyrą kaip dievą garbinti, nors jis netu- 

_J*ėfų jokių dorybių, būtų palaidūnas ir visai nežymus“; Kitur vėl 
sakoma: „Moteris, neapkenčianti savo vyro, kuris yra neturtin
gas, ligonis ar niekšas, mirusi vėl išnaųjo atgimsta kalė ar lauki
ne kiaule“1). Anasuya‘os, nepavydžios žmonos, legenda šitas 
pažiūras vaizdžiai pailiustruoja. Anasuya yra labai ištikima 
šlykštaus, raupsuoto, žiauraus ir nedoro bramano žmona. Lai
kydamosi dėsnio „vyras yrą moters dievas“ ji meiliai ir rūpes
tingai jį prižiūri, kantriai kenčia visus jo šiurkštumus. Vieną die
ną vyras, kuris yra didelis paleistuvis, griežtai pareikalauja pros
titutės, kuri jam patikusi. Kadangi jis pats serga ir negali pas 
geidžiamą ją ^prostitutę nueiti, jo ištikima žmona neša jį ant sa
vo^ pečių į prostitutės namus. Pakeliui jis netyčia užgauna koją 
vieną šventąjį, kuris jį prakeikia, sakydamas, kad jis numirsiąs 
pirm negu saulė patekėsianti. Tada* tarė Anasuya: „Tegul saulė 
niekuomet neužtekės. Dėl jos didelio pamaldumo saulė iš tik
rųjų neužtek ė jo: tas sukėlė dievų tarpe didelį sumišimą, nes jie 
negavo aukų. Dievams neliko niekp kito, kaip tik pasirūpinti, 
kad Anasuya‘os vyras nemirtų, ~į 
terš idealas; ji visiškai atatinka jų dvasią ir pažiūras2) .\

Moters būklei Indijoje ir gretimuose kraštuosedaug\paken- 
kė tariamojo motėrs nešvarumo prietaras. Mat, senovėsVtautų 
įsitikinimu, nedraugingos Žmonėms dvasios, ypatingai veikian

 

čios žmogui gimstant ir mirštant. Todėl visa, kas rišasi su lavo
nais, mirtimi, gimdymu ir kt. yra pavojinga ir vengtina. Ka
dangi moteris, bramanų manymu, yra skirta vien gimdymui, to
dėl ji yra nuolat piktųjų dvasių apsupta, o ypač gimdymo ir men
struacijų metu. Įstatymų knygos duoda aiškius ir griežtus nu
rodymus, kaip tikintysis turi saugotis „nešvarios“ moters ir kaip 
„nešvari“ moteris turi laikytis tikinčiųjų atžvilgiu. Jei tikinty-

- Anasuya yra bramanų mo-

1) Wintemitz, p. 39.
2) Ibidem, p. 39. /
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«is tų taisyklių nesilaikys, jis užtrauksMievų rūstybę savo įpėdi- 
niarns, jei moteris jas sulaužys, ji turi būti nuplakta rykštėmis. 
Tačiau ne tik serganti ar gimdanti; bet ir kiekviena moteris yra / 
„nešvari“. Einant įstatymais, kas tik yra moterį palietęs, turi 
valytis ir ką tik. moteris yra palietusi, yra nešvaru. Bet gyveni
me, žinoma, sunku buvo šių įstatymų laikytis. Iš moters „ne
švarumo“ ir kitų religinių prietarų ėjo didelis moters niekini -■ 
mas, nepripažinimas jai jokios žmogiškos vertės. Moteris gali 
būti tik tarnaitė, vergė. Ji neturi menkiausių sugebėjimų ir pa
šaukimo aukštesniems dvasios dalykams. Jai buvo draudžiamas 
vedybų ir religijos tiesų pažinimas1) Religinėse apeigose ir šiaip ~ 
viešame gyvenime moteris visuomet eina greta sūdros, žemiau
sios ir nešvariausios indų kastos. Bramanų: knygose randame 
pasibaisėtinų šmeižtų moters adresu. „Moteris, sūdra^šuo ir juo
dasis paukštis, — visi jie yra neteisybė, nuodėmė ir tamsa“2 
Moters neteisingumas ypač esąs didelis moterystės santykiuose.
Ji nuolat yra linkusi į neištikimybę, todėl turi būti kuo stropiau
siai prižiūrima. „Žmonos saugojimas, religinė vyro pareiga“,3) .Mo
teris ne tik pati yra apsigimusi neištikimybė, bet ir vyrą nuolat 
veda į neištikimybės kėlią. „Moters prigimtyje yra polinkis su
vadžioti vyrus; todėl išmintingieji tebūna visada su moterimis at
sargūs. Jauna moteris sugeba ne tik nemokytą, bet ir mokytą 
vyrą padaryti geismo ir aistros vergu ir išvesti iš kelio. Nei su 
motina, nei su seserim, nei su dukterimi neprivalo jis pasilikti 
vienas, nes jausmai yra galingi ir net mokytąjį nugali“ 4)_. x

' • ■ ę' ■ ■ • “ ' . ‘ ' . ■ • t. . * • ■

Nors indai moterį ir labai niekino, tačiau meilės smagumų 
nevengė. ' Bet kaip jie galėjo jų ieškoti tokioje niekingoje ir ne
švarioje būtybė je ? Indų teologai - ir čia sugebė jo surasti išeitį. 
Jie išgalvojo įvairių moters ir vyro apsivalymo būdų. Net su 
Sūdros kastos moterimi santykiavęs vyras galį tam tikromis apei 
gömis nusivalyti. Meilės tikslams moteris yra „visuomet švari“ 
„Veršis yra švarus kai pienas teka, paukštis, kai nuo medžio 
vaisius svaido, moteris; kai ji meilikauja“ rašoma Manu knygo
se5). Šita proga Manu knygose moteriai prikalbėta tiek meilių ' 
žodžių, kad Nietzsche" jas beskaitydamas su entuziazmu sųšun-_ 
ka: ,.AŠ nežinau kitų knygų, kur būtų moteriai pasakyta tiek 

_ švelnių^ ir malonių dalykų, kaip Manu įstatymų knygose“6).

lt

U Fangauer, op. c., 14 sqq.
« 2) Winternitz. op. č , 43.

3) Ibidem.
*) Winternitz,' op. €„ 45. 

• . £

5) Ibidem-, p.; 46 sqq.
®) Ibidem, p. 47.
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Kad Nietzsche*! ir jo yienmineiams patinka bramanų pažiūros į 
moterį ir iš viso tokia moters būklė, kokia buvo Indijoje, netenka 
stebėtis. Bet tai tik labiau įrodo, kad šitokią būklė jokiu būdu 
nesuderinama nei su sveikatos, nei su krikščionybės, nei paga
liau su paprasto žmoniškumo reikalavimais. Bręstąntieji pasta
ruoju laiku Indijoje politiniai įvykiai, rodosi, niekam, be pačių 
skriaudėjų anglų, nekelia teisėtumo abejonės. Ar mažiau tat yra 
teisėtas greta einąs Indijos moterų judėjimas, kuris siekią išsi
laisvinimo iš baisesnės vergijos, negu tä, kurią Indijai atnešė 
europiečiai. '

Tyčią kiek plačiau nusyiečiau Indijos moters būklę, nes se
nosiosIndijos religija ir kultūra turėjo didelės įtakos ne tik in
dogermanų, bet ir semitų kilmės tautų religijai ir kultūrai. Be
veik visų Oriento tautų moters būklė yra su mažais variantais 
panaši į Indijos moters būklę.

Asirijoje ir Babilonijoje buvo plačiai įsigalėjusi poligamija. . 
' Kiekvienas vyras, jei jis neturėjo su pirmąja žmona vaikų, galė
jo, einant papročiais, pasiimti antrą, trečią etc. žmoną. Pirmoji 
žmona .buvo laikoma vyriausia namų Šeimininke, bet visų žmonų 
vaikai turėjo lygias teises į paveldėjimą, jeigu tėvas juos pripaži
no savo vaikais1). Vyras galėjh kiekvienu laiku bet kurią savo 
žmoną pavaryti, tik turėjo jai sugrąžinti atsineštąjį kraitį. Bet 
jeigu moteris buvo kaltinama apsileidimu, tat vyras galėjo ją 
pavaryti, kraičio negrąžindamas, arba paversti ją verge2) . Kad 
tokiam kaltinimui pagrindą vyras galėdavo surasti, kada tik 
jis to norėdavo, netenka įrodinėti. Už neištikimybę moterystėje 
moteris būdavo prigirdoma: vyras už tokį pat nusikaltimą 
būdavo tiek nubaustas, kad žmona galėjo jį pamesti ir atsiimti 
kraitį?). Tačiau labiausiai Asirijos ir Babilonijos moterį žemino 
kai kurie reiliginiai tų kraštų papročiai. Deivės Astartos kultas 
Babilonijoje padarė Čia prostituciją religine moters pareigą. Tos v < ä TT . * - • • "j *1 •* * . i. T_ *T

II

niečių, kurių kiekviena turėjo atsiduoti pirmam atėjusiam. Prie 
pačios maldyklos nuolat gyvendavo būriai šventųjiį prostitučių, 
kurias babiloničių įstatymai ypatingai globojo,' suteikdami joms 
paveldėjimo ir kt. teisių, kurių šiaip jau Babilonijos moterys ne
turėjo4). Taigi, paleistuvavimas čia buvo religinis ir įstatymais 
globojamas dalykas. Apie moters, kaipo žmogaus vertinimą, to
kiose sąlygose negali būti ir kalbos. _

Iš visų Oriento tautų gerriausias bene buvo Hebrajų mo-

U Fangauer, op. c., 7-
2) Ibidem p. 6.
3) Fangauer, op. c., p.. 6,
4) Ibidem.
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terš padėjimas. Čia moteris buvo laikoma moralinė asmenybė, 
lygia vyrui savo kilme ir paskyrimu. Tiek vyras, tiek moteris,

— mokė Hebrajų religija, yra to paties Dievo vaikai, sutverti Jo 
panašumu ir paskirti amžinai laimei, čia yra esminis skirtu
mas stabmeldžių ir turinčios apreikštąją religiją tautos pažiūrose ... 
į moterį. Pradžioje žydai gyveno monogaminėje moterystėje, 
bet vėliau pasidavė stabmeldžių kaimynų įtakai, ir nukrypo*nuo 
apreikštosios religijos reikalavimų. Žydų religinio ir dorinio nu
puolimo metu čia išsiplėtė daugpatystė, kuri buvo plačiai prak
tikuojama ne tik <zrąęliaus karalių rūmuose (Dovido, Salamono. 
ir kt. haremai), bet, kiek leido išteklius, ir didikų bei turtin
gesniųjų namuose. Net Mozės įstatymai dėl žydų „širdžių kie
tumo“, daugpatystę toleravo. Suprantama, kad daugpatystė mo
ters vertę žemino ir jos būklę pasunkino. Teisinė ir ekonominė 
izraėlitės būklė, tiesą sakant, niekuomet nebuvo gera. Mergai
tės gimimas nekėlė šeimoje džiaugsmo, kas paprąstąi būdavo gi
mus berniukui.* Mažametę mergaitę, kurią žudyti draudė reli
gija, tėvas galėjo parduoti, arba sa^o nuožiūra sutuokti1). Iš
siskyrimai buvo leistini: Kristaus laikais „vyras galėjo savo žmo
ną pavaryti, jeigu ji viralą prisvilino, arba, jeigu jis rado sau 
gražesnę už žmoną“2) . Moteris gi vyro jokiose aplinkybėse ne
galėjo pamesti. Paveldėjimo teisių moteris čia neturėjo, grei
čiausia, ir iš viso negalėjo turėti turto3).

Tačiau Judėjos istorijoje minima eilė vardų moterų, ku
rios, nežiūrint sunkiu sąlygų, iškilo ir turėjo nemažos įtakos ne 
tik socialiam, bet ir politiniam Judėjos gyvenimui; tai Estera, 
Judita, Dalila ir kt. Bet tai retos išimtys, žmonijos žvaigždės,, 
kurioms paprastai nėra nei laiko, nei aplinkumos varžtų. Apskri
tai, Judėjos moterų gyvenime yra prošvaisčių, kurių nepasitai
ko kitų Rytų tautų moterų gyvenime, tačiau Kristus — Atva^ 
duoto jas ir joms buvo reikalingas, bet savieji Jo nepriėmė...

Egipto moterys. Labai gražiai vaizduojamas egiptietės gy
venimas „Naujosios Vaidilutės“ š. m. 2 Nr. F. Woenig‘o straips- 

' nio saiitraukoje. / Tiesa, iš visų senovės tautų moterų egiptietės 
moralinė ir teisinė būklė buvo geriausia. Monogamija čia buvo 
bendras reiškinys, kurių išimtys tik vėlesniais laikais pasitaiky
davo faraonų ir didikų šeimose. Moterystė — religinis aktas ir 
būtina kiekvieno suaugusio egiptiečio pareiga. Jeigu vyras mir
davo nevedęs, jam būdavo suruošiamos pomirtinės vestuvės, ku
rių metu seniau aukodavo jųoterį, kuri tuo būdų būdavo pasiun
čiama mirusiam į kitą pasaulį. Vėliau' sušvelnėjus egiptiečių 
papročiams, vietoje gyvos moters būdavo laidojama marmurinė

‘ ‘ ' ■ - ■ ■ ■ ■ • ’ • . . . « 
\ ....................................... . ................ ■■■■Wl.ll»

b Finke. Die Frau im Mittelalter, p. 5.
2) Ibidem. J. 1__________ ■ ' . • ■ ■ ■

3) Fangauer, op. c., p. 31 sqn. '
’ . . . ’ . H * * * . ' ' * *

?
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ar medinė moters statulėlė1).... Moterystės aktas ne iš karto bū
davo galutinai sudaromas, bet eidavo laipsniais, kurių metu mo
teris vis kitaip būdavo vadinama.

Pirmasis laipsnis — bandomasis; jis tęsdavosi paprastai 
vienerius metus, kuriems praėjus, moterį vyras galėdavo atleisti; 
atiduodamas jai tuo tikslu užstatan padėtus pinigus. Viename 
užsilikusiame vedybų tekste vyras savo būsimai laikinai žmonai 
sako: „Aš imu tave už žmoną j savo namus, bet tiktai pen
kiems mėnesiams. Todėl aš užstatau nurodytoje maldykloje jos 
tvarkytojams du sidabriniu pinigu j kuriuos tu galėsi gauti, jei
gu iaš tave pavarysiu penkiems mėnesiams nesukakus“2). To
kios laikinos vedybos paprastai būdavo nutraukiamos, jeigu per 
sutartąjį laiką negimdavo kūdikis. Jų metu moteris būdavo va
dinama sen-t, sesuo. Antrame laipsnyje moteris tapdavo teisė
ta žmona, turėdavo teisės į paveldėjimą ir šiaip turtą, ji buvo va
dinama hem-t, žmona. Trečias laipsnis — neb-t, namų ponia. 
Šiuo metu moteris tapdavo namų šeimininkė, vyro turto saugo 
to ja ir tvarkytoja3). Pagarba ir teisės, kurių susilaukdavo mo
teris pasiekusi antrojo ar trečio moterystės laipsnio, būdavo jai 
teikiama ne kaipo moteriai — žmogui, bet kaipo motinai, ypač 
sūnų motinai. Bet ir moteris motina, namų ponia, neturėjo šei
moje, nekalbant jau apie visuomenės gyvenimą, teisinės lygybės 
su vyru. * Ji negalėjo sėstis su juo prie vieno stalo, kiekvienu at
vejų galėjo būti vyro pavaryta. Už moterystės neištikimybę mo
teris buvo baudžiama mirtimi, o vyras visai jnebaudžiamas ir 
kt.4). Vis tai yra dalykai^_kurie temdo, šiaip jau gan roman
tiškai atrodantį, egiptietės gyvenimą. Viso to išvadoje tenka pa
sakyti, kad senovės pasaulis, nors ir aukštos kultūros laipsnį pa
siekęs, žinojo tik moters pareigas, bet kad iš moters pareigų iš
eina ir jos teisės, to jis nenorėjo suprasti.

1 Wiedemann, Das alle Aegypten, p. 89 sk.
2 Cit; iš Gättirein. Die Einheit der sittlichen Bewusstseins der Mensel

heit, I. Band, p. 39. '
. 3) Wiedemann, op. c., p. 92.

4) Winternilz, op. c., p 43 sqq. j
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Paskutiniu laiku moterų tarnybos klausimas pa
sidarė äklüaius ir plačiai diskutuojamas. Todėl čm 
ir dedam du straipsniu, nes tariamės, kad verta - 
šiuo klausimu plačiau išsitarti. Redakcija 

* ' . a ■ r ’ . % , * * • r ” . ‘ ‘ . •

Šitas klausimas, visuomet opus ir nelengvai išsprendžiamas, 
paskutiniu laiku pasidarė dar aktualesnis. Jąd vienur kitur mė
ginama ištekėjusios moterys atleidinėti iš tarnybų; nesenai ir Lie
tuvos moterys sujudo, nes ir čia. rodos, manoma išleisti įsta
tymas šitam dalykui Sutvarkyti. Klausimui visiškai teisingai 
išspręsti reikėtų rimtesnių studijų, būtų įdomu ir tiksli tarnau
to jų statistika, kuri parodytų, kokia yra tarnaujančių moterų 
šeimos padėtis, jų darbingumas, šeimos auklėjimo sąlygos ir 1.1. 
Vis dėlto čia susipina labai daug įvairių dalykų: irmoters teisės 
bei savarankiškumas, teisėtas noras būti nepriklausomai pini
giniu atžvilgiu, valstybės biudžeto reikalai, pagaliau, tokie painūs 
socialiniai klausimai kaip proto darbininkų perteklius (bent 
Vakarų Europoje) / nedarbas, taip pat ir šeimos gerovė. Vadi
nasi, aišku, kad trumpose pastabose tegalėsiu vien apgraibom 
paliesti svarbiausius dalykus.

Visų pirma yra įdomu, ką sako statistika apie mūsų tar
naujančias moteris. Tiesa, vaizdas bus nepilnas, nes neturime 
statistikos, kuri liestų vien tiktai moteris, kuri parodytų, kiek 
vienos moterys gauna atlyginimo, kokiose kategorijose dirba, 

. kokią vietą užima jų vyrai. Bet pasilenksime tuo, ką turime 
1929 m. Statistikos Biuro daviniais, valstybės tarnautojų vyrų 
yra 21.613, moterų 4.467. Savivaldybėse dirba 506 moterys, 
2039 vyrai (Neskaitant Klaipėdos kraštoj. Į tą skaičių įeina ir 
mokytojai. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų mokytojų sta
tistikos, skyrium vyrų ir moterų, nėra.

II

III

Pradžios mokyklose dirba 1795 moterys, 1861 vyras.
Žemės ūkio mokyklose — 24 „ 36
Mokytojų seminarijoje —- 25 „ 62 „
Specįalinese mokyklose — 24 „118 „
Valstybės tarnautojų Šeimos padėtis atrodo taip: 
vyrai: 13 844, 7583 nevedę, 186 našlių,
moterys: L283 ištekėjusios, 2,993 netekėjusios^ 191 našlė.
Savivaldybių tarnautojų: /
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. vyrų:-' nevedę. -> ■ / ' ■'{
/moterų: netekėjusios» •’,'
Mokslo atžvilgiu tarnautojaitaipatrodo::/?

Aukštojo;įmc0fešln^.^..,yyirų į.241; moterų l40. < 
Vidurinio vyrų 6.578; moterų 2.997

“ Pradžios < mokslo'r, vyrų
: Namų mokslo vyrų 3.894; moterų 365
Iš šių į^fedo, kad moterysdaugiausia vidurinio

inokslo, vadinasi, dirba valdininkės darbąįstaigose, arba pra- 
džios mokyklų mokytojos. Tajp pat ryškiai krinta į akį, kad ište
kėjusios moterys sudaro žymiai mažesnį skaičių, palyginus su 
netekėjusiomis.

Tarnybos klausimas liečia, žinoma, likištekėjusias mote
ris. Be to, nagrinėdama aš turiu galvoje ne moters visuomeninį, 
mokslinį ar literatūrinį darbų< bet nuolatinę tarnybą, kuri at
ima iš jos didesnę dienos dalį per ištisus metus. y

Į moterų tarnybų kai kas norėtų negiamai pažiūrėti dėl įvai
rių motyvų. Sakoma, kad jos sudaro konkurencijų vyrams, pašali
nus jas iš tarnybų, atsirastų daugiau laisvų vietų, nebūtų inteligen
tų pertekliaus,” vadinamoji inteligentiškojo nedarbo problema ... 
būtų bent trumpam laikui, kad ir ne iš esmės, išspręsta. Kar
tais girdėti ir kitokių, tiesa, jau visiškai nerimtų, motyvų, kad 
tarnaujančios moterys turi atliekamų pinigų prabangai, per 
daug išleidžiančios niekniekiams. Moteris, kaip savarankiška 
pilietėrturi teisęs užimti tokių vietą, kur ji sugeba dirbti. Jei ji 
geriau atlieka darbų už vyrų, „sudaro jam konkurencijų“, tai 
dar per mažas pagrindas jai atleisti iŠ tarnybos. Taip pat ne
galima visų lygiai kaltinti, dėl vienos kitos nerimtos valdinin
kės. Daug svarbesnis motyvas,“ reikalaująs tvarkyti pajamas, 
yra socialinė nelygybė, kai viena šeima uždirba perdaug, kiti 
neturi pinigų reikalingiausiėms dalykams, pragyvenimo minimu
mui. Bet ir tais sumetimais paleidžiant moterį iš tarnybos, jai 
daroma skriauda, nes ji padaroma priklausoma vyro, o juk vie
nas iš svarbiausių motyvų, kurie verčia moteriai ieškoti tarny- / 
bos, yra boras būti savarankiškai. Čia reikėtų tik apriboti atski
ros šeimos pajamas, bet palikti teisę vyrui ir žmonai pasirink- 
ti^tarnybų, katras nori. Kitaip, moteris visuomet jausis skriau- -

■ džiama. ; - y.. J ■ / •.
. Šį klausimų reikėtų pastatyti kitoje plotmėje. Čia turėtų 

nusverti vienas labai svarbus motyvas šeimos gerovė, bet ne 
vien materialinė. Reikėtiį visai objektingai pažiūrėti į tai, kaip 
atsiliepia motinos tarnyba šeimai, ypač jaunosios kartos ugdy
mui. Kaip sakiau, tarnybos klausimas liečia ištekėjusias mote
ris, nes joms tenka eiti svarbias pareigas, auklėtojos pareigas 
šeimoje. Moteris yra ypatingu būdu surišta, su šeima, jos svėi-
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kata, jos gera ar bloga nuotaika, jos pasiruošimaspraktiškm gy
venimui, jos išsimokslinimas, jos pasaulėžiūra. visą tai turi 
be gälo didelės įtakos ir šeimos gyvenimui. Svarbu, ar šeimos 
motina yra inteligentiška; išsilavinusi, ar ne, o jos dorinėas- 
menybė visuomet yra patikimas laidas geram jaunosios kartos 
auklėjimui. Aišku, kad šeima reikalauja Stropios motinos prie
žiūros, ir čia jokie darželiai, jokios auklės ir samdinės motinos

‘ nepakeis. Vaikai privalo ne tik geros priežiūros, auklėjimo, bet 
ir namų atmosferos, namų šilimos, jie privalo saulės spindulių, 
kurių jiems tik viena motina gali duoti. Tos kelios nesubren- 
dusios gyvybės reikalauja taip pat savo teisių, jos nieko nekal- 7
tos, kad auga šioj, o ne kitoj šeimoje. Jokios sunkios gyveni-

. mo sąlygos, jokia motinos tarnyba nepateisina blogo auklėji- 
mo, nuolat susirezihusiu ir išvargusių tėvų, ypač motinos, ne
sveikos aplinkumos, namų netvarkos, nes visa tai labai veikia v 
vaikų dvasios gyvenimą, neleidžia susiformuoti giedriam, links
mam būdui, išaugina nervingus, paniurėlius vaikus. Motina tu
ri didėlę savo dienos dalį paaukoti vaikui, ypač kol jis dar vi
sai mažas ir reikalingas labai švelnios priežiūros, kad tas ir tur
tinguose namuose gyvendamas nesijaustų esąs našlaitis. Giliai

* psichologiškoje„Irkos tragedijoje 4 talentingai atvaizduotas jos
didvyrės likimas — skaudžios motinos apleistos (kad ir dėl iki-

- —tų priežasčių) mergaitės dienos. Dirbdama fabrikuose, dirbtu
vėse, įstaigose, mokykloje, ligoninėj ar kur kitur, pagaliau eida
ma laisvosios profesijos pareigas, motina visuomet bus atitrauk
ta nuo šeimos, didelė dalis namų jaukumo ir šilimos bus nu
nešta į įstaigas. O parėjusi namo, darbo išvarginta ji niekuo % 
met negalės gerai tvarkyti ir prižiūrėti namų, vaikai ją vien tik- 
tai vargins ir trukdys. Vadinasi, jei tėvo tarnyba yra būtinas 
šaltinis šeimai išlaikyti, motinos tarnyba ir ilgas namų paliki
mas tarnaičių priežiūrai yra visuomet kenksmingas. _

Bet motinai gyvenimas stato vis didesnių reikalavimų, ver
čia ją į šeimoje dirbamą darbą žiūrėti, kaip į labai atsakingos 
ir rimtos profesijos darbą, verčia labai stropiai pasiruošti. Ir 
valstybė tuo tūrėtų rūpintis įvesdama tam tikras pamokas jau 
valdžios mokyklose, kur mergaitės galėtų gauti svarbiausių tos 
srities žinių, o mūsų abiturientė turėtų būti visai gerai paruošta 
pavaduoti savo motiną auklėdama jaunesniuosius.

Taigi, rimtas ir/atsakingas šeimos daįbas, kuriam moteris 
turi rimtai pasiruošti, kuris negailestingai reikalauja iš jos ma- 

; ksimumo fizinių ir psichinių jėgų, turi būti visuomeniškai ver
tinamas, tiiri būti pripažintas materialiniu ir moraliniu atžvil
giu lygus su visuomeninėmis profesijomis, turi būti teisingai at
lygintas. Šitaip sutvarkius klausimą, būtų lengvai pašalinti ir 
tie motyvai, kurie ir rimtai savo pareigas suprantančią motiną 
verčia dirbti. Būtent, būtų pakelta šeimos materialinė gerovė.
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Pakitėjusios gyvenimo sąlygos, kurios smarkiai išplėtojo 
fabrikų ir dirbtuvių pramonę, nustelbdamos namų ūkį, priver
tė neturtingas moteris ieškoti darbo už namų sienų. Inteligen
tiškųjų darbininkų perteklius, įvairūs ekonominiai kriziai taip 
palietė gyvenimą, kad vyras nepajėgia pats vienas šeimos išlai
kyti. Konkrečiai kalbant apie Lietuvos inteligentus, tik pačių 
aukštųjų kategorijų valdininkąi tegali visiškai aprūpinti savo 
šeimas. Taigi, šis motyvas yra vienas iš svarbiausių, dėl kurio 
motina eina tarnauti, bėt ne tuščia ambicija, noras įrodyti savo 
gabumus ar konkuruoti su vyrais. Antras motyvas, motina, net 
tokias atsakingas pareigas eidama, subrendęs ir savarankiškas 
asmuo yra priklausoma vyro piniginiu atžvilgiu. Tai dažniau- 
šiai jai yra sunkiai pakeliama dar ir dėlto, kad visuomenė neį
vertina jos darbo lygiomis su valdininko ar mokytojo darbu. 
Vyriškoji visuomenė dar toli gražu ne visa pajėgia suprasti, kad 
motina ir virtuvėje sėdėdama lygia dalia rūpina šeimos reika
lus, kaip ir jis pats, jei ne tiesioginėm pajamom, tai bent darbu. 
Ir, jei jos gyvenimo sąlygos verčia ją išeiti iš tarnybos ir sėdėti 
namie, ji turi visiškai tokios pat teisės leisti šeimos tėvo uždar
bį jo, jos ir šeimos reikalams. Čia dažnai kyla skaudžių nesu
sipratimų, kurie būtų visiškai pašalinti, pripažinus motinos 
darbą lygų su kitomis profesijomis. Skyrium reikėtų paimti 
mokytojos profesiją, nes kitaip atsidurtų sunkioj padėty mer
gaičių mokyklos. Šiaip ar taip, mergaičių mokyklose tinkamiau
sios mokytojos yra moterys, bet ne vyrai. O palikti visą auklė 
jimą ir mokymą vienom rietekėjusiom būtų netikslu, nes geriau
sia auklėtoja yra motina.

Trumpai suglaudus visa tai, reikėtų štai ką pasakyti. 1. 
Motinos, reikalaudamos pripažinti jų darbą vertingą ir lygų su 
visomis kitomis profesijomis, turi atsisakyti nuo tarnybų, nor
malinėse sąlygose, t. y., kai šeimai patikrintos tokios sąlygos 
kad ji gali patenkinti ne tik materialinius, bet ir dvasinius sa- ~ 
vo reikalus (knygos, žurnalai, laikraščiai, teatras). 2. Atsisakiu
sios nuo tarnybų, jos gali dirbti mokslo, meno, visuomeninį, so
cialinį ir labdarybės darbą (nemokamą idėjos darbą) tik tiek, 
kiek tai nekenkia šeimos gerovei, 3. Iš čia netekėjusioms mo
terims kyla reikalas gerai pasiruošti ne tik būsimai visuomeni-' “ ■ 
nei profesijai,, bet ir šeimos gyvenimui. Bet tos, kurios nori 
visas pajėgas paaukoti menui ar mokslui, turėtų išsižadėti ve
dybų. 4. Būtinai reikia šeimyninio auklėjimo ne tik moterims, 
bet ir vyrams, kurie turėtų taip pat išmokti išsižadėti tam tik
ros nepriklausčmybės ir laisvės, o taip pat įvertinti svarbų mo- 
finos darbą.

Bet ir toks klausimo pastatymas ir sprendimas pareika
laus įš daugelio moterų aukos. Moters liūdnąją gyvenimo dalį
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ir sudarotai, kad ji negali kaip vyras sujungti du dalyku: šei
mą ir mokslo darbą ar meno kūrybą. Jai tenka rinktis viena, 
ar kita. Motinystėsjaušmas yra tačiau tiek stiprus, kad vargu 
kuri jausis laiminga, išsižadėjusi šeimos ir tuo pasiekusi dideliu 
mokslo ar meno laimėjimu. O šeimos darbas pririš ją prie gy
venimo smulkmenų, mokslo darbas ar kūryba būtinai nuken 
tės. Tą skaudų savo likimą ypač pajus tos, kurios vėlai teka ir 
prieš tai jau spėjo pamėgti savo darbą, paaukoti jam daug jė
gų, arba kiirios jaučiasi neabejotinai galinčios dirbti mokslo ar 
meno srity. Dėlto reikia rasti jėgų išsižadėti vieno ar kito, nes 

i čia ne vienos moters reikalas, bet kelių paaugančių gyvybių.

Ište k ė ju šių moterų tarnybos 
klausimas >
Ona Krikščiūnienė

~ Jau prieš porą trejetą mėnesių plačiai pradėta kalbėti apie
tai, kad moterys, kurių vyrai yra aukštesnių kategorijų valdi-

: minkai, bus .šalinamos iš tarnybos. Toms kalboms pagrindą da-
- ve valdžios išsiuntinėti ištaigų viršininkams raštai, kuriuose bu

vo užklaustą, kiek dirba įstaigoje ištekėjusių moterų, kokį atly
ginimą jos gauna ir kokių kategorijų valdininkai yra jų vyrai. Ta
da ir laikraščiuose pasirodė straipsnių, kuriuose buvo aptaria
mas klausimas,, ar reikia valdininkų žmonoms tarnauti. Buvo 
teigiamų ir neigiamų to klauismo sprendimų. Kai kuriuose laik
raščiuose, kaip, pay.; „Liet. Žiniose4* buvo matomas susirūpi
nimas tik žemesnės kategorijos moterimis. Į visa tai reagavo 
ir moterys, ir padarė realų žingsnį, norėdamos užkirsti kelią įstaty
mui, draudžiančiam aukštesnių kategorijų moterims tarnauti. Lie
tuvos Moterų Taryba, kuri jungia 18 kultūrinių orgainzaci jų, įtei
kė vyriausybei tuo klausimu memorandumą. Memorandumą pa
sirašė taip pat ir Katalikių Moterų Sekretoriato nariai.

. ■ ■■■••. . ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ • v ■ ■

Kadangi įstatymo, draudžiančio moterims tarnauti, išlei
dimas būtų žalingas visuomenei, valstybei ir moterims, tai pra- ; 
vartų su šiuo klausimų, plačiau ir vispusiškiau susipažinti. Šio 
straipsnio tikslas yra parodyti tokio įstatymo netikslumą. Pir
miausia, toks įstatymo išleidimas būtų susijęs su Lietuvos-^al- 

^Stybės konstitucijos sulaužymu. Abi valstybės konstitucijos įra^- - 
/jo šį paragrafą: „Visi Lietuvos piliečiai vyrai ir moterys yra ly

gūs .prieš įstatymus“... (Žiur. „Vyr. Žinių“ N 100 ir 1928 m. geg. 
m. N 27 5). Taigi, Valstybės Konstitucija garantuoja moterims

lt
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moterys turi norą, pašaukimą ir prisirengimą. Šios teisės mo
terims garantuojamos ne be pagrindo. Jau sunkiaisiais spau
dos draudimo laikais, taip pat pirmaisiais mūsų valstybės kū
rimosi metais ir pagaliau nepriklausomoj savo valstybėj mote
rys dirbo greta vyrų, jų darbas buvo tiek pat naudingas ir svar
bus, kaip ir vyrų; jos užsitraukdavo ant savo galvos tokį pat 
atsakingumą — o seniau ir pavojų —. ir jų nuopelnai savo kraš- 
tai yra tokie pat, kaip ir vyru. Toliau, kaip sako memorandu 
mas: „yra žinoma, kad savo teisių nustoja pilietis tik nusidėjęs, 
bausmės nusipelnęs, tada jis ir iš vietos paleidžiamas . Taigi, 
pašalinimas iš tarnybos ištekėjusių moterų -būtų ištekėjimo 
inkriminavimas“. Turint šitai galvoj, toks įstatymas galėtų tu
rėti visuomenei demoralizuoj an čios įtakos. Moterys valdinin
kės, nenorėdamos nustoti tarnybos, bijotų ištekėti už vyrų val
dininkų. Vyrai susilaikytų nuo vedybų, nenorėdami užsitrauk
ei ant savęs sunkios naštos, kadangi šiais laikais vyras neišsi
gali ar neranda reikalo duoti moteriai tokias sąlygas, kad ji ga
lėtų dirbti tik šeimai. Dažnai vyras šiais laikais Taukia iš mo
ters, kad ji palaikytų šeimą savo uždarbiu. Kartų su tuo atsi
rastų nelegališkų sutuoktuvių ir nelegališkai gimusių skaičius 
padidėtų. Atsirastų ir persiskyrimų, bent oficialiai, kad galėtų 
savo pozicijas išlaikyti. Pagaliau, kas garantuos teises tų mote
rų, kurioms šiuo momentu dar bus paliekamos tarnybos? Paša
linus iš tarnybų aukštesniųjų kategorijų valdininkų žmonas, ku
riąskaičius neperdidelis (tai, rodos, jau parodė ir daromoji sta
tistika) , ekonominis krizis, kuriuo dabar skundžiamasi, nebūtų 
pašalintas. Netrukus atsirastų reikalas šalinti iš tarnybų ir že
mesniųjų kategorijų valdininkų žmonas, o paskui galėtų ateiti 
eilė ir netekėjusioms moterims.

> ' . t • ’ • ’• ” : ’ - s

Daugelis moterų tarnybos klausimą mėgsta rišti su šeimos 
gerovės klausimu. Netarnaujantį moteris esą daugiau laiko pa- 
skirianti šeimai ir vaikams. Taip, su tuo reikia sutikti, kad mo
ters pirma ir svarbiausia, pareiga turi būti šeįma. Mes ypatin
gai turimu gerbti tokias moteris, kurios yra visiškai atsidėjusios 
šeimai. Bet ąr visos moterys, kurios netarnauja, taip jau pasi- 
aukoją šeimai? Dažnai netarnaujančių moterų tarpe matome 
gana pasyvų elemehtą, kuriam tiek šeima, tiek tarnyba vienodai 
mažai rūpi. Dažnai pasitaiko, kad tą laiką, kurį kitos praleidžia 
tarnyboje, jos paskiria savo malonumams^ pramogoms, pasipuoši
mui. Ir namai esti vieni, nors moteris ir netarnauja. Tokios motinos 
mažiau duoda vaikams, negu toskurios tarnauja. Turinčios tarny
bą moterys dažnai stropiau rūpinas namuose paliekamų vaikų glo 
ba ir priežiūra, be to, turėdamos uždarbį gali suteikti vaikams pil
nesnį ir vispusiškesnį auklėjimą Pinigai yra reikalingi tinkamai
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vaikų priežiūrai, vaikų apdarui,” mokslo ir auklėjimopriemo- \ 
nėms, tinkamai vaikų aplinkumai sudaryti etc. Bet nekalbant 
apie tai, kuri moteris daugiau gali duoti naudos Šeimai, ar tar
naujanti, ar netarnaujanti, mes vis dėlto turime skaitytis-su to
mis priežastimis, kurios išstumia moteris į tarnybą — net ir tas 
moteris, kurios, be abejonės, daugiau duotų šeimai pasilikdamos 
namuose. Gyvenimas yra toks komplikuotas, jo sąlygos tokios 
įvairios, jog dažnai mes net neįmatome, kas dedasi Šeimose ir 
kodėl moterys eina iš šeimos ieškoti sau darbo ir uždarbio. Juk 

< neretai pasitaiko, kad vyras iš nemažo savo uždarbio skiria per
menką dalį šeimai išlaikyti. Nemažai yra vyrų, kurie moters 
darbą pripažįsta tik tada, kai ji atneša į namus savo uždarbį", tuo 
tarpu tos moterys.-kurios atsidėjusius dirba šeimai, sulaukia iš
metinėjimų, kad jos nieko nedirba. Taip pat šeimos neretai gy
vena sunkių ekonominių atžvilgiu momentų, Jęada vyro nors ir 

; nemažo uždarbio nebeužtenka šeimai išlaikyti. Pagaliau, ar ga
lima nesiskaityti su tuo motyvu, kad moteris prisirišo prie savo 
profesijos darbo irhe jo ji neranda pilno pasitenkinimo; arba, 
kad ji negali pakęsti tos subordinuotos padėties, kada materia
liai ji pasidaro visai priklausoma vyro. Vienu žodžiu, priežasį- 
čių, kurios verčia ištekėjusią moterį tarnautų yra be galo daug. 
Jas: visas išvardyti būtų sunku, bet vieną dar reikia paminėti. 
Šiais laikais tik toji šeima yra tikrai stipri, kur vyras gali gerbti 
savo žmoną-draugą, ne tik stiprią indidualybę ir intelektą, bet ir 
sugebančią nešti materialio gyvenimo naštą. Tad moteris turi turėti 

— . profesiją ir jai negali būti užkirstas kelias dirbti savo profesijos
darbą tik dėl to, kad ji ištekėjo. Jei moteris negalės užsidirbti, jei 
ji neturės profesijos, ją laikys už vyrą žemesnę, kas ir dabar 
jau pasitaiko tais atvejais, kada moteris savo mokslu bei sugebė- 
jimims nėra lygi vyrui. Be to; moterų iš tarnybos pašalinimas 
įndstu į moters gyvenimą chaosą, netikrumą, abejones apie ry 
tojų.\^r ji gali rimtai rengtis ir rimtai dirbti,, jeigu jai stovi prieš 
akis klausimas: šeima ar darbas? Šiais laikais moteris turi sude
rinti ir žmogaus, ir moters, ir motinos pareigas. Tai jos svariausias 
uždavinys. Ji jaučia, kad tik tokia moteris bus autoritentinga ir 
naudinga ir tautai, ir šeimai. Be to, tenka iškelti ir tai, kad ne^ 
praktikuojamas, nepritaikomas mokslas turi nykti, Taigi^kam 
jis įsigyti nykimui? Ir kam sulyginti mergaičių mokyklas su 
vyrų mokyklomis, kam įsteigta universitetuose fakultetai, į ku
riuos priimamos ir mergaitės, kam joms išeiti aukštąjį mokslą? 
Nejaugi tik tani, kad gautų bendrąjį išsilavinimą? Bet tai jos 
galėtų gauti Visai kitokiu, lengvesniu būdu, neaikvpjant tiek daug 
jėgų ir lėšų. Pažiūrėjus iš tos pusės reikėtiį visą gyvenimą per
tvarkyti visai kitais •pagrindais. Kai kas į tai' gali: atsakyti, kad 
mokslas yra reikalingas toms, kurios dar lieka tarnyboj, būtent,
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neištekėjusioms. Bet ar ilgai ji bus neištekėjusi? TÄr npšinib*7 
ka pasiekti profesiją, Įsigyti praktikos, tapti geru darbininku tik 
tam, kad po trumpo laiko nustotum tarnybos? Juk gerai žino
ma, kad numatymas geresnės ateities yra didelis akstinas dar
bingumui padidinti. Be to, moterys įsigijusios darbo praktikos* 
tapusios tinkamomis ir naudingomis darbininkėmis, turės pasi
traukti į šalį, o jų vietą užims neprityrę darbininkai. Aišku, kad 
toks nuolatinis darbo pajėgų keitimas bus tik valstybei ir visuo- ‘ 
menei nenauda. Moters gi išlavinti gabumai, jos praktika žtis be 
naudos. " ./.■./< ' .

Tat matome, kad yra įvairiausių priežasčių, dėl kuriu mote
rysturi tarnybas. Išleistas įstatymas neieškos priežasčių, 
neišskirs tų, kurioms reikia ir kurioms nereikia tarnauti. Drau- 
ūžiamasis įstatymas visiems vienodas.

Baigiant reikia paminėti dar vieną dalyką. Sakysim, mo- 
tėrįs/turi tarnybą. Įstatymas jai uždraudžia tarnauti. Kitas 
užima jos vietą. Tuo tarpu jos gyvenime įvyksta perversmas. 
Vyras valdininkas suserga, nustoja tarnybos, miršta, ir kas tada 
lieka jai daryti? Jos vieta užimta, kitos gauti sunkų, ir moteris 
dažnai su vaikais tenka sunkiam gyvenimo skurdui.

Taigi, įvairių įvairiausios priežastys rodo, kad šiuo reikalu 
įstatymo išleidimas būtų netikslus ir žalingas, kaip visuomenei 
ir valstybei, taip ir pačiai moteriai*) . ~

p.

*) Straipsnelį rašydama plačiai naudojausi Lietuvos Moterų Tary
bos memorandumu, įteiktu šiuo reikalu Ministerin Kabinetui; 0. K.
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Priešmokyklinisauklėjimas

-■ Žmogus, tas žemės karalius, ateina į pasaulį menkas ir be 
jėgis. Su dideliu įdomumu kreipiasi jo akys į jį apsupantį pa 
šaulį, viskas nematyta, nauja, įdomu; rankos tiesiasi apčiuopti^ 
pažinti. Kiekviena diena suteikia vis naujų įspūdžių. Tad koks 
didelis turi būti vaiko darbūs, kad išbristų iš tų įspūdžių chaoso, 
kad suformuotų savy būsimų žmogų. Tų darbų vaikui padeda 
atlikti šeima, motina. Bet ne visos motinos gaji tame dideliame 
vaiko darbe padėti, vienai trūksta sąlygų, laiko, kitai prityrimo,, 
o terčiai, gal būt ir noro. Visa tai sudarė priežastis, pašauku 
sias gyveniman priešmokyklinio amžiaus mokyklų. Taip atsi-

; rado vaikų darželiai, mokyklėlės, dieninės prieglaudos, vaikų ko- 
Jonijos, sanatorijos, vaikų’ nameliai ir Lt.

—" • n ■ . V. a ‘ ’

Keli bruožai iš priešmokyklinio 
auklėj i m o į s t o r i jo s

r J. . . ■ ■ ■ ’. ■’ -

• ’ >’ * ’ * • * ,

J. A. Gomenius. Pirmasis, kuris ėmė kelti priešmokyklinio 
auklėjimo reikšmę buvo Jah. Amos Comenius, gyvenus, nuo 1592 
m. iki 1670 m. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad pirmieji šęšeri vai
ko amžiaus metai turi labai svarbios reikšmės jo auklėjimui, kad 
jie yra produktingiausi jo gyvenime. ” J

Be to, jis pirmas įsteigė vaikams ,iMotinos mokyklų“. Čo- 
meniu s pabrėžė, jog svarbu lavinti žmogaus jautimus, jog reikia - 
išmokyti vaikų teisingai elgtis su daiktais ir jie gerai pažinti. Be 
to, jis ne mažai kreipia dėmesio į vaiko kalbų. Taip pat jis pa
taria anksti pradėti auklėti vaiko religinius bei dorovinius jaus- 

' ■ mus.' .
J. H. Pestallozzi. Šveicaras, gyvenęs nuo 1746 m. iki 1827 
Savo asmeniu Pestalozzi parodė, kad auklėtojas turi būti 

gilios ir jautrios sielos asmenybė. Pestalozzi, norėdamas suprasti 
vaikus, pats buvo vaikas. Jis kartu su savo auklėtiniais ir džiau- 
ges, ir verkė, nežiūrint, ar tai buvo didelės, ar mažos reikšmės 
dalykai; jis gyveno jų gyvenimu ir todėl pasiekdavo tokių auk
lėjimo išdavų, kokių retai kas tepasiekia.

Pestalozzi vaikų sielose auklėjo jautrumų aplinkumai. Jis 
leisdavo patiems auklėtiniams spręsti gyvenimo klausimus, tik są
lygas sudarydavo taip, kad sprendimo linkmė eitų norima vagą; 
Pestalozzi sakė, kad didžiausias auklėtojo uždavinys pažinti
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suprantame, negalima, nes mūsų siela su savo subrendusiomis 
pajėgomis labai skirtinga nuo vaiko jaunos sielos. Vaiko mokyt 
mas turi būti vaizdingas ir aiškus. Pažinimą vaikas turi įgyti 
savo paties veiklumu ir patyrimu.

M
liam gyvenimui nepraktiškas, greit užsidegąs^ tai aišku, kad jam 
dirbti buvo nelengva. Frobelis išleido keletą veikalų* žurnalų, 
sudarė savo auklėjimo sistemą. Savo priešmokyklinio amžiaus 

7 mokyklėlėms davė „Vaikų darželių“ vardą (1840 m.).
Frobelio pedagogikoj daug misticizmo ir ekstazės. Jam 

primetama per didelis sentimentalumas. Fröbelis priešmokyk
linio amžiaus vaikus mokydavo kalbos ir meno, čia įeina: iš mo
lio lipdymas* karpymas, kartono sudėjimas^ dainavimas, žaidi
mai ir gimnastika. Visa tai duodama neilgomis pamokėlėmis, po 
kurios seka pauza ir. po jos jau kitas darbelis. Be to, Frobelis 
svarbiu dalvku laiko vaikams duodamas dovanas.

Iki Frobelio priešmokyklinis auklėjimas buvo skiriamas 
beveik tik vaikams našlaičiamsJ'rdbelis, gi su savo „Vaikų dar- 
žėliais“ atėjo į pagalbą inteligentei miestietei motinai, kuri ne
gali duoti savo vaikučiui natūralių plėtojimosi sąlygų.

17—18 amžius davė pirmuosius bandymus įkurti vaikų dar- 
želįus. Pirmasis darželis 17 a. buvo įsteigtas Paryžiuje našlaičiams 
Vėliau panašus darželis vardu ,,Žaidimų mokyklą“ steigiamas 
Holandijoj. Čia be žaidimų buvo ir mokoma. Toliau vaikų dar
želiai ima plėstis Anglijoj, šotlandjijo j, Amerikoj ir k. Vokietijoj 
1873m. įsikūria vaikų darželių sąjunga. Patys darželiai buvo 
privačiose rankose. Nuo vedėjų nebuvo reikalaujama cenzo, bet 
taip pat joms nebuvo leidžiama darželiuose mokyti rašyti, skai
tyti. Darželiai buvo vedami pagal Frobeliojmklėjimo sistemą, bet 

. buvp paimta tik praktiškoji dalis, todėl, žinoma, nukrypo nuo .
jo pedagoginės pasaulėžiūros.

Prancūzijoj. Pradžioje darželiai buvo Comeniaus ,*Motinos _ 
mokyklos“ pakraipoje. Jų pradžia buvo dieninės prieglaudos, 
čia buvo mokoma kalbos, skaičiuoti, piešti, rankų darbų. Tos 
mokyklos buvo mažesniems 2—5 m. ir didesniems 5—7 m. O 
1907 mrtr^rąncuzijoj ima skleistis Frobelio vaikų darželiai.

laikomasi, o prancūziškoje „Motinos mokyklos“.
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Anglijoj. Priešmokyklinio auklėjimo idėja ėmė plisti 1799 
m. Anglijoj prie darželių organizavimo labai daug prisidėjo val
džia. Čia buvo laikomasi ir ^Motinos mokyklos“ pavyzdžių ir 
Pestalozzi idėjų, vėliau papildant Fröbeliu, kuris daugumoje bu* 
vo paimtas pagrindingai: medžiaga ir filosofija.

*••••» ■ " ' * <•. ' . ■ ‘ . .* “■ ‘ t ’ • ’ ■ . ♦ •

Skandinavijoj. Vaikų darželiai atsirado tik 1901 m. ir po 
11: / ' _ ’ '
vijos šalyse šeima laikoma didelėj pagarboj, gi našlaičiams, ne-

etų jų tebuvo priskaitoma tik 8. Tai dėl to, kad Skandina- 

turtingiems steigiama dieninės prieglaudos.
Amerikoj. Nuo 1867 m smarkiai paplito priešmokyklinis 

auklėjimas ir greitai perėjo į Fröbelio sistemą. Pradžioj, Ame
rikos vaikų darželiai buvo beveik privačiose rankose. Vėliau» 
jie buvo prijungti prie valdžios laikomų mokyklų tinklo. Jau 
prieš 25 metus Amerikos vaikų pereidavo per darželius.

II

Apskritai; minėtose šalyse po Didžiojo Karo priešmokykli- 
nis auklėjimas ėmė smarkiai plisti ir stovi gana aukštai. Kai 
kur, kaip Šveicarijoj, Prancūzijoj dar tebėra Fröbelio vaikų dar
želiai,, bet kitur smarkiai išsiplėtus Montessori, ypatingai Angli
joj, Ispanijoj, iš dalies Vokietijoj, Austrijoj.

Na u j a s i s a u k 1 ė j i m a s
j Jau 20 amžiaus pradžioj pradėta ieškoti naujų pedagogikai 

kelių. Prasidėjo naujojo auklėjimo judėjimai j kuris tebėra vi
sai jaunas ir todėl savo praeities dar neturi. Tačiau, to nežiūrint, 
naujajame auklėjime galima pastebėti keletą esminių momentų. 
Pirmasis momentas turi polemišką pobūdį. Šiame momente, 
naujojo auklėjimo šalininkai teigia asmenybės pagarbą, arba 
vaiko individualybę. Antras momentas yra konstruktyvaus po- 
budžio, jis turi visą eilę naujojo auklėjimo idėjų kūrėjų, kurie 
pasireiškia tuo, kad savo mokyklose jungia veiksmą su teorija 
pragmatiškąja, arba idealistine prasme. Trečias momentas jau 
daug praktiškesnis, jau tiesiog organizatoriškas. Jaučiama grį
žimas prie natūralizmo. Pagaliau, dabartinis momentas, labiau
siai techniškas ir pedagogiška^, kur daugiausia dėmesio kreipia
ma į auklėjimąsi. Pastebima didelis palinkimas prie metodiškų 
bandymų ir jų realizavimo mokyklose. Be to, naujas auklėji
mas nenori apsiriboti »yien ateities žmogaus išugdymu, jo paruo
šimu gyvenimui, jis dar rūpinasi patenkinti vaiko reikalavimus, 
jo interesus — jis daug dėmesio kreipia j vaiko dabarties gyveni
mą. Metodo atžvilgiu naujas auklėjimas nori apsiriboti vien 
pedagogiška dalimi. Jis palieka sau tik tai, kas iš esmės yra 
jo privalumas ir specialybė. ~Visa kita palieka šalūtiniams iiio- 
kslams. Vadinasi, naujasis auklėjimas žino savo ribas ir pasky
rimą. Ir dėl to jis taip smarkiai žengia u priekį. Senasis auklė-
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jimds per šimtmeti davė vieną kitą žmogų, o čia per ketvirtį 
šimtmečio priskaitoma visa eilė.

Viena iš žymiausių naujojo priešmokyklinio auklėjimo at
stovų yra Montessori. y -v

Monteiisori gimė Italijoj 1870 m. rugpjūčio m. 31 d. Ji stu-
dijavo gamtjį ir mediciną. Būdama 25 metų gavo meclicinos dak-
tafatą ir pla<čiai pagarsėjo savo medicinos praktika. Kaip gydy-
tojai teko dh’bti su atsilikusiais vaikais segiunų ir itarų. metodu; ji

\ pagilino šiuos metodus, įnešdama savo pritaikintos medžiagos. 
Taip bedirbdama pastebėjo, jog vaikai daro didelę pažangą, ko
kios net nepadaro normalūs, normalioje mokykloje. Tada jai 
labai parūpo ištirti to pasisekimo priežastis« Ji vėl įstoja univer
sitetan studijuoti filosofijos ir pedagogikos. .Tuo pat laiku tyri- * 
n ėja italų mokyklas ir pamato senojo auklėjimo klaidas. Dirb
dama darbininkų draugijos vaikų darželyje, ji pradėjo pritaikinti 
savo kuriamą auklėjimo sistemą, kurią iki šių dienų plečia, tai
so bei tobulina.

1909 m. atspausdinamas pirmasis Montessori pedagoginis 
veikalas, pavadintas „Mokslinis pedagogikos metodas4% Nau
juoju priešmokyklinio auklėjimo metodu visi susidomėjo ir mi
nėtoji knyga tuojau buvo išversta į kelioliką svetimų kalbų. Ne
trukus Montessori išleidžia savo antrąjį veikalą „Antropologija ir 
pedagogika“, šioji knyga buvo santrauka jos paskaitų, kurias 
ji skaitė mokytojų seminarijoj. ,

Montessori nuo 2—6 m. vaiko amžiui priduoda nepapra
stos svarbos, nes tuo laikotarpiu vaikas dirba didelį darbą — jis 

— pats kuria būsimą žmogų. Auklėtojas jam negali padėti, jis tik 
gali vaikui palengvinti, sudarydamas tinkamą aplinkumą. Mon
tessori ir stengėsi ištirti, kaip sudaryti tą aplinkumą, atsižvel
giant į vaiko dvasios ir kūno reikalavimus.

1912 ir 1914 m. Romoje surengiami pirmieji Montessori
/ auklėjimo sistemos internacionaliniai kursai, į kuriuos klausy

tojų atsilankė iš 14 valstybių. Po to, panašūs kursai įvyksta čia < 
vienoje, čia kitoje valstybėje.

Kaip pernai, taip ir šiemet Romoje įvyksta pusmetiniai 
tarptautinio pobūdžio Montessori sistemos'kursai. Šiuose kur
suose dalyvauja ir pirmoji lietuvė p. M. Varnienė, kuri yra tik
rai supratusi ir labai susigyvenusi su Montessori auklėjimo idė
jomis, ir dabar yra pasiryžusi tas idėjas įgyvendint ‘ Lietuvoje, 
Pradžia jau sėkmingai padaryta. > -

Montessori auklėjimo pagrindinis principas — pojūčių 
auklėjimas, pagrįstas fiziologijos, antropologijos ir psichologijos 
mokslais. Pagal Montessori sistemą, pojūčių auklėjimas reikia 
pradėti nuo 2—3 m. iki 6 m., ty., nuo pat ankstybosiös küdiky’ 
stės. Tą amžių reikia išnaudoti pojūčiams lavinti, nes paskiau
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vaiko dėmesį patraukia pasyvaus domėjimosi aplinkuma. Tada 
pojūčiai lavinti per vėlu. Gi pojūčiųjautrumaspraktiškam gy
venimui yra būtinas. Etinis ir dorovinis auklėjimas' tampriai su
sijęs su jausmų auklėjimu. Reikiadupti vaikui pajusti ir pa
milti harmoniją. Montessori, sudarydama vaikui aplinkumą pagal 
jo gyvenimo reikalavimus, jo pojūčiams lavinti duoda didakti- 
nę medžiagą, kurioje glūdi estetingumas, pastovumas^laipsnin- 
gumas. Auklėdama pojūčius kartu auklėja pastabumą ir atmintį. 
Tokiu būdu kreipia vaiko valią į jo dvasinį interesą. Jį išmoko _ 
tiksliai matyti, tiksliai girdėti, kartų gerai atminti ir gerai atpasa
koti savo įspūdžius. Jos didaktinė medžiaga yra patraukli kartu 
ir konkreti. Pati Montessori medžiaga sudaryta taip, kad auklė- j 
toja pati gali kontroliuoti vaiko klaidas. Tokiu būdų Montesso
ri mokyklėlės vedėjos pareigos yra kitokios, negu senosios mo
kyklos. Iš jos reikalaujama ypatingo jautrumo. Ji turį kiek
vieną sävo veiksmą apskaičiuoti ir teisingai laikytis reikalavimų: 
aiškiai, teisingai ir trumpai. Montessori mokykloje pamokos bū
na individualinės, labai trumpos ir eina iš to paties vaiko, tuo 
atveju, kada tas jam reikalinga, arba kada jis įdomaujasi. Ve
dėjos uždavinys yra—pastebėti, pajusti momentą, kada vaikui pa
moką reikalinga, kad vaikas tiųkamai galėtų ją sunaudoti. Jautri 
mokytoja pati numano, kada ir kaip ji turi elgtis sų vaiku. Kar
tais ji gali nėsimaišyti į pamoką, o kartais pūti atkakli.

Montessori mokyklėlėje viešpatauja laisvė, bet didelėje 
drausmėje. Jos medžiaga daro su vaiku stebuklus. Ji patrau
kia vaiką. ir kadangi ji tūri savo aiškų tikslą, tai jo ir atsiekia 
Montessoriškoj mokyklėlėj pastebimą: rimtumas, darbštumas, 
susikaupimas, tvarkingumas, tikslingumas. Tai padaro ne mo
kyto ja savo žodžiais, bet Montessori auklėjimo medžiaga. Mon < 
tessori vaikas dirba ramiai, susikaupęs su dideliu susidomėji
mu ir džiaugsmu.

Dar porą žodžių apie priešmokyklinio auklėjimo būklę bei 
sąlygas pas mus, Lietuvoje. Reikią pasakyti, kad šį auklėjimo 
sritis dar tebėra užųomązgės stadijoje. Vaikų darželiai žinomi 
Kaune ir viename kitame didesniame apskrities mieste. Darže
liai laikosi daugiau maišytos sistemos, o dažniausiai ir jokios 
nesilaiko, nes trūksta vedėjų specialisčių. Montėssori tipo dar
želių, kuriuose būtų tiksliai pritaikoma jos sistema, tėra vienas, 
dar visai neseniai įsisteigęs. Rodos, Lietuvos žydai turi du Mon
tessori sistemos vaikų darželiu.

Baigiant vis dėlto tenka konstatuoti, kad priešmokykliniam 
auklėjimui vis daugiau pripažįstama teisių ir duodama savaran
kiško veikimo laisvė. Vis daugiau ir daugiau pripažįstamarjog

- -pirmas4r^rWbiausiasLži]aogaus asmenybės susidarymo tarpas yra 
priešmokyklinis amžius ir tam/žmoglSk^igiBao^^rljoduLMen- 
giamasi sudaryti tinkama, vaiko interesus atitinkanti, aplinkuma. ~

n
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Virtuvės įrengimas

R. Petriišauskienė
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Svarbiausi moderniojo buto bruožai — paprastumas, tiks
lumas ir estetiškumas. Lygiu, paprastu linijų baldai ne per gau
siai apstato kambarius, padaro butą jaukų, erdvų, malonų. Kiek
vienas buto įrengimo daiktas turi aiškų tikslą ir sau paskirtą vie
tą. Bet nė vienoj gyvenamo buto patalpoj taip aiškiai nepastebi
mi pagrindiniai moderniško buto įrengimo dėsniai, kaip virtu
vėj. Čia ypač yra pritaikytas tikslus erdvės bei laiko išnaudoji
mas, taip pat kiekvienas virtuvės daiktas turi atsakyti higienos 
bei estetikos reikavalimams. #

Virtuvė yra judriausia gyvenamo buto dalis, ji yra tarsi 
mažytis fabrikas, kuriame per visą dieną einą šeimos maisto ga
myba. Iš virtuvės plaukia šeimos gyvybė ir sveikata. Pagaliau 
virtuvėj daugeliui moterų tenka praleisti didžiąją dienos dalį. To
dėl nenuostabu, kad paskutiniais laikais labai susirūpinta iš pa

II

grindų pertvarkyti senąjį virtuvės tipą. Kitur šioj srity jau gana 
toli pažengta į priekį. Tačiau visi naujosios virtuvės tobulumai 
tegalima pilnai pritaikinti tik ten, kur plačiai naudojama vanden
tiekis, elektra ir kiti potogumai, kuriuos suteikia žmogui šių 
dienų technika. Mūsų sąlygose, tiesa, jau ir šis tas galima pri- 

•• sitaįkinti, todėl nors trumpai teks peržvelgti paprastos, ne per 
daug turtingos virtuvės įrengimas?

Visų pirma apie virtuvės geografinę padėtį. Virtuvė turė
tų būti iš žiemių arba rytų pusės, nes prie virtuvės paprastai bū
na produktų sandėliukas, kuriam pietų saulė nereikalinga ir net 
kenksminga. Bet vis dėlto virtuvė turi būti pakankamai šviesi. 
Todėl gerai grindys ir sienos nudažyti šviesia spalva, nes tai pa
didina ruimo šviesumą. Taip pat nereikia pasitenkinti, ypač di
dėlesnėj virtuvėj, vienu langu. Langų tik apatinė pusė galima 
pridengti balta, lengvai plaunama medžiagą.

Sienos galima išbaltinti kalkėmis, bet 2/3 sienų (apatinė 
dalis) tenka nutepti aliejiniais dažais, arba bent tose vietose, kur 
sunkiau palaikyti švarumą, pa v., ties plyta, indų plovykla. Alieji
niais dažais išteptas vietas lengvai galima nuplauti. '

Virtuvės grindys daromos iš plytelių, cemento arba me
džio; Plytelių grindys, kaip jau sakyta, galima daryt Šviesios
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spalvos, Tada lengviau palaikyti ir švarumą. Kadangi plytelės, 
arba cementas yra Šalta medžiaga, tai po virtuvės stalu ir tose 
vietose, kur dirbant ilgiau tenka stovėti, gera patiesti linoleumą. 
Medines grindis reikia ištepti dažais ir nulakuoti grindų lakui 

~ kad neliktu dulkėms rinktis plyšelių.
■ Dalis sienos prie plytos paprastai daroma iš baltų koklių*

kurie labai lengva nuvalyti. ~
Moderniško buto virtuvė nėra erdvi. Dėl to daugelis vi

daus įrenginių daroma sienose, pav., virtuvės indų spintos, spin- 
tos-šaldytuvai ir kt. Beto, labai daug dėmesio kreipiama į tin
kamą virtuvės baldų sustatymą. Baldai sustatomi taip, kad 
vaikščiojimo kryptis eitų tiesiomis linijomis, kad nereikėtų berei- 
kalo vaikščioti. '-..s"?:'

Kaip iš piešinio matyti, reikalingiaųsieji baldai — darbo 
stalas ir virtuvės indų spinta — yra statoma arčiausiai plytos. 
Taigi, viskas Čia pat ir nereikia tuščiai aikvoti energijos bėgio
jant ir ieškant darbo reikmenų. 1

Svarbiausias virtuvės įrengimo objektas, kur koncentruoja
mas beveik visas darbas---tai plyta. V

“~ - Gera plyta daroma iš baltų glaztjriidtų koklių. Ji turi būt
neaukšta ir su labai žemute prakura,dkad kuras būtų tiksliau iš
naudojamas. Prie žemesnės plytos yra parankiau dirbti, taip pat 
lengviau uždėt bei nuimt puodus.

Kuro -kokybės atžvilgiu, gali būt: malkų, anglių, gazo ir 
elektrinės plytos. Mūsų sąlygose apie gazo plytas negali būt ir 
kalbos, o elektra, dėl brangumo taip pat nėra prieinama plačiai; 
vartot virtuvės reikalams. Ja tegalima pasinaudot išimtinais at
vejais ir tik kai kuriems namų ruošos aparatams, kaip: virdu
liui, prosui, dulkių siurbliui. Tiesa, čia reikią pasikliauti gra
žiomis ateities perspektyvomis, kada mūsų inžinieriai įvykdys 
projektuojamą planą — elektrifikuoti Lietuvą pigia hidro-elek- 

' tra. " ■ . . . ■- . ■ ' ■■
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Tuo tarpų reikia tenkintis paprastomis malkų bei anglių 
plytomis? kurios tačiau irgi vra tobulinamos, Pav.,. plytos vir
šus pirmiau buvo daromas su skylėmis puodams įleisti, o dabar 
jis daromas lygus — be rinkių. Be kepamųjų pečiukų dū- 

. kovkų“) dar įtaisomos šildomosios spintelės, mažos vaisių džio- 
vykielės ir kita. Ktir,yra vandentiekis, plytoje galimą išvedžioti 
vamzdžiai su vandeniu kelių dešimčių litrų talpumo ir tas šiltas 
vanduo privedamas, pav.. prie indų plovyklos. Vienu žodžiu, 
tuo pačiu kuru atliekama keletą, su virtuvės interesais susijusių 
patarnavimų. Ant plytos viršaus, pagal vieną kraštą (prie sie- 

——/»oš) galima įtaisyti vielų sietelis, kuris galima pakelti ir nuleisti. 
Ant to sietelio, pav., pastatoma tešla rūgti, arba ir kiti dalykai,, 
kuriuos reikia šiltai nekarštai laikyti.

•f ' • * ’ ■ •
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Virtuvės baldai taip pat yra nuosakiai derinami prie tikslin
gai tvarkomosvirtuvės reikalavimų.Kad virtuvė būtųšviesesnė 
ir linksmesnė, visi jos baldai nudažomi balta spalva. Baldų me- 
džiaga parenkama pigi, lengva ir nesunkiai valoma. Vienas iš 
svarbiausių virtuvės baldų yra — darbo stalas. Šis virtuvės sta
las savo išvaizda primena biuro stalą. Jis daromas nemažas, 
bent viename gale su stalčiais ir apačioj su lentyna. Iš abiejų 
stalo galų įtaisomos lentos, kurias ištraukus padidinamas stalo 

“paviršius. Stalas gali turėti ir trečią ištraukiamą lentą, kuri 
įtaisoma stalo šone ir esti žemiau viršutinės stalo plokštumos.

... į

Virtuvės brėžinys ,
i- ’ ■ - fL Stalo indų spinta
2: Darbo stalas ; 6. Poilsio kampelis
& Virtuvės liekanoms kibiras 1 7. Virtuvės ir dų spinta
4- plovykla 8. Vandens kranas.

—-—Vaikščiojimo kryptis valgį gaminant
> > ‘ . ■ o

Šia lėnta pasinaudojama tada, kai darbas reikalauja stalo žemes
nio arba kai dirbama sėdint.

Ištraukiamosios stalo lentos nedažomos, kad jas būtų gali- / 
m a plauti bei šveisti. Geriau įrengtose virtuvėse prie darbo stakr 

. yra pritaikinta speciali kėdė, kurios—sėdynę galima pakelti ir 
nuleisti. Kėdė yrą tuo patogi, kad ją kiekvienas gali sau prisitai
kinti.- ' ' ■’ ■

Greta darbo stalo yra įtaisoma pastovi indų plovykla. Ji 
susideda iš trijų dalių: dešinėj pusėj yra vieta nešvariems in
dams sudėti- vidury plati plovimo vieta ir kairėj pusėj — indai 
sustatomi, kad apdžiūtų. Prie plovyklos, žinoma, turi būt šilto 

y— ir šalto vandens kranai. ..
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v Tarp darbo stalo ir plovyklos pastatomas kibiras virtuvės 
liekanoms sumesti. Kibiras paprastai esti su dąngčiu.

Gerai tvarkomo j virtuvėj nepriimta kabinėti ant sienų, kad 
ir smulkūs virtuvės įrankiai. Virtuvės indams bei įrankiams 
sudėti yra spieciali vien tam tikslui skirta spinta. Toj spintoj 
laikomos virtuvės mašinėlės, puodai, formos, bliūdai ir kiti įran
kiai. Šie visi daiktai taip tvarkingai sudedami, kad pradarius 
duris, be ilgo ieškojimo, reikalingasai daiktas kristų į akis. To
dėl kiekvienas mažmožis turi sau paskirtą vietą ir po vartojimo 
jis vėl į tą patį kampą grąžinamas. Lentynos yra heplačios, tai 
gi, indai viens už kito rieužkišami,bet dėstomi vienoj eilėj. Spin
tos apatinėse lentynose laikomi visi masyviškesni įrankiai (svar- - 
Styklės, mašinėlės, variniai indai, puodai), o viršutinėse — su
dedami lengvesni daiktai. Be to, virtuvės indų spintoje yra pa
darytas visas komplektas mažų stalnitėlių, kuriose laikomi įvai
rūs prieskoniai ir maža atsarga biramųjų produktų. Stalčių 
priešakinės dalys esti stiklinės; jei stiklo nėra, tai ant kiekvieno 
skyrelio aiškiai užrašoma, kad būtų aiškiai matyti, kas kur su
pilta. Visa tai sutaupo šeimininkei daug žingsnių, energijos ir 
nervų.

Dar tenka priminti ir tai, kad virtuvės tvarka daug lengviau 
palaikyti tada, kai virtuvės indai nemaišomi^su-stalo indais. To- 
kiti būdu, stalo indams’ tenka turėti atskira spinta. Kaip virtu
vės indų, taip ir stalo indų spinta yra žema ir su išimamom len
tynom. Tokias, lentynas patogu valyti ir, kai yra reikalas, (pav., 
dedant aukštus indus), galima vieną kitą ir visai pašalinti. Spin
toje yra skyreliai peiliams, šakutėms, šaukštams ir kitiems smul
kiems stalo Įrankiams. (

Labai patogūs, gražūs yra dabar gaminami, taip vadinami 
„kombinuoti“ baldai, kurie geri tuo, kad yrą paprasti ir visur 
lengvai pritaikomi. Pav., kombinuota virtuvės spinta sudėta iš 
dviejų, trijų lengvai per skiri amų dalių. Vienoj daly galima su
dėti virtuvės įrankius, kitoj indus, trečioj — stalo indus. Ypač - 
tokia spinta labai tiktų mažesnei virtuvei, kurioj nėra vietos ir 
neapsimoka įsigyti daugiau spintų. Mažoj virtuvėj lengvai gali
ma apseiti su „kombinuota“ nedidele spintele. Apseinama ir su 
miniatiūrinėmis spintelėmis, kurios daugiau panašios į uždaras 
lentynas ir dažnai esti įtaisomos sienos nišoj, arba net pakabina
mos ant sienos. —— .

Pagaliau viename virtuvės kampe įrengiama poilsio vieta. 
Čia pastatomas paprastas baltai dažytas stalas ir pora kėdžių, 
Ant stalo lininė, dailių raštų staltiesė ir kukli vazelė su keliais 
žiedais gėlių pagražina virtuvę ir suteikia jai jaukumo.

' . ■ ■ ■ . —. • • • . -
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MŪSŲ STUDENTĖS. Kaip visur, taip ir pas mus,' visas stu
dentes galėtume suskirstyti į dvi grupes..

Pirmoj eilėj pakalbėsime apie studentės rimtai, laisvai 
studijuojančias, su pamėgimu dalyką tyrinėjančias; studijuo
jančias dėl mokslo meilės, pamažu viską gvildedančias, siste- 
matiškai viską peržvelgiančias. Tokių rasime visuose fakulte
tuose. Jos būsimos darbuotojos, kultūrininkės, kuriančios nau
ją inteligenčių moterų kartą. ...

Tačiau, reikia prisipažinti, kad šitokių studenčių musų 
universitete neperdaugiausia. Kas dėlto kaltas, sunku pasakyti. 
Gal moters būdas, gal sunkios pragyvenimo sąlygos, kartais 
verčiančios eiti visai kitu keliu.

Daugelis studenčių, Įstojusios universitetan, dažniausia pa
sistato sau tikslu cenzą. Tas charakteringa, tiesa, ir visiems stu- 
iKozamsr- Nemanau, kadr greit' baigti studijas gali būti iš~esmės 
blogas dalykas, tačiau nemoku pateisinti vadovėlių if užrašų 
pamėgimą ir jais tenkinimąsi.

Apie vadovėlius ir užrašus telkiasi antras mūsų studentės 
tipas, galima sakyti, gausingiausias savo skaičiumi. Daugiau
sia tai būsimos pedagogės, ypatingai filologės ir istorikės. Ši 
studenčių grupė pasižymi skruzdelišku darbštumu, tik, deja, per 
siaurame horizonte. • Jos stengias kuo greičiausiai būti diplo
muotomis, tai yra, pabaigti sąskaitas su visokia filosofija ir 
mokslinį darbą padėti į šalį.

Ne tik humanitarinių, bet ir tiksliųjų mokslų fakultetų 
studentės: medikės, chemikės, matematikės, teisininkės dirba 
dvejopai. Tačiau tas skirtumas netaip ryškus, nes studijų me
tai čia reikalauja formulavimo, teoretiškumo. Su savo kombi
nacija ir fantazija toli nenueisi. Visur receptai, formulės, tai
syklės... /

Gan žymią dalį "savo laiko studentės paskiria organizaci
niam veikimui. Mūsų universitete yra daug įvairių draugijų, 
kuriose ir studentės pasireiškia savo mintimis ir darbais.

Neorganizuotu, taip vadinamų neutraliųjų, nedaug.
Studentų organizacinis veikimas eina dviem šakom—-ideo

logine ir fakultetine kryptimi.
Ideologinės organizacijos skirstomos į katalikiškas tautiš

kas, grynai tautiškas ir socialistiškas.
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' T Paskutinėse, s o c i a 1 i s t ų laisvam a n i ų organi
zacijose studenčių nedaug terasime. Tai rodo, kad ir tas fak
tas: ne taip senai buvo įsteigtas (1926.4.12) sios pakraipos bū
relis „Liepsna“ jau spėjo likviduotis, dar pernai1 pavasarį (1930. 
5.30). Energingesnės dirba su vyrais, todėl plačiau apie jas 
nekalbėsime, nes nieko originalaus. 7

Žymesnis veikimas pasireiškia likusiose organizacijose, ku
riose yra atskiros studenčių draugovės ir korporacijos, veikian
čios visai sararankiškai.

Dąug gyvumo rodo katalikiškos tautiškos krypties studen
tės. Šių grupę sudaro studentės ateitininkes, susibūrę į ,,Birutės“, 
„Giedros“ ir „Gabijos4- draugoves. Likusios dirba ir mišriose 
at-kų korporacijose. Visos rodo ne mažai visuomeninio judru- — 
mo. Rengia paskaitas, teismus, literatūros bei meno vakarus (š. 
m. gruodžio m. įvykęs pirmasis moterų literatūros vakaras, per
nai balandžio 29 d. bažnytinės muzikos koncertas yra surengti 
štud. at-kių rūpesniu). Be to, dirba labdarybės ir spaudos darbą.

Tautiškosios ideologijos organizacijos narių šūkis — „Pro 
patrial Bonae artės et amicitia“. Šioje organizacijo je dirba ke- 
liosjdešimtys studenčių, susiskirčiusios...sekcijom, kaipintelek- 

7- tuaUnio bendradarbiavimo, meno, sporto, muzikos ir dainų. Vei
kimas eina daugiau savirtarpio lavinimosi ribose.

Lig šiol turime tik vieną šios ideologijos korporaciją, — . . 
„Filiae Lithuaniae“.

* * •/ ■ • • • ’ • • ■ •

Visą laiką kalbėjau apie studenčių lietuvaičių veikimą. Ta
čiau negalima nepaminėti, ir kitataučių, kurios taip pasireiš
kia organizaciniu darbu. Studentės lenkės turi savo sąjungą 
(„Znicz“), kitos dirba su vy f ai s bendrai, pav., vokietės, latvės. 
Šiemet ypač didesnio gyvumo rodo vokietės.

Antra mūsų universiteto organizacijų grupė — fakulteti- 
nės draugijos. Jų yra gana daug, susiskirsčiusios pagal studijų , 
kryptį. Studenčių veikimas ir bendrai mišriose draugijose ne- — 
perstipriąusiąsf 1 -

S t a t i s t i n i a i d a vi n i a i. Kadangi universitete sta
tistikos daviniai paskelbiami tik pavasario semestrui, tai šiuo 

. sykiu galima patiekti 1929-30 metų žinias.
Iš viso per praeitus mokslo metus įsiregistravo 3727 stu

dentai: iš jų 1062 moterys. Iš jų daugiausia studijuoja: 
Humanitariniam f. — 350
Medicinos f. ~ 340 ~ "
Teisių f. ■ — 149 : ~
Teologijos-Filosofijos — 118 7 '
Matematikos f. — 102- 
Technikos f. - — 3

Lietuvos studentė jauną, tačiau ji puikiai žino, ko reikalau-
/ i»'

*
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ja modernusisamžius iš jos, kaip iš moters. Ji supranta, kad 
šių dienų moterei yra privalu stebėti ir gyventi nūdieniu gyveni
mu, domėtis jo santvarka ir kryptim. *

Visų tuo nenoriu pasakyti, kad mūsų studentės jau yra di
džios kultūros darbuotojos, tačiau, kas jas nors kiek geriau pa
žįsta, drąsiai gali pasakyti, kad d a u g e lis jų rimtai rengia
si ir dirba kultūrinį darbą, kad kas kartą žengiama į priekį. M. K.

BENDRIEJI SUSIRINKIMAI Pirmoji priežastis, iššaukusi 
bendrus studenčių ateitininkių susirinkimus, buvo ,,Naujoji VaL 
dilutė“. Tad pirmuose susirinkimuose ir svarstyta daugiau 
„N. V.“ reikalai ir sumaniai surasta būdai paremti, pagerinti 
žurnalo materialinė būkle.

S. m. balandžio 20 d. įvykęs iš eilės jau penktas bendras 
susirinkimas, kuris skyrėsi nuo pirmųjų svarstomais klausimais? 
Pirmoj eilėj iškelti svarbūs ir aktualūs reikalai. Ypatingai susi
rūpinta labdarybe, katalikių kalinių globa, religinių ąuklėjimu- 
si ir visuomeniniu .susipratimu. Be to, stud. A. Barstytė plačiai 
papasakojo apie Velykas, praleistas Kauno sunkiųjų darbų kalė
jime ir apie patirtus j^nę įspūdžius. 

• , • . ' * • \ ■ . , . * 1 1

■ „ŠEIMOTYROS“ BŪRELIS. Vienas iš std. at-kių „Giedros“ 
dr-vės būrelių yra „šeimotyros“ b„ kurio narės daugiausia do
misi šeimos, namų ruošos ir kitais šiai sričiai artimais klausi 
mais. Bet šituo nesitenkina. Kiekvienais metais įtraukia į savo 
veikitnb planą ir kitų dalykų, kuriais susidomi ir platesnė yL 
suomenė. Š. m. balandžio m. 19 d. suruošė baliaus teismą, kuris 
buvo geras tuo, kad vispusiškai išnagrinėjo teigiamas ir nei
giamas mūsų balių puses. Teismas buvo įdomus, nes gynėjai 
ir kaltintojai esmingai ir įdomiai svarstė klausimą Deja,_jalė 
nebuvo per pilna, matyt, teismai mūsų visuomenei kiek įgrisę. 
Tačiau „Šeimotyros“ būrelis padarė visai gerą darbą, nes po 
teismo, galimas daiktas, mūsir baliai šiuo tuo pasikeisi

MOTINOS DIENA. Jau kelintą kartą Lietuvoj kasmet šven
čiama Motinos Diena. Ir šiemet sparčiai rengiamasi tinkamai su
tikti šią gražios prasmės dieną. Šiemet ji bus švenčiama gegužės 
m. 3 dieną. Visos kultūrinės organizacijos uoliai rengiasi pa
gerbti motiną ir jos aukštą, bet sunkių—pareigų pašokimą. Šia 
prgga bus sušaukti susirinkimai, skaitomos paskaitos, statomi 
pritaikinti scenos dalykai gyvieji paveikslai, deklamuojama ir 
dainuojama. Be to, kaip girdėti, šen ten bus suruošiamos ne
turtingoms motinoms arbatėlės arba dalinamos joms dovanos. 
Čia aišku, yra graži proga ne tik labdaringoms organizacijoms, 
bet ir šiaip asmenims parodyti meilę ir gailestingumą skurstan
tiems. Džiugina tai, kad Motinos Dienos idėja taip gražiai kas
met realizuojamą. \ ■ .y./'',.-'/"' ~
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P. Grintaitė, VINGIŲ VINGIAI. Lyrika. Išleido Pr. Stiklius. 
Kaunas, 1930. Kaina Lt. 1,50. . " '■ —

P. Orintaitė mūsų visuomenei daugiau žinoma, kaip 
vieną iš stipresnių belėtrisčių. Bet autorė nepamiršta ir lyrikos,, 
nes jos eilėraščių vis dažniau pasirodo mūsų spaudoje.

„Vingių Vingiai“ yra poetės pirmieji bandymai, daugiausia 
,parašyti prie^ketvertą ar trejetą mėtų, tik vienas kitas eilėraštis 
iš paskutiniųjų metų. Kas skaitė jos paskutiniuosius eilėraščius, 
pripažins, jog jie yra stipresni.

P>tyš eilėraščių motyvai iš tikrųjų yra pasiilgusios sielos, 
besiveržiančios į grožį Įvairūs vingių vingiai.

Iš šio pirmo rinkinėlio dar negalima spręsti apie poetės 
meno pažiūras ir gilesnius Įsitikinimus. Ji turi tvirtą tikėjimą, 
mąžai nusiminimo ir pesimizmo. Poetė užkliudo kartais ir sun
kesnius dalykus, kaip prometeizmo problemą, galutiną likimą,, 
laimės nepastovumą ir panašius klausimus. Bet šiose problemose 
autorė nesijaučia tiek stipri. Ar ne per anksti panašios temos, 
neš per didelis galvojimas užmuša jausmą, kuris ne taip stipriai 
išsiveržia iš pasąmonės ir nesukoiikretina idėjos poetiškuose 
vaizduose, pav.,

O, būk palaiminta daina —
Kai laisvės troškuliu gyvybė kaista
Ir dangiškuos takuos pajunta saulės maistą.
Tik jeigu Prometejaus ugnį vogdama ana 
Netyčioms ietims nuodingoms susižeistų,

< Paliki jai bent liūdesio jautimą skaistų.
Poetė daug nuoširdesnė, kur ji kalba apie jaunystę, apie pa

vasarį. Kaip tikra laukų dukra ji moka gražiai apdanuöti tė
viškę ir motiną be dideliu sentimentų, be gudrybių, bet kiek- 
vieną pagauna jos paprasti žodžiai:

Žinau, kur klevas tąsyk pasodintas,
. . Dabar platus— nuo stogo grėbsto šiaudus, 

Mama vaitoja stuobriu prisiglaudus — 
Vaikai. Vargai. Nebėra jau, 
O man .pas Dievą reiks tuojau...

Eilėraščių forma labai paprasta, paprasta ir sintaksė, tik 
vienas kitas eilėraštis pasitaiko naujesnės formos, kaip, „Amene€ 
ir „Liūdna pasakėčia“.
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Lengvai nuotaikai sukelti autorė ima ir liaudies motyvų, 
kurių randame: „Mano darželis“, „Mergvakario daina“ ir „Au
dimo vingiai“. Vietomis tie motyvai tikrai vykusiai panaudoti 
ir nuotaikos, ir poetiško vaizdingumo atžvilgiu. Čia kiekvienas 
žodis atneša naują vaizdą, rodo fantazijos lakumą ir išraiškos 

‘ • * ) ’ ' ’ , " ■ * * *

spalvingumą. .
Poetė yra nuoširdesnė ten, kur ji nerūpestingai dainuoja, 

nelyginant pavasario paukštelis, pav., ^Vasaros naktys“, „Aidas“. 
"Autorė nuoširdžiai atveria savo skaudamą širdį dėl bėgančios jau
nystės, dėl vakarykščio juoko, kurio niekas grąžinti negali, pav.;

Ten, kur jaunystei aukuras degę, 
šiąnakt jau draskosi nerimo aidas. ;
Lapai pagelto, žolės suvyto — 
paliktos širdys debesio baidos....

Labai pesimistiška?» „Studento pavasaris“, vaizduoja be
viltį ligonį dvasia ir kūnu. __

—-O protas bejausmis ir kūnas paliegęs,
Ironijos šypsniu pasveikino spindulį.

Čia vietos nei saulei, nei džiaugsmo šešėliui 
 Nebus, nes jaunatvė pasenti ištroško!

Pavasariškai su jaunystės audringumu ir karščiu apdai 
nuo ja autorė erotinius jausmų niuansus. „Kai saulė degino“. 
Šis eiklius yra gana stiprus ir rodo autorės temperamentą. Ge
riausiai nusisekusios šiam eikliu j yra „Jaunystė besotė“ ir „Le- 

. jija“.
„Saulės laumės“ — lengvos, sklandžios, autorė rodo, jog 

jai netrūksta sugebėjimo‘ir balades rašyti.
Iš cikliaus „Rausvieji lapai“ poetės širdis veržiasi į gyve

nimą, į pavasario burtus, į pajūrio monus. Jaučiama romantiš
kumo jūros ir mėnesienų pergyvenimuose. Stipriausios nuo-^ 
taikos yra „Pasaka apie Palangą“, „AŠ prašau...“ ir „Didžioji mei- ' 
lė“ — kur autorei netrūksta ir tragizmo.

Autorė, vartodama ir paprastą formą, sugeba stipriau iš
sireikšti.Meno atžvilgiu įspūdis būtų^cfvigubai didesnis, jei au
torė daugiau pasirūpintų forma, o jėgos ir jausmo netrūksta. /

Pirmasis P Orintaitės lyrikos debiutas „Vingių Vingiai“ 
duoda vilčių ir visuomenė gali tikėtis iš poetės susilaukti stip
rių dalykų, kaip turinio, taip ir formos atžvilgiu.

Iz. Matusevičutė

t

Salomėja Nėris. PĖDOS SMK^^Išleido Sakalo“ B-vė 
Kaunas 1931. 59 p. Kaina 2 lit.

Salomėjos Nėries pirmas poezijos rinkinėlis „Anksti rytą“ 
kritikos buvo sutiktas labai palankiai. Tai buvo pirmieji, bet 
jau gana drąsūs žingsniai. Skaitančioji visuomenė iŠ jos labai

■ ' v . - ... ■.
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daug laukė ir neapsivylė. Antrojo eilėraščių Tinkinio -— JPedos < 
smėly “ beveik visa poezija yra jau spausdintą viename kita-
me periodiniame žurnale, bet išleista atskira rinkiniu sudaro vi- j. 
sai kitokį vaizdą. „Pėdos smėly“, galima sakyti, jau visai su
brendusio talento kūryba. Su šiuo rinkimu S.Nėris jau beveik vi
sai parodo savo tikrąjį poezijos veidą, pasisako savo poetiškąjį 
credo. Nuo „Anksti rytą“ ligi „Pėdos smėly“ ji padarė labai 
didelį šuolį, ypač formos atžvilgiu, į priekį. Jeigu anksčiau kai ■ 
kas ir pavadino ją tam tikra prasme Putino sekėja, tai šiame rin 
kiny jau labai retai kur suskamba grynai putiniško „pesimizmo 
himną4* aidai. Negali sakyti, kad jos poezijoj nėra pesimizmo; - 
yra,betjisturisavaspalvąirnuotaiką. Daršiektiekprimena 
Putiną „Gyvenimo giesmės*- pabaiga:

O žeme, o motina man brangioji! , ?
Mielai tu puošeisi žiedaisirkrauju — 
Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum, 
Tai būtų taip ilgu — taip ilgu be jų.
Myliu aš tave, gaivalingas pasauli!
Ir jei, kaip žvėris, tu mane sudraskysi— 
Tai mano daina, žaižaruojanti saulė, 
Vis degs ir vilios — nepavysi. (7 p.);

Šiame rinkiny poetė parodė ypatingą sugebėjimą parinkti 
garsusįjpitolą ir tuo, sudaryti eilėraščio nuotaiką:

■ Vėjas ūžia dainą gūdžią,
Vėjas pučia dainą rūsčią 
Apie tuos takus,

~ Kuriais njpkąs uebevaikšto,-
Kur nukritę medžių skraistės 
Purvyne supus. —

* * . « * ■

, Vėjas pučia dainą rūsčią, 
Vėjas staugia dainą baugią.... (27 p.).

Panašios nuotaikos muzikaiiškumo atžvilgiu yra dar ir 
,-Mano daina“. ‘į

.Nors ir nedidelis rinkinys, bet motyvų atžvilgiu eilėraščiai 
gana įvairūs. Paliesta ir patriotiniai motyvai kitų mūsų jaunųjų z 

, poetų (ne aktyvistų) ne labai mėgstami. Pažvelgta iy į skur- _ / 
džiąją gyvenimo pusę:

Nudažytos lūpos šiepias, 
Akys meilę, džiaugsmą žada, 
Kad širdis skurdžioj palėpėj į
Miršta nuo kančios ir bado. (34 p.) .

‘ ' * • . •• • * ■ * * . ■ ’ ‘

Ji nepamiršta ir vargšo artojo; ir jam paskyrė vieną labai

9 ' >
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Juodo vargo verge, ' / - •

,'/.v c Eidama protavę — ■■ •.•./. • į. ■

Laimė užsimerkia, (33 p.).
*"» * . Z, ' * . „ . ► • * . » . f>

Tačiau peikia pasakyti, kad Nėris, nors ir paliečia daug mo
tyvų, bet vis dėlto jos poezijos išeinamasis ir grįžtamasis punk
tas yra pačios poetės; siela. Net tikro gamtos vaizdo, peizažo, 
jos poezijoj nerandame. Tiesa* ji gamtą apdainuoja, bet Ją ima 
dažniausiai kaip priemonę pareikšti savo sielos nuotaikai. Ji yra 
poetė estetė su gana didele doza moderhiškumo. Jos pasaulė
vaizdis, Jei taip galima pasakyti yra aristokratiškas,

JeigupirmamerinkinySalomėjaNėris atrodėdarkiek 
vaikiškomis akimis žiūrinti į gyvenimą, tai dabar ji atrodo visai 
subrendusi moteris, gyvenimą gerai pažnusi ir net apsivylusi 
juo. Jau ir meilė nebe taip šventas dalykas, kaip anksčiau. Da
bar ji (meilė) pasirodo su visu aistringumu.

Net ir pats poezijos rinkinys taip sutvarkytas: iš pradžios 
ląipsniškai žengta iš linksmo gyvenimo į nusivylimą, pesimiz
mą ir priešpaskutinis eilėraštis:

* • z ■ . '

Dar momentas: paspausiu šaltą plieną,
_ Iškris dūjįa, kaip rudenį kregždė.

Gulėsiu jau rami ir bus vis viena, 
Ar kas į žemę, ar ant laužo dės.
... Melu kvėpuojam čia, melu čia siela minta, 
Tai gal mirtis iš melo išvaduos?! (58 p.),.

visai pasiekia zenitą įr rezignuoja. Tačiau pačiame paskutiny 
eilėrašty poetė pasisako, kad dar nėra taip bloga:

Jei šiandie šypsaus ir tikiu į gyvenimą,
Tai todėl, kad nueitą kelią nulaužiau,

. Kaip vyšnios išdžiuvusią šaką.
Sugrioviau altorių, kur melstasi amžiams, 
Kur gärbinta meilė ir mėlynos pasakos. 
Ir tiltą į praeitį visą sudeginau. (59 p.).

vadinasi^Tppetė į gyvenimą ir pasaulį pradedą žiūrėti visai ki
tomis akimis.

Baigiant reikia pasakyti, kad Nėris su antruoju savo rin
kiniu, pasirodė kaip stipriausias talentas musų lyrikių tarpe ir 
užėmė visai tvirtą poziciją mūsų literatūroj.

Dar^eikia paminėti ir leidėjų gerosios pusės. Rinkinys 
išleistas labai gražiai. Viršelis ir formatas imponuojantis ir pa
traukiantis. E . M-tė.

Hardy Schilgen, S TU IR JIS. Vertė A. Bieliūnas, S. J. 
Kaunas, 1931 m. Tėvų Jėzuitų leidinys. . "

Mes turime labai nedaug vertingų psichologijos, auklėjimo,
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o ypač auklėjimosi srities, veikalų, skirtų moteriškajam jauni- 7 
mui. O mergaitės, ypač paaugančios ir bręstančios, psichologija 

’ yra tiek skirtinga nuo berniukų, kad jom turi būti skiriama 
specialinė literatūra. Vienas iš nokiu dalykų ir yra nesenai pasi
rodęs vertimas knygos „Tu ir jis.“ Tai didokas veikalėlis, 219 
pusi. Nagrinėja visas svarbiausias gyvenimo sritis, kaip štai: 
skaityba, sportas, mados, kino teatrai, šokiai, vyro ir moters 
draugiškumas ir kit. Tokios rūšies literatūra tik tuomet turės 
pasisekimo, kai visi tvirtinimai, visos normos bus paremti gyve
nimu, jiems bus duotas psichologinis pagrindas. Ir^juo jaunimui 
skiriamos pamokomos literatūros autorius mokės giliau pažvelgti 
į bręstančio žmogaus sielą, juo tiksliau pastebės jo dvasios gyve- 
nimų, juo greičiau jis taps jo bičiuliu ir vadovu. Tas pats il
su mergaitėms. Tokiu būdu mergaitėms skiriamos literatūros 
autoriui prieš akis stovi labai sunkus uždavinys: pažinti kuo 
tiksliausiai šių laikų mergaitės psichiką, daugybės naujų veiks
nių, naujų įtakų, naujų gyvenimo sąlygų paveiktą, prakalbėti į 
moderniškai gal vejančios moters sielą. Ir Šios knygos autoriui 
pasisekė nuostabiai giliai pastebėti kai kuriuos jos bruožus, nu
šviesti famsiausįas dvasios kerteles, tai greičiausia bus dėl to, 
kad autorius kai kuriais klausimais tarėsi su moterimis. Štai 
pavyzdys: „...jai (mergaitei A. P) gresia pavojus ir dėl to^ kafk 
dažniausiai ji nedaro iš patirtų įvykių jokių išvadų. Ji girdiir 
skaito apie baisius suklydimus ir nusikaltimus. Bet, kadangi ji 
pati ne kiek nejaučia to geidulio, kuris į tai veda, tai nieku būdu 
negali suprašti, kaip žmonės pfieina prie tokių begėdiškų dar
bų-\ Arba ten pat toliau: „Galop yradš 
jaunuolio nežinojimas, kaip ji ne tą patį jaučia^kaip jis“ (51—52 
p.). Štai keletas eilučių, kurias aš leidau pacituoti, kad pabrėž
čiau autoriaus pastabumą ir bręstančios mergaitės dvasios gyve
nimo pažinimą.

Tą veikaią padaro įdomų ir vyresniojo amžiaus skaitytojui 
tas dalykas, kad visas dorinimo normas stengiamasi pagrįsti 
tikslingumų^ visur stengiamasi -pažvelgti, giliau, net į kasdienį- \ 
nįus dalykus. Žmogaus gyvemmas tik tuomet turės prasmės, 
kai neprieštaraus Sutvėrėjo Apveizdos planui — štai pagrindi
nė veikalėlio mintis, kuri raudonu siūlu driekiasi per visus jo 
puslapius nuo pradžios iki galo. Įžvelgti dalyko esmę, nuo pa- 
viršutinumo, dirbtinumo, nukreipti, dėmesį į vidų, į amžiais ne
senstančią tiesą. Toks turėtų būti, knygos autoriaus nuomone, 
kiekvienos jaunuolės dvasinis kelias.

Ypač įdomūs kai kurie skyriai, būtent: mados, šokiai, rek
lamos budai. Jais verta susidomėti ir suaugusiems. Autoriaus 
nuomonę, tik absoliutiškas jaunų mergaičių naivumas nepastebi 
tikros kai kurių, ypač mode/niškųjų, Šokių ph^fižš. Dar tiks- k 

• *» . . . / / •
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edenas pavojus, tai

/
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lesnė pastaba apie kai kuriuos: reklamos būdus. Kiek daug lo- ? 
giškunio, kieto nuoseklumo yra kad ir šituose žodžiuose: „Liūd
na darosi pągalvojūs, kaip • moterys reaguoja į tokį jų pačių at
vaizdavimą. Visur, pradedanLjiuo reklamų, iliustrotuoselaik
raščiuose, juokų lapuose, romanuose, x teatruose, kino-teatruose 
ir 11 yra laikoma moteris kaip vyro jaūtulinių geismų erzintoją 
Kai kurias prekes, kaip pa v., cigarus ir kitas, yra stengiamasi 
geidulingu nuogos moters paveikslu padaryti vyrams ^patrau
kiančias. Kai kurie „iliustruotieji“ tik dėl savo pikantiškų pa
veikslų turį tiek prenumeratorių. Knygose, teatruose, kinuose 
yra atvaizduojama, kaip mergaitės ir motėrys^-sugundonjos, ir 
kaip jos padaromos nelaimngais geidulingumo žaislais. Beveik 
visi biaurūs juokai ir pasakojimai vra atliekami ta pačia tema.“ 
(129 pusi.) .

Apie tą knygelę galima būtų daug rašyti, trumpoj recen
zijoj visko neišsemsi. Aišku, kad vertėjo atliktas labai svarbus 
darbas. Juo labiau, kad ir išorinė knygelės išvaizda labai daili. 
Taip pat puiki ir vertimo kalba, vieną kitą mažmožį atmetus 
Dėlto ją galima leisti ir į mokyklas Tik Čia reikėtų būti atsar
giam, nes, rodos, mūsų moksleivei, dar gyvenančiai visai skir
tingą nuo Vakarų Europos moksleivės gyvenimą, kai kurie vei
kale paminėti dalykai bus per anksti skaityti. Taigi, tektų labai 
individualizuoti. 1 Ä. P.

„KOSMOS“ jubiliejinis numeris.
Šis numeris išleistas „Kosmo“ dešimties (1920—1930) metų 

sukaktuvėms paminėti ir jo redaktoriui prof. Dovydaičiui pa
gerbti, Jubiliejinis numeris išėjo gana storokas — didelio for
mato 171 pūsi, ir plius 8 „Gamtos Draugo“ pusi. Turinys, kaip 
ir visų nr. yra įdomus. Šis numeris yra daugiau teoriškas, pa
našesnis. į pirmuosius „Kosmo“ numerius. .

. . , • ■ . "*••———_ ' x ‘ ' 4

„Kosmos“ per šią dešimtį metų perėjo tam tikrą evoliuciją.
' Kai pasirodė pirmieji „Kosmo“ nr. nebuvo nei daug bendradar-: 

bių, nei prenumeratorių skaityto jų. Tat prof. Pr. Dovydaičiui— 
teko beveik vienam rašyti ir žurnalas finansuoti’ O kas nežino, 
kaip prof. Dovydaitis yra Susirūpinęs filosofiniais ir religiniais 
pasaulėžiūros klausimais. Tai jo mėgiama mokslinio darbo sri 
lis. Prof. Dovydaičio redaguojami trys žurnalai „Kosmos“, „Lo
gos“ ir „Soter“ ir apima visas teoretines pasaulėžiūros sritis- ,,So
ler“ lietė daugiau religijos filosofijos, „Logos“ —- bendrosios fi
losofijos ir „Kosmos“ — gamtos filosofijos klausimus.

b

Per 10 metų prof. Dovydaitis buvo „Kosmo“ siela. Jam 
pavyko žymiai padidinti bendradarbių skaičių. Ir nuostabu tai, 
kad prof. Dovydaičiui pavyko įtraukti kraštutiniausių pažiūrų 
žmones —- šalia griežtai praktikuojančio kataliko galėjo bendra-

' V ' * . • .■ .* . . . «* ' * ‘ ••

■ . ’ • ’ • ■ . -, ■ ’ ’ ■ ' • v '' . . ■ • ‘ ■ 7 ■ .
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darbiauti antikatalikai. Čia reikėjo ne tik -didelės tolerancijos, bet 
pasiaukojimo ir darbo., <

Atsiradus didesniam bendradarbiui skaičiui, „Kosmos“ 
įvairėjo. Bendradarbiai— įvairių gamtos mokslo sričių atstovai; 
kiekvienas davė savo individualybės. „Kosmos“ špecialėjo ir 
praktiskėjo ta prasmė, kad ėmė liesti ir praktiškojo, ekonomi
nio gyvenimo klausimus.

įg Ar „Kosmos“ turėjo reikšmės ir įtakos gyvenimui per šį 
dešimtmetį? Abejoti netenka. Šį klausimų norėčiau paliesti 
dvejopu atžvilgiu: moksliniu ir katalikišku pedagoginiu. „Kos
mos“ pasirodė pirmiausiais mūsų nepriklausomybės laikais ir 
paėmė sau sritį, kuri buvo labiausiai apleista ir skurdžiausia. Ir 
išvarė šioj srity plačių vagų. Dar reikšmingesnis Ęosmds“ bu
vo Lietuvos katalikams, labiausiai mokslą einančiam jaunimui, 
Tais laikais katalikų inteligentija nebuvo labai skaitlinga, ypač 
jaunoji karta dar tik organizavosi ir brendo. Todėl jos pasau
lėžiūrai sudaryti „Kosmos“ turėjo neabejotiną vaidmenį.

Tenkatikpalin^ ir „Kosmui“, ir nenuilstamam jo Re
daktoriui geriausių laimėjimų _ St. GriškeuiČius

• • . * , ■ *• - ■ ’ ’ - '■*.*' ■ .

Xųn. y.: BLAIVUS JAUNIMAS IR KUL
TŪRINĖ PAŽANGA. L. K. Blaivybės Draugijos leidinys Nr. 67: 
Kauųąs^OSl m. 29 pusi. 15 Cent.

Tenka tik džiaugtis, kad mūsų katalikų. Blaivybės Dr—ja 
vis daugiau ir daugiau rodo aktivumo taip labai naudingame 
ir reikalingame blaivybės darbe. Ypač džiugina tai, kad savo nau
jais leidiniais praturtina priešalkoholinę spaudą.

- Šioje knygutėje atspausdirita paskaita, skaityta pirmajame 
blaivaus, jaunimo ugdymo kongrese.

Pradžioje autorius bendrai peržvelgia kultūrinę pažangų 
: sąryšy su jaunuomene. Toliau nagrinėja atskirus klausimus, kaip- 

a.: kodėl kultūrinė pažangą negalima girtame gyvenime? čia pa
liečiama ir matęrijalinė kultūra, ir mokslas, menas, literatūra ir — 
socialinė, religine bei moralinė kultūra. liausimas’ išsprendžiamas 
įdomiai ir išsemiančiai t Iškelia ir kitą klausimą, būtent; kurie 
keliai veda į jaunimo blaivumų, čia nurodoma tėvų, visų laipsnių 
ir rūšių mokyklų ir Bažnyčios vaidmuo bei reikšmė; nurodomą ir 
tai, kokie uždaviniai gula ant mteligentijos pečių. Pabaigoj nuro
do, kaip nugalėti visuomenės ir vyriausybės šiuo reikalu apatiją 
ir padaro bendras išvadas. v . r

Dr. >; Endziulaitijtė^Gijlienė. JAUNIMO BLAIVINIMAS 
UŽSIENYJE. L;.X Blaivybės Draugijos leidinys NrMTKaunas, 
1931 m. kaina 15j?entų.16 pųŠIT^

Tai antra^nlaivaus jaunimo ugdymo, kongrese skaityta pas
kaita išleista taip pat atskira knygele.

IS
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Autor ė, ne nuo šiandie pažįstama mūsų visuomenės darbinin - 
kė, savo paskaitoj peržvelgia jaunimobląivinimodarbą tarptau- 
tinėj plotmėj ir atskirose valstybėse; kai kuriose iš jųšiuoreikalu 
padaryta labai daug. Pabaigoj iškelia visa eilę mums būtinųužda- 
vinių, pro kuriuos tylomis nereikėtų praeiti.

Kadäiigi kongrese dalyvavo nelabai didelis žmonių skaičius, 
todėl Blaivybės Draugija padarė didelį darbą išleisdama atsld- 
rai bent porą jame skaitytų paskaitų. Kiekvienam apsimokėtų 
jas paskaįtyti, nes klausimai aktualūs, o knygelės labai nebran
gios. J.N-tė

ATSIŲSTA PAMINĖTI ; .... .. ,
O. V. De L. Milosz-Milašiiis. POEMOS su Fr. de Mioman- 

drė įžanga ir autoriaus portretu. Vertė A. Vaičiulaitis. „Sakalo4‘ 
b-vės leidinys. Kaunas, 1931.

Salomėja Nėris. PĖDOS SMĖLY. Išleido „Sakalo44 b-yė^ 
Kaunas, 1931. _ .:

Erich Maria Remarque. KELIAS ATGAL. Romanas. Iš ori
ginalo y ef t ė Bronys Raila. „Sakalo44 b-vės leidinys. Kaunas, 1931.

M. Venclauskas. I.JAUDIES PASAKOS EILĖMIS. „Žini' 
jos44 b-vės leidinys. Kaunas, 1931. ~ *

_ Dr. Tihamėr Toth, Budapešto un-to prof. JAUNUOLIO 
BUDAS. -Pratartį parašė J. C. vyskupas M. Reinys. Iš vokiečių 
kalbos^yėrtė A. Maceina. V. S. V. „Šešupės44 knygyno leidinys. 
Mariampolė, 1931.

Tėvas Oclo Siandinqer S- B- KONNĖRSREUTO KAN ■ 
ŲlOS GĖLELĖ. Vertė J Mačernis. Pranciškonų leidinys. Kau
nas, 1931.

Kun. prof. T. Kemėšis. BL AIVUS JAUNIMAS IR KULTU > 
RINĖ PAŽANGA. L K. Blaivybės dr-jos leidinys Nr. 67. Kąų- 
naą^l^Mr^- / . ’

Dr. M. Eadziiilaitiitė-Gylieiiė. JAUNIMO BLAIVINIMAS 
UŽSIENYJE. L. K. Blaivybės d-jos leidinys Nr- 68. Kaunas, 1931

P. Malakauskis. AR. MOTERIS JO ANNA KADAISE BUVO 
PAPA? Tretysis leidimas. Kaunas, „Šviesos“ spaustuvė, 1931.

Hardy Schitgen S. J. TU IR JIS. Mergaitė santykiuose su 
jaunuoliu. Vertė Antanas Bieliūnas S. J. Tėvų Jėzuitų leidinys«. 
Kaunas, 1931. ;; '.lj. . ... .
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Maloniosios bendradarbės-platintojos!„Naujosios Vaidilutės44 Administracija džiaugiasi jūsų Jtriū su ir uolumu platinant žurnalų. Tikimės, kad jūsų uolumas dir/ baut šį gražų ir svarbų spaudos darbų, ir toliau nesumažės, bet gerai supratus gyvenamojo momento svarbą, dar dvigubai ar trigubai padidės. Džiaugdamosios jūsų gražią talka, vis dėlto negalime džiaugtis jūsų sąžiningumu f masiniuose reikaluose. O to sąžinigumo trukumą, aišku* pirmiausia ir atjaučia žurnalo administracija. Neūtsiskaitymas laiku silpnina žurnalo pasiseki mą. Todėl visos platintojos, neatsilyginusios už 1930 m.* privalo atsilyginti visą 1930 m.’ skolą iki š. m. gegužės 15 d. Neatsi - ginusiųjų iki minėto laiko platintojų pavardės bus paskelbtos š. m. „N. Vaidilutės“ gegužės n-ry,Be to, administracijai neaišku, kiek egz. išplatinama tarp moksleivių ir kiek tarp' nemoksleivių, mokytojų ir šiaip inteligentų. Administracijai šios žinios būtinos. Todėl prašome kuo- grėičiaušiai parsiųsti visų nemoksleivių, kurie per jus ima „N. V.44, sąrašą su tiksliais adresais. 'Pasitikėdama jūsų nuoširdumu ir sąžiningumu linki sėk* mjngo darbo
~ „Naujosios Vaidilutės“

Administracija,'

NAUJOJI VAIDILUTĖ GAVO AUKŲ IŠ:M. M? —50 litų.Kun. Petriko — 10 „E. Turauskienės — 20 „j. ■ O. Krikščiūnienės — 20 .O Beleckienės — 30 „M. Galdikienės — 20 „Starkienės — 20 „Galdikaitės — 20 „
i' - ’ •Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

„N. V“ Administracija.

, A   ' ‘ ■ - . . . , r ’ . • ■ . •

uoja J. Jatuiytė Karo cenzūros leista
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Kovo m, „Židinio“ Turinys.
Petras Vainiūno s. Vasara laukuose 8./ ?. . . . . - ► . . 219

~ Bronė Buivydaitė. 1. Tavo pasauly, 2. Gimimo dieną . ■ ... . . 220
. Krupauičfus; Kai kurie darbo k kapitalo santykiai , . , . 222

B. Rutkauskas. Išgelbėk . . . . • . . . . . . . . 236
■ Gira. Lietuvos kraštas (jo peizažas) mūsų literatūroje , .... , 244

UMsf. Strimaitis. Prieškarinis liaudies mokytojo darbas Lietuvoje . . 260

 ■ Pro f. K. Pakštas. Viešbučio tipas Angoloje . . . • • • • 272
Edw. Montier. Kova dėl švietimo laisvės Prancūzijoje . . . . 282

. ■ J. ■ . • .

APŽVALGA. Menas: Koncertai. V. Drama Rygoj. Klaipėdos vokiečių 
teatras Kaune. Mackevičiaus ir Zikaro paroda. Naujosios meno kryptys 
Mokslas: Neūžaugų tautos ledų gadynėje. Mirė EriChas Vassmannas. Mokyk- 
la ir auklėjimas: Mokyklų direktorių suvažiavimas. Iš mūsų periodinės pe-
• • * ■ . • * ■ • ' - " . ■ . . • . ' .. , • . 'f * • •

dagoginės spaudos. Fordo „standardizuotas žmogus“, Kova dėl religinio 
auklėjimo U. S. A. Akademiškas gyvenimas: Naujos ir susilikvidavųsios
draugijos. „Stedros“ vaidinimai. Prof. K. Pakšto kelionė ir paroda. Mokslo 
ekspedicija."Lietuviška prakalba Ispanijoje, Mūsų mokslo darbų vertimas 
Visuomeninis gyvenimas: Naujo advokatūros įstatymo projektas, Iš ko visa 
tai eina? Moterystė ir šeima SSSR. Politika: „Indijos drama“. Karo laivynų

* . ' . ■ ’ .1 ■ X . . • • . ... , • ' ‘ , • ’ ■

1 . . • . » ' • •. < , y . ■ < ’

kompromisas. Latvijos vyriausybės krizė. Suomijos vyriausybės formavimas. J 
Bolševikų bedievvbės platinimo politika , . . . . . * . 286
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KNYGOS IR ŽUIINALAĮ. A. Vienuolis Raštai, V kn. — Aug. Raginis,
P. Vingis. 1Vilniaus jjadavimai. — J. A. Abdul-Kazin-Mazur ‘as (Firdusisį.
Rustemas ir. • ’ ' * ■ . 7 Žorabas -* A -*• Aug. Raginis. D. Korobčevskis, U r vi nis žmogus. —
J. Senkus, P.■ - *• Nilkė S. <L Apsigynimo ginklas. A. Maceina, Va ga. —‘■A. Ger-
bauskas, Colonel Skorupskis La Resurrection d‘un pėuple. —■ E-s. Helmųtt
Fahsel,Ehe, Liebe und Sėkttalproblęm —- k. L Magni Da kommt der Hei-
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Gražus reiškinys.
; Šių metų pradžioje pradėjęs eiti jaunesniųjų mokslei

vių žurnaliukas (skiriamas moksleiviams pradedant pradžios 
mokyklos IVskyrium ir baigiant pirmomis keturiomis vi
durinių ir aukštesniųjų mokyklų4 klasėmis) gražiai baigia 
pirmuosius leidimo metus ir eis toliau. Moksleiviai jj pa* 
mėgo, ir žurnalėlis kas kartas susilaukia didesnių jų sim
patijų. Gausiai plaukia prenumerata ir l93i metams. Besi- 
ūlokąnčių vaikų tėvams tas žurnalėlis būtinai reikėtų, pasi
kviesti į savą namus, juo labiau, kad ir jo kaina visiems 
prieinama, nes moksleiviams metams tekaštuoja 4 It (pus
mečiui— ,2 įt 5QįCt) . Nemoksleiviams (ypač patartina pre
numeruotis mokytojams ir auklėtojams) prenumeratą dvi
gubai brangesnė. Kaimo jaunimui 4 It met
.Adresas: „Ateities Spinduliai“ Kaunas, Laisvės Al. 3.

Vyresniems moksleiviams patartina užprenumeruoti 
20 metų leidžiamą moksleivių žurnalą;

Mnoksl. met 6 lit, pusm. 3 It. Nemoksleiviams met.15 lt, 
pušim. 8 lt Adresas: „Ateitis“ Kaunas, Laisvės. AL3.

. _• . , ’ • ***'••**. ts* ■ ■ ’
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halsilii ir Tamsta! Nes K A R |
Lietuvos Kariuomenės savaitini pigų, įdomų Ir gau- 
siai iliustruotą laikraštj skaito ne tik kariuomenė,šaulai, 

■ Skautai* mokyklų jaunimas, bet ir visa vis iio mėM
Kario straipsniai ir vaizdai negąsdina karo siaubu, 

bet ragina savąją nepriklausomybę ginti ir pagrobto Vii-
; niaūsniekad nepamiršti .J . '

Kario straipsniuose atspindi savo krašto meilė, pa
siaukojimas ir didvyriški darbai -C;

Kariui rūpi ne tik grynai kariuomenės reikalai, bet ir 
piliečių sąmoninamas, jo kaip doro visuomenės kario pareigos 

[ ir garbė r '/ < -■
I Karys savo K ų p r i n ė s p a b i r o m i s suteikia daug 

'■* linksnio ir gražaus juoko ■ Ą ;■ v >:' ■;- 7 ■

Išsirašę „Kari“ ŠF S?!S kalendoriu 
[ „Kario“ kaina: 12 mėn. —8 It; 0 mėn.f-4 lt; 3 mėn. — 
L 2lt^m^ (be Latvijos, Estijos ir Vo-

■ /' ; ■ kietijos) dvigubi ■ x 7 - . ■'.■ '-3.
■ Adresas: lanna^
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