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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 
2 Nr. C107) 1934 metų vasario mėn. -XIV

M. L-tė.
Baltija — mūsų!

Lietuviu tautos kovos už laisvą Baltijos pamarį—mūsą 
didžiausiy auky ir sutelktiniy tautiniy pastangą istorija, — istorija 
nuo pat mūšy civilizacijos aušros. Pasekim įvykiy eigą nuo pat 
pirmyjy valstybės kūrimo mėty (XIII a.) iki pastarosios gadynės; 
pažiūrėkim, kiek apetitą magino Baltijos rytinio kranto smiltynai, 
kiek galingą pečią už juos ramstėsi. — Turėsim įsitikinti, kad, 
viena, mūsiškis Baltijos krantas yra didi vertybė, — tiek didi, 
kad gausi mūšy visuomenės dalis dar net ir nenuvokia jos dydžio; 
antra, kad jis yra mūšy ir galingesniu už mus kaimyny žūtbūtiniy 
grumtyniy objektas ir, trečia, kad jis yra mūšy egzisten- 
cijos klausimas, kurio mūšy tauta per visą savo buvimo 
laiką nepajėgė galutinai išspręsti.

geistas likimo pasišaipymas! Didžiosios any dieną Lietuvos 
politikai, sugebėję pažaboti laukines ordas, — prieš kurias drebėjo 
visi geležim kaustyti Vakarai, — sugebėję uždėti savo administra
ciją keliems desėtkam milijoną galingesnią už save slavą, —- tie 
patys mūšy politikai sukauptom konvulsyvinėm pastangom neį
veikė išvaryti iš savojo pamario per keliolika kilometrą įsigalėjusiu 
atėjūną. Koks čia dalykas, — kame pagrindas to akiplėšiško iš 
mūšy pastangą pasišaipymo? — Jei sausy istorijos faktą ir būseną 
grandinėje įžvelgsi tam tikro dvasingumo ir, vis dėlto, negailestingo 
dėsningumo, tai įžvelgsi ir tą pagrindą. Mano supratimu, tas 
pagrindas likimui iš mūsą tyčiotis buvo tame, kad tie pradai, 
kurie iškėlė aną dieną mūšy galybę, buvo keistam santyky su 
tais pradais, kurie mums iš panosies mūšy jūrą pavogė. O dalykas 
buvo toks. — Mus iškėlusieji pradai buvo gaivalinis 
i š Ii k i m o i n st i n kt a s ir entu zi j a sti n ė ekspansija į 
n e o rga n i z u o t y masiy platybę, ogi mus pamary sugny
busios geležinės replės buvo — išmintinga dvasi n i y, bei 
f i z i n i y p a j ė gy o rga n i za c i j a ir tai siekią sumany
mai, kurią nei vieno, nei kito mūšy pusėje nebuvo. Ar neper- 
griežta? —Ne. Mūsų pusėj buvo pramatančiu akiy, būta ir orga
nizuojančios rankos, bet tas viskas maža reiškė, kadangi fatališkai 
trūko vieno dalyko — tai gilesnės tautinės valstybinės kultūros,
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be kurios ir geriausi užmanymai, ir tikslihgiausi planai neturėjo plot
mės, kurioj jie būtą realizuojami. Tadaišku: primityviai organizuota 
nekultūringos tautelės ekspansija daug reiškė ir dideli ą žygi y su
kūrė susidūrusi su pakrikusiu rytą gaivalu, bet ji pasirodė bejėgė 
prieš gudriai organizuotą vakarti kaimyną, kuris kalbamuoju atveju 
visus savo žygius taikė, koordinavo , taip, kad visos įdėtos pastan
gos ir kaštai vestą į aiškiai numatytą per kelis Šimtmečius tikslą— 
įsigalėjimą ryty pabalty. Tai buvo grindžiamoji premisa mūsą 
pajūrio klausimui spręsti. O istorija savą logiką turi, ir ji padarė 
savas išvadas, — karčias, bet,, deja... teisingas.

Mes nuo tą išvadą dusom per penkis šimtus metą ir laukėm. 
Ir brendom. Ir subręndom ligi tiek, kad turėjom pilną moralinę 
teisę deklaruoti savąją laisvės valią su visais tos valios privalumais. 
Vienas tą privalumą ir buvo, prieš lygiai vienuolika metą, apreikš
tas savo pajūrio vadavimo forma. Tai — pi r m a s m ū s ą sa va
rankiškas įsiterpimas į istorinės logikos gran
dinę, sprendžiančią mūsą pa m a ri o t e s ę, — pirma 
mūsą savarankiškai padaryta išvada. .

Bet tą išvadą nuosekliai turi sekti tolesnės išvados. Kokios, 
būtent? — Nagi šit. Mes žinom puikiai, kam ir kaip mes, veržda
mies į savąją jūrą, „ant mozolio užmynėm“. O tas užmintasai 
staugia — per radijo, per spaudą, per mokyklą, bažnyčią, etc, 
Ir staugia balsingai, ir nedviprasmiškai. Girdint tą staugimą ir, 
atmenant istorines pamokas, darosi aišku, kokio didumo atsako
mybę ant savęs užsikrovėm. O tos atsakomybės prasmė r— p a
grįsti savąją teis ę, p a t e i s i n t i 1 9 2 3 m. žygį ir pa
rodyti sa vąj ą ga lią ir pribre ndįmą savo joj j Ūro j 
viešpatauti. Tai yra milžiniško mąsto uždavinys, kurs parei
kalaus iš mūsą dar iki šiol mums mažai pažįstamo pastangą 
kiekio ir įsitempimo. Kartu tai yra vienas iš tą didžiąją tautos 
likimo uždavinią, kuriuos aprėpti nesusiorientavusi ar pasirodžiusi 
nepajėgianti tauta eo ipso atsisako teisės savotiškai egzistuoti.

Į to uždavinio sprendimą veda daug kelią. Visą pirma — ir 
. tai svarbiausia — įrodymas to prado,1 kurio trūkstant mums, pa
jūry neprašyti svečiai gūžtas susisuko; tas pradas — tautiškai 
valstybinė sąmonė. Tuo mes suprantame sumą tokią žinojimą ir 
nusiteikimą, kaip savo vertės supratimas, tautos didybės siekimas, 
tautos integraliteto pasiilgimas, mokėjimas tautai gyventi ir už 
jos labą mirti. Kada visą ta' u t i e č i ą psichikoje bus šitie fak
tai įaugę, nebereiks aiškinti savaime aiškią dalyku, nebeteks 
nė skąstis, kad kas mus nuo jūros stumia: tada jūra bus mūsą 
kūno dalis ir iš mūsą pajūrio išgaruos svetimas tvaikas, kaip 
neuždengtas kamparas. Toliau. Savosios jūros savarankiškam už
valdymui ir išlaikymui reikalinga materijalinė atrama: savas lai
vynas, jūrą institutas ir t. t. Čia vėl mus laukia dideli darbai, 
reikės mokėti surasti lėšas, parodyti organizacinės išminties ir 1.1, fe ‘
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o kol kas — pribrendinti plačiąją visuomenę šios rūšies žygius 
Į paremti ir pasitikti. Ir daug, daug panašių epochinės reikšmės
L- žygių teks — ir tai greit — atlikti.
į Ar be to visko viešpatausim mariose? Ne. O be mariUj ne-
į įgalėję vieno iš svarbiausių didžiųjų tautos uždavinių, ar kaip. 
[ tauta išliksime?...
i Visa to akyvaizdoj kyla klausimas — ar dabartinei inteligen-

! tei turi likti svetima ši problema — ar ji . turi palikti nuošaliai —
j tesprendžia vyrai! Ne. Kaip šeimos reikalas bendras vyrui ir mo-
į . teriai, taip ir tos milžiniškos šeimos— valstybės reikalas turi tiek 
j pat rūpėti sugebančiai suprasti ir galvoti.
j Moteris inteligentė net privalo dalyvauti šiam didžiam Tautos
r uždavinyje. Ji privalo pirmoj eilėj duoti Lietuvos ateičiai
! gyvybės ir atsparos laidą, būsimųjŲ inteligentiniŲ
1 kartu pa vi dale. Tai-pats svarbiausias reikalas. Duoti Lietuvai 
į ateitį — blaivią ir sąmoningą. Ateinančios Lietuvos sąmonės turinys 
i tik nuo moters inteligentės, didžiąja dalimi, priklauso. Reikėtų savo- 
j tiškai kontroliuoti elementus, į ją diegiamus. Daugiau svarstyti ir 
| mąstyti didžiuosius tautos uždavinius ir pagal juos savo veiksmus 

koreguoti. Koreguoti ir save pačias, savo nusiteikimus, savo veiks- 
: mus ir jų vertę. Ko r e gu o ti mokyklą i r a u k 1 ė j i m ą. Mums
į - ne tas pats, kas ir kaip mūsų jau-nimą, ypač mote-
i riškąjį, auklėja. Tautos didžiųjŲ uždaviniu akyvaizdoje ne
j vistiėk, ar lietuvaites auklė j am mes, ar persvietninkės vokiėtkos,
: kurios, tarsi duonos pristigusios, pas mus atsikraustė ir gūžteles
/ susisuko. Jos lietuvės neišauklės, kad mokėtu geriausias pastan-
į gas lietuviškosios tautos integralitetui aukoti; jos lietuviškojo
* jaunimo nepamokins už lietuviškąją Klaipėdą ir Baltiją mirti.
; Koreguoti ir šeimos auklėjimą, ir mokyklos pasirinkimą. Reikia

dėti pastangas, kad nė viena vokietka negautų teisės tąsytis su 
lietuviškaisiais vaikučiais ir jiems svetimas sąvokas į minkštą 

j pakaušėlį krauti; nepakeliui, ir tos šeimos, kur nesusiranda pakan
kamai auklėjamosios valios ir atsakomybės jausmo, ir, kuriose, prie 
lietuviškųjų mažiuliuku, dirba.išdavimo darbą kryžuočių ..freilinos“. 
Nepakeliui ir tos mokyklos, kuriose „pedagogės“ germanišku ak
centu moko vokiško galvojimo ir vokiško paklusnumo. Bet dau
giausia turėtų kreipti dėmesį inteligentė į save pačią, kad didžiųjų 
uždavinių akivaizdoje būtų pakankamai subrendusi ir turininga.

Gana vynioti į bovelną^ tautišką skandalą ir tauškalais gy
venti! Lietuviškoji moteris — katalikė inteligentė jau tiek subren
dimo turi, kad gali savą valią pareikšti ir daiktus 
savais vardais pavadinti. Laikas lietuviškajai 
moteriai lietuviškai galvoti, Lietuvai ateitį ugdyti,

; o svetimam gaivalui parodyti pelnytą vietą. Tik tomis sąlygomis *
padėsim vairuoti didįjį Tautos uždavinį, įgyvendint tikrumą, jog 
B a lt i ja musu!

1 * - l ■' I _ . ■ • ■ . . • ■. • .
"I • ■ ■ . • • .

. ‘ j ■ ■ . . ■ • • ■ ■ ‘ . . . ■ ' ’ ■ ■
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Ant. Sležauskas 
', ■ . ’ . t t B ’ • ’ . .

Tylusis offertorium
1 . . • 

— • • » 

Ir baltąjį džiaugsmą ir liūdesį juodą
■ Sudėjau į vieną atodūsį tylą.

Ir visa tai Tau aš siunčiu, atiduodu. 
Jk . . ' .

Siunčiu ■— ir jaučiu, — taip visa nuo žemės pakyla...

I šitą atodūsį tylą, tyliausią, 
Sudėjau aš visa, ką tik aš galėjau sudėti.
Žinai Tu. Žinai juk geriausiai —
Juk Tave atėjo eilė man mylėti!

Ir neša mane tas atodūsis, neša...
Pas Didyjį Sostą mažyčio Namelio...
Tiek laimės sušvinta! — džiaugiuos Tavim ašai!
Džiaugiuos aš — rasta evangelijos Tavo avelė...

J. Drungaitė

Tyloj užmiegančių dausų
Mąstau Tave, o divinasis veide, ) 
Didžioj tyloj užmiegančią dausą. 
Seniai į jūrą saulė nusileido, 
Kodėl manyje neužgęsti tu? •
Smiltynuose alsuoja skurdžios palvės, 
Keliasi vėl numirusi žolė, .
Vilnyse plaikstos liepsnos šimtaspalvės, 
Be garso krenta nutrenkta žvaigždė.
Vis tie žvilgsniai, Ir tas žvaigdžią kritimas,

. Lietaus ugninio dieviška kruša... — 
Liūty bekraščio, didžio pasiilgimo 
Klaikiu miražu siela užburta.

6



Dr. M. Ruginienė

Moteris pedagogikoje
• ■ » ’ ■ .

Pedagogika yra ugdymo mokslas. Ugdymas yra auklėjimas 
ir mokymas. Moters vaidmuo auklėjime buvo ir yra žymus; mo
teris gali labai gerai dirbti ir mokymo darbą, — tai tiesos, kurioms, 
rodos, niekas neprieštarauja. Gali skirtis nuomonės, svarstant 
moters kūrybinį pajėgumą pedagogikoje, kaip ugdymo moksle. 
Šia proga daug karty daroma moteriai priekaištai, kad ji net savo 
pašaukimui artimoje ugdymo srityje nėra parodžiusi reikiamos 
kūrybinės iniciatyvos ir aktyvumo, ir, apskritai, pedagogikai, kaip 
mokslui, beveik nieko nedavusi.

Reikia pripažinti, kad moksle, sykiu ir pedagogikoje, moteris 
ligi šiol mažiau yra nuveikusi, negu vyras. Bet nereikia tuo 
stebėtis ir neracionalu dėl to daryti apie moters kūrybinį pajėgu
mą bet kurias, o tuo labiau, neigiamas išvadas. Daug nuostabiau, 
jeigu būty viskas įvykę atvirkščiai.

Iš istorijoje žinomy tauty daugiausia kūrybinės galios yra pa
rodę graikai. Jų kūrybos gausumas ir gilumas stebina net siu laiky 
kultūringą pasaulį. Bet šią nuostabią, nemirštančią kultūrą sukūrė 
tik laisvieji, pilnateisiai graikai, valdančioji klasė. Vergai ir kiti 
valdomieji kūrybiniame darbe beveik nepasireiškė. Ir tai supran
tama, nes kūrėjui neužtenka, vien turėti kūrybinę potenciją, reikia 
dar gana sudėtingy psichologiniy, moraliniy ir socialiniy sąlygų 
tai potencijai išugdyti į kūrybinę energiją.

Tūkstančius mėty ligi pat pastaryjy šimtmečiu, o iš dalies 
ir dabar, valdoma ir priklausoma moteris, kaip tie graiky vergai, 
neturėjo kartais nė minimaliniame kiekyje aukščiau minėty sąlygy 
savo kūrybinei potencijai išplėtoti ir pareikšti. Ji tegalėjo įnešti 
savo dalį į kultūriniy gėrybiy lobyną tik per to lobyno ir savo 
pačios dažnai absoliutu, valdovą — vyrą. Savo dalį ji iš tikryjŲ yra 
įnešusi. Daug kultūriniy gėrybių yra sukurta vyro, padedant 
moteriai — dažnai moteris buvo tos kūrybos akstinas ir priežastis.

Pastaryjy amžių motery judėjimas vis labiau moteris atpalai
duoja nuo priklausomybės. Moteris vis daugiau įgyja savaranku
mo, tuo pačiu bet kuriai kūrybai būtinai reikalingo tikėjimo savo 
jėgomis. Tačiau ir dabar didelė dalis jos kūrybinės 
energijos turėjo būti aikvoj am a kovai už žmogaus 
teises, užuot ją atidavus objektyvi y j y vertybiy kūrimui. Bet, 
nežiūrint šio jėgy skaldymo, moteris pastaruoju metu, ypatingai

7
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pastaraisiais dešimtmečiais, pagerėjus jos intelektualinei ir teisinei 
būklei, ima rodyti vis daugiau kūrybinio veiklumo įvairiose mokslo 
ir meno Šakose, Taip pat ir pedagogikos moksle moters veiklu
mas, pradedant XIX šimtmečiu, žymiai padidėjo.

Einant prie moters veiklos pedagogikoje istorinės apžvalgos, 
beveik netenką sustoti ties senovės istorijos laikotarpiu. Tada 
visur despotiškai valdoma moteris kai kur neturėjo net naturaliniy 
motinos teisią į kūdikį. Maža tą teisią ji teturėjo ir, tiesa, aukštos, 
bet vienpusiškai vyriškos, kultūros šalyje — Graikijoje. Spartiečiai 
atimdavo iŠ jos vos paūgėjusį kūdikį valstybei, arba, teisingiau 
sakant, karui. Atėnuose bemaž visas ugdymas buvo vyrą rankose. 
Nė daugiau galimybių pasireikšti moteris turėjo ir Romoje.

Tik viduriniais amžiais, veikiant Kristaus paskelbtiems mei
lės ir lygybės principams, daug kas pamažu pakitėjo. Pagerėjo 
ir moters būklė. Šv. Jeronimas parašė net atskirą mergaičiy 
ugdymo klausimu traktatą. Jame išdėstytą nuostatą laikėsi bemaž 
visos vidurinių amžiy motery vienuolynu mergaičiy mokyklos. 
Tačiau, kadangi viduriniais amžiais žmogaus dvasia daugiau brendo 
ir kaupėsi dideliems naująjy amžių darbams, o mažiau kūrė, tai, 
nors ir pedagogikos srityje, žymesnią kūrėjy, nei vyry nei motery 
šiuo metu neužtinkama.

Žymesnė moteris pedagogė pasirodo tik XVII amžiuje. Tai yra 
Pranciška d’Aobigaė, istorijoje žinoma markizos de Main

tenon vardu.
G y v e n i m o a p ž v a 1 g a. Maintenon gimė 1635 m., mirė 

1719 m. Jos gyvenimo istorija yra nepaprasta. Nusigyvenusio 
didiko duktė, ji, mirus tėvui, vėliau ir motinai, liko sunkiose ma
terialinėse sąlygose. Tačiau būdama sumani, sąmojinga,, malo
naus būdo, energinga ir graži, netapo gyvenimo parblokšta, bet 
iškilo į pačias to laiko Prancūzijos visuomeninio gyvenimo viršūnes. 
Vis kildama palaipšniu aukštyn, ji, pagaliau, mirus Prancūzijos 
karalienei Marijai Teresijai, ištekėjo už Prancūzijos karaliaus Liūdo 
XIV. Tačiau ji buvo ne karališkos kilmės ir, einant Prancūzijos 
įstatymais, negalėjo būti vainikuota Prancūzijos karaliene.

■ t . .

Nors Maintenon ilgai teko gyventi prabangiškame ir pilname 
intrigą Liūdo XIV dvare, tačiau ši aplinkuma nepaveikė jos 
taurios ir veiklios asmenybės. Savo įtakingą būklę ji stengėsi panau
doti geriems darbams, ypač daug dirbo mergaičiy švietimui.

Maintenon rąstai:
1. Laiškai apie mergaičių auklėjimą, 1 tom.
2. Pasikalbėjimai apie mergaičiy auklėjimą, 1 t.
3. Patarimai mergaitėms, kaip elgtis visuomenėje, 2 t.
4. Istoriškieji ir pamokanti laiškai Saint-Cyr’o ponioms, 2 L
5. Korespondencija, 4 t.
Maintenon Saint-Cyr’o įsteigėja ir jo siela.

. Y
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1686 m. viename netoli Versalio esančiame dvare Maintenon 
įsteigė mergaičių auklėjimo įstaigą Saint-Cyr. Maintenon pastan
gomis šioje įstaigoje buvo valstybės^ lėšomis išlaikoma, auklėja
ma ir mokoma 250 įvairaus luomo, daugiausia pusigyvenusiy di
diku dukterų, neturtingu mergaičių. Baigusios mokyklą, jos būda
vo aprūpinamos kraičiu ir galėdavo arba tekėti, arba stoti vienuo
ly nan. Ligi pat mirties Maintenon buvo šios įstaigos globėja ir, 
galima sakyti, siela. Anksti rytą, dar auklėtinėms miegant, ji 

1 atvykdavo į įstaigą patikrinti, ar viskas tvaikoje. Keliantis mer
gaitėms, ji padėdavo mažosioms apsirengti, jas valgydydavo, vė
liau klasėse mokydavo. Pamoku metu ir per pertraukas atsidėjus 
stebėdavo mokines ir stebėjimo rezultatus vėliau panaudodavo 
auklėjimui. Tik Saint-Cyr’e ji būdavusi maloni,; mylinti ir links
ma. „Man nieko nėra brangesnio už mano vaikus Saint-Cyr’e“, 
sakydavo ji. Kai kartą kieme, besikalbant su mokytojomis, pra- 
bėgdamos mokinės sukėlė debesį dulkiu, nusigandusios moky
tojos norėjo jas sudrausti, —Maintenon tarė: „Nekliudykite mano 
brangiu vaiky. Aš myliu ir jy dulkes“.

Maintenon pati parašė įstaigos darbo programą ir jos regu- 
laminą. Pradžioje mėgino pritaikyti Fenelono veikale „Mergaičiy 
auklėjimas“ išdėstytus ugdymo principus, bet vėliau įsitikinusi, 
kad Feuelono~pedagogika yra per mažai gyvenimiška, davė naują, 
grynai savą darbo programą. Šią programą ji nuolat papildinėjo 
duodamais naujais pamokymais, patarimais, ar tai mokytojoms, 
ar mokinėms. Tuo būdu pareikšty jos pedagoginiu minČiy dalis 
yra jos pačios, ar Saint-Cyr’o mokytojy užrašyta ir išspausdinta, 
kaip jos rašty dalis.

Maintenon pedagoginės mintys ir reikšmė. Main- 
.tenon nebuvo feministė, moderniška prasme. Jos pažiūros į mo
ters paskyrimą buvo artimos didžiosios dalies to laiko francūzy 
visuomenės pažiūroms. Del to ir mergaičiy ugdymo tikslą ji su
prato gana siaurai: paruošti mergaitę moters parei
goms š e i m o j e. Šį tikslą siekiant, protinimo vaidmuo buvo 
antraeilis. Jo programa gana siaura ir vienpusiška: skaitymas, 
rašymas, skaičiavimas, religija, gimtoji kalba, elementarus kursas 
istorijos ir gėogrūfijos, pagaliau muzika, ir paišyba. Protinimu ne 
tiek turi būti stengiamasi mergaitei teikti žinių, kiek lavinti svei
ką protą. Kur kas s va r besu i s už pro tinimą yra mergai
tės d o r i n i m a s, r ei i g i n i m a s ir lavinimas sugebėji- 
my reikalingą motinos ir šeimini n kės pareigas gerai 
atlikti.

Per daug užimtu vietos smulkesnis Maintenon auklėjimo 
. principu ir metody išdėstymas. Tenka tiek pažymėti, kad visa 

Maintenon pedagoginė veikla buvo skirta auklėjamajai mergaičiy 
ugdymo pusei tirti, nušviesti ir, kiek leido sąlygos, patobulinti. 
Šia kryptimi ir reiškėsi jos, kaip pedagogės, kūrybinis aktyvumas,

«■ .
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ir originalumas. Nedaug iki jos užtinkame pedagogikos istorijoj e 
asmeny, kurie mergaičiy ugdymo klausimuose būty turėję tiek 
aiškios psichologinės nuovokos, tokius tiesius ir tikrus metodus 
užbrėžtam tikslui siekti ir, pagaliau, tokią sveiką gyvenimišką 
galvoseną, kaip Maintenon. Nevieno vėlesniy žymiy pedagogy 
raštuose buvo, sąmoningai ar nesąmoningai, kartojamos Maintenon 
pedagoginės mintys. Bet ji yra ir pasiliks žymi pedagogikos is
torijoje, kaip organizatorė pirmosios pasaulietiškos — ne vienuoliu 
laikomos — mergaičių ugdymo įstaigos, — nes ji pradėjo mergai
čių ugdyme naują kryptį.

Mme de Lambert. (1648 — 1733).
Pedagogikos istorijai ji žinoma autorė veikaly:

1. Motinos patarimai sūnui.
2. Motinos patarimai dukteriai. • .
Be to dar ji yra parašiusi:
3. Naujos mintys apie moterį.
Lambert yra mažiau savaranki už Maintenon, kai kalba apie 

mergaitės ugdymo eigą ir metodus, tačiau, savo pažiūromis į mo
ters paskyrimą ir ugdymo tikslą ji yra šiy laiky žmogus. Savo 
dukteriai ji siūlo mokytis graiku, romėnu ir gimtojo krašto istori
jos, filosofijos, lotynu kalbos, bet pataria vengti dalykų, ypač 
lektūros, kenksmingos moralinei pažangai. Ji labiau vertina auk
lėjimą nei mokslinimą.

Paskutiniame savo rašte, „Naujos mintys apie moterį“, ji 
vaizduoja sunkią to laiko moters būklę, mėgina sugriauti prieta
ringas pažiūras į moterį, šalia kitu dalyku, iškeldama Moliero so
fizmus apie moteris, siekiančias mokslo.

Mme d’Epinay. (1726 — 1783).
Be kitko yra parašiusi:
1. Laiškai sūnui.
2. Motinos pasikalbėjimai su dukterimi. Tiek raštuose, tiek 

jos auklėjamajame darbe žymu Rousseau įtaka.
Mme de Gentis. (1746 — 1830).
Jos žymesnis raštas: Laiškai apie auklėjimą, arba Adelė ir 

Teodoras.
Genlis yra gimusi pedagogė. Septintus metus eidama, jau 

mokė susirinkusius prie jos tėvy pilies lango apylinkės vaikus; 
mokė, ką tik pati mokėjo: katekizmo, eilėraščiu, pasakų. Vėliau 
ji buvo mokytoja ir auklėtoja kunigaikščio de Chartres vaiky, kas 
buvo ty laiky moteriai nemaža garbė, nes didikai rinkdavosi savo 
vaikams ugdyti mokytešniuosius asmenis, paprastai vyrus.

Genlis ugdymas yra tikrai moderniškas. Ji lavino savo auk
lėtinių kūną natūraliu grūdinimu ir mankšta. Mokymui ji taikė 
naujausius didaktikos dėsnius, ypač natūralumo ir vaizdingumo 
dėsnį. „Visa aplinka moko istorijos ir geografijos“ sakydavo ji.
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Buvo ar nebuvo 
Laimė nežinau, 
Jurginams pražydus, 
Ją numarinau.

Kai skleidės žibuoklės, 
Kai sprogo beržai, 
As jo pažadėjau. 
Būti amžinai.

Svaigom saule, svaigom, 
Kaip žiedai žieduos, 
Rodos, mūsą meilės 
Nieks jau neparduos.

Laukiau, kad sudiltą, 
Laukiau neilgai, 
Kolei susikrovė

. Žiedus jurginai.
Krinta baltos snaigės 
Ant baltą beržą, 
Žilvičią alėja — 
Su kitu einu.

Tik laki paukštytė 
Čiulba ant šakos,
Kad žibuoklėms žydint, 
Kitas jau atjos.

Sužaliavo rūtos, 
Rožės ir gvazdikai,
Kažkas netikėtai 
Pasagą paliko.

Buvo ar nebuvo 
Laimė nežinau, r
Jurginams pražydus, 
Ją numarinau.

Sena kunigaikščio pilis šiam reikalui iš tikryjų tiko. Kalby ji mo
kė be gramatikos, bet pratimais ir kalbėjimu. Jos mokiniai „so
dininkaudavo vokiškai,* pietaudavo angliškai, vakarieniaudavo 
itališkai“.

Kadangi XVIII amžius, bent Prancūzijoje, laikomas Rousseau 
amžiumi, tai ir Genūs neišvengė jo įtakos.

Motery klausime Genlis yra pažangi. Ji visomis jėgomis 
propagavo moters teises į mokslą. Šiuo atžvilgiu ji Rousseau 
gerokai pralenkė.

Miss Hamilton. (1758 — 1816).
Parašė: Laiškai apie elementariuosius ugdymo principus.
Hamilton, nustebusi liaudies, o ypač moters, tamsumu, atsi

dėjusi ragino valstybę ir visuomenę susirūpinti švietimo reikalais. 
Savo rašte duoda naudingų patarimų švietimo klausimais.

Miss Edgeworth. (1770 — 1849).
Svarbiausias raštas: Praktiškasis ugdymas. Veikalas yra 

daugiau didaktinio turinio. Šešiuose paskutiniuose jo skyriuose 
Edgeworth kalba apie viešąjį ir privalųjį mergaičių ugdymą. 
Juose duoda eilę įdomių ir sveiku minčių.

(Bus- daugiau)
I-
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J. Laurinavičiūtė.

Selma Lagerlöf
...Iš kietos šiaurės, iš girių, kalnų ir ežerų krašto 

išėjus į pasaulį, užbūrė milijonus širdžių. Užbūrė dėl 
to, kad būdama žodžio ir pasakos slaptybių valdovė, 
nešė ji meilę ir rodė nemeluotų širdį.

A. Vačiųlaitis.

J šiaurę nuo Vänerio ežero, tarp to ežero, Dalekarlijos (Šve
dijos provincija) ir Norvegijos yra miškais apaugusi krašto dalis, 
vadinama Värmlandu. Ypatingiausia to krašto vieta, tai tarpusavy 
susisiekią, aukštumų apsupti, iš šiaurės į pietus nutysę slėniai. 
Pietuose jie prieina Vänerio ežero lygumas. Išilgai slėnio teka 
Klarälv, ilgiausia švedų upė, ir įteka į Vänerio ežerą. Prie įtakos 
stovi svarbiausias Värmlando miestas Karlstadt, senovėj vadinamas 
Tingualla. Tai labai senas miestas, kurį ypatingai mėgo Karolis 
IX, jį pagražino ir net dabartiniu vardu pavadino.

Tas Klaräivo slėnis, o ypač jo dalis Frykeno slėnis, gulįs 
Šalia septyniasdešimt trijų kilm. iš šiaurės į pietus nutysusio ežero, 
jau iš^ėW*yTš~dabai kultūringas kraštas. Žmonės čia užsiima 
žemes darbu, gyvulininkyste ir, turėdami daug geležies rūdos 
kalnuose, geležies pramone. Žydraus Frykeno ežero pakrantėse 
susispietė iš tolo: baltumu spindinčios bažnyčios, o ten, aukščiau, 
matos ūkininkų sodybos ir dvareliai, kuriuose žmonės gyvena 
gražiai ir turtingai.

O ir žmonės ten ypatingi. Tas įvairiais žemės turtais pasi
žymįs kraštas išugdė stiprius, atsparius,, ramaus, linksmo būdo ir 
lakios vaizduotės žmones. Jie mėgsta švenčių proga susitikti, 
pašokti, pasismaginti. Mėgsta ilgais žiemos vakarais tai pas vieną, 
tai pas kitą susieiti, papasakoti ir išgirsti pasakų, padavimų, pa
sakojimų apie įvairius atsitikimus. Tie pasakojimai ir padavimai 
eina tuo būdu iš kartos į kartą, iš vienos vietos kiton, pasiekia 
net tolimą šiaurę, žavėdami mistiškų miškų gyventojus tikrai Värm- 
landišku vaizduotės lakumu ir pasakingumu.

Frykeno slėnis yra padavimų ir pasakų slėnis. Tai pat žy
miųjų tautos žmonių slėnis. Daugelis švedų rašytojų, poetų, dai
lininkų (F. A. Dahlgren’as, O. Itjerne ir kiti) iš to slėnio yra 
kilę ir iš tų pasakų bei padavimų ėmėsi savo kūriniams medžia
gos. Be to, iš čia yra kilę ir daugelis šiaip visuomenei nusipel-
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niusių žmonių: mokslininkų, kunigų, tautos auklėtojų,—net pats 
slėnis įgavo tautos auklėtojų, slėnio vardą. Kiekvienas jų visam 
krašte išgarsino savo tėviškės vardą.

Iš to paties Frykeno slėnio kilo ir toji, kuri savo tėviškės, 
Värmlando, vardą išgarsino ne tik Švedijoj, bet visam pasauly. 
Tai Selma Lagerlöf, poetų karalienė, kaip sako viena jos biografe.

Šeimos Lagerlöf giminė yra kilusi Varmlandę ir davė kraštui 
nemaža mokytų žmonių. Petras Lagerlöf 17 šimtm., žinomas poėt 
zijos ir retorikos profesorius Upsaloj, buvo vadinamas švedų 
Opitzu. Dabartinė jos tėviškė Marbacka teko jiems neseniai. 
Pradžioje tai buvusi ūkininkų sodyba: 18 štm. virto pastorių 
gyvenama vieta ir, pagaliau, teko Šeimos seneliui Danieliui Lager
löf, kaip žmonos kraitis. Paskui Marbacką paveldėjo Erikas Gus
tavas Lagerlöf, Šeimos tėvas. Tai buvo senas, gyvenimo džiaugs
mo kupinos kartos värmlandietis: drąsus, vaišingas, geros nuo
taikos. Jis buvo visų labai mėgiamas, tačiau tokio prielankumo 
ir pagarbos, kaip jo tėvas, neįsigyjo — jam trūko ištvermės ir ku
riamosios galios.

Motina, pirklio duktė iš Filipstadto, rimta, atsargi, sveiko 
proto moteris, nesugebėjo taip, kaip tėvas, neatsižvelgdama ne
pasisekimų, matyti pasaulį skaidriai nušviestą.

1858 m. lapkričio m. 20 d. vėlų vakarą gimė jiems ketvirtas 
kūdikis, mergaitė, kuri gavo Selma Ottilia Loviza vardus. Ne
paisydama gilios nakties, atėjo jos tėvo senutė teta ir, pasikvietusi 
josios močiutę, ėmė burti mergaitei ateitį. Tais laikais prietarais ir 
būrimais Varmlandę taip buvo tikima, jog kiekvienas jų nepaisąs 

, buvo laikomas beveik laisvamaniu. Tad nuostabu, kad ir senutė, 
dėstydama kortas, buvo tikra naujagimės gyvenimo kelią susek
sianti. Ir susekė. Kortos rodė, kad mergytei lemta liga, kuri visą 
gyvenimą nesiliaus jos kankinusi, jai teks daug tolimų kelionių 
atlikti ir dažnai gyvenimo vietą keisti: jai lemta darbas iki pat 
gyvenimo pabaigos, bet ne prie staklių ar pečiaus, tik prie kny
gų ir popierių. Deja, ji neištekės! Bet štai - močiutė atsiduso 
nudžiugusi, nes ji patyrę iš kortų svarbiausia, kad mergaitė bus 
gera, kilni moteris.

Netrukus išsipildė pirmas lėmimas. Eidama ketvirtus metus 
mergytė susirgo — nustojo vaikščiojusi. Kartu ėmė pildytis ir 
antras lėmimas. Prasideda jos kelionės. Tokia pirmoji tolimesnė 
kelionė ir gana ilga, nes tada tebebuvo važinėjama arkliais, buvo 
į Stromstadą, garsų savo gydomais šaltiniais. Iš ten mergaitė 
grįžo kiek pasveikusi, galėjo vaikščioti, bet nedaug ir netoli, ji 
negalėjo bėgioti ir žaisti su kitais vaikais. Bet tasai priverstinas 
ramybės reikalas ypatingai veikė jos charakterį ir palinkimus. 
Prisiklausiusi įvairių pasakų, ji, ramiai sėdėdama, apie jas galvo
davo ir svajodavo. Daugiausia pasakų sekdavo močiutė, tarsi 
tuo stengdamasi atlyginti ligos daromą skriaudą. Tos pasakos ir 
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gilus senutės tikėjimas Dievu padarė neišdildomą įtaką mer
gaitės sielai. . ?

Bet štai, kartą mergaitė nebeužtiko savo pasakų sekėjos, 
sofos kerčioj besėdinčios. O kai netrukus jai teko sekti paskui 
josios karstą, ji patyrė pirmą didelį skausmą, vieną didžiausių jos 
gyvenime. Nes pakasė ne vien jos aštuoniasdešimt devynerių 
metų senutę, bet kartu pasakų ir stebuklų pasaulį, kurio ji nega
lėjo užmiršti.

Taip pat didelį įspūdį darė jai knyga. Jos tėvų namuose 
vakarais, visai šeimai susirinkus, dažniausiai buvo skaitoma balsu 
kokie istorijos pasakojimai, ar pasakos, ar kurios kitos visiems 
klausytinos knygos. Ji nemaža skaitydavo ir pati. Bet didžiausį, 
tiesiog visą gyvenimą neišdildomą, įspūdį padarė jai Mayne Rea- 
do romanas „Oceola“. Tai buvo vienas menkesnių jo romanų, 
be to, blogai išverstas. Bet tas ypatingas didvyrių ir niekšų, 
meilės ir neapykantos, laimės ir nelaimės pasaulis laikė ją kaž
kokiam dvasios pagavime. Skaitė ji tą, kažkokiu būdu į Mar
backą užklydusią, žinoma vogčiomis, nes aštuonerių metų mergai
tei niekas nebūt leidęs jos skaityti. „Oceolą“ beskaitydama ji nu
tarė pati likti rašytoja.

Jaunesnieji vaikai, taigi ir Selma, turėjo dar vieną pramogą. 
Tėvas dažnai su jais Žaisdavo. Svajotojas ir fantastas, jis kartu 
su vaikais susirūpinęs galvojo, kaip reiks pagražinti ir perstatyti 
Marbacką, jei karalius važiuodamas Norvegijon pas juos apsistotų, 
ir kokius rūbus turės ištaisyti tuo atveju mergaitėms. Gal būt, jis 
tada nė nenumanė, kad jo svajonė išsipildys. Praėjus daugeliui 
metų jo duktė Marbacką pagražino, greičiausiai taip, kaip jos 
su tėvu kūdikystėj svajota, ir švedų sosto įpėdinis iš tiesų Märbac- 
koj viešėjo.

Nežiūrint tėvų rūpestingumo, vis dėlto Šeimos sveikata men
kai tesitaisė. Tėvai nutarė nusiųsti ją į Stokholmą gydytis. Tuo 
būdu jai teko atlikti antrą ilgesnę kelionę. Apsigyveno ji pas 
gimines. Čia ji taip pat, kaip namie, daug skaitė. Be to, ne kartą 
būdavo teatre. Ir dabar teatre visa, ką ji savo mėgiamiausioj 
„Oceolėj“ išskaitė, gyvais paveikslais stojo jai prieš akis.

Jos sveikata pasitaisė. Ji daugiau galėjo vaikščioti, tik vos 
pastebimai šlubavo.

Geriausia jos draugė ir kūdikystėj ir vėliau buvo mažoji se
sytė Gerda. Jai Selma pasipasakodavo savo svajones apie ateitį, 
jos kartu deklamuodavo balades, kurioms mėgindavo parinkti 
muziką, kartu vaidindavo ką. Kartą vaikai, Šeimos išmokyti, su
vaidino „Mano radasta miške“. Ji pati taip tuo vaidinimu susiža
vėjo, kad nutarė rašysianti ne vien romanus, bet ir dramas.

Tuo tarpu atsirado Vėl neišsemiamas pasakų šaltinis. Jos 
teta Ottiliana, kuri dažnai vasaros metu viešėdavo Märbackoj, 
buvo visoj apylinkėj pagarsėjusi pasakotoja. Ji papasakodavo jau-
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dinančių istorijų apie taip vadinamus Värmlando ponaičius. Tai 
būdavo dažniausiai aukštos kilmės, nusigyvenę, seni viengungiai. 
Jie skursdavo prisiglaudę kur pas ūkininkus, vos išmisdami iš 
menkos savo pensijos. Vargingas jų buities skaidresnis tarpas 
tai metinės šventės. Tada pasikinkę kokį perkaršusį kuiną lan
kydavosi dvaruose. Beveik kiekvienas jų mokėjęs kokiu mu
zikos instrumentu groti, be to, puikūs pasakotojai, jie visur buvo 
laukiami svečiai, kai kur ištisais mėnesiais gyvendavę. Tos ori
ginalios, nerūpestingos, gyvenimo džiaugsmo pilnos, įvairių nuo
tykių pergyvenusios asmenybės stodavo jaunai rašytojai prieš akis 
kiekvieną kartą prisiminus Marbacką.

Didelė pramoga Märbackoj visai šeimai buvo muzika. Tėvas 
susikviesdavo savo pažįstamų, kartais didelių keistuolių, kurių 
kiekvienas grojo bet kuriuo muzikos instrumentu. Tai būdavo 
malonūs vakarai ir, bežiūrėdama į tuos orginalius senus žmones, 
bei jųjų muzikos besiklausydama, Selma pajusdavo, tarsi, senų 
laikų dvelkimą.

Tačiau visų vakarų maloniausias būdavo tėvo gimimo dieną. 
Susirinkdavo äibes svečių. Jie grožėjosi muzika, vaidinimu ir lau
ke rengiamomis iškilmėmis: fejerverkais ir kit. Laukė dar susirink
davo žmonių minia iš aplinkinių kaimų. Jie laukė leidžiant ugnis 
ir dainavo gražią varmlandiečių mėgiamą: „Ack Värmland, du 
sköna, du härliga landi“

Aštuonerių metų būdama Selma Lagerlöf nutarė likti rašy
toja, penkiolikos—parašė savo pirmąjį kūrinį eilėmis. Tada ji pa
sijuto be galo laiminga, nes sugebėjimas eiliuoti, jos manymu,
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buvo auksčiaūsis kūrybos laipsnis. Taigi, dar vaikas būdama, ji 
pasirinko gyvenimo kelią. Visa, kas neturėjo nieko bendra su jos 
gyvenimo tikslu, jai buvo nesvarbu. Jai nerūpėjo pramogos, šo
kiai. Dieną naktį svajojo jinai pamatyti kada savo kūrinį atspaus
dintą. Bet nebuvo kas jos kūrinius paskaitytų, juo labiau, suda- 
ryty progos viešai pasirodyti. O rankraščiy krūvos vis augo. Ji 
rašė ne vien eilėraščius, bet ir proza. O ar nebuvo tai kartais su
rašyti padavimai apie jos tėviškę, kurių ji tiek prisiklausė? Anaip
tol! Ji-rašydavo apie tai, ką skaitė, apie Walter Skotto didvyrius, 
bei apie „Tūkstančio ir vienos nakties“ Sultoną. Žinoma, tie 
vaikiški romanai ir dramos spaudai netiktų, bet gera buvo ir tai, 
kad juos rašydama ji lavino savo stilių.

- Tuo tarpu pasitaikė jai proga ir viešai su savo kūriniu pa
sirodyti! Ją kvietė į vestuves ir prašė pasakyti kalbą. Tyliu bal
su, drovėdamasi perskaitė ji vestuvėse, ta proga parašytą dvylikos 
eilučių kūrinėlį, kuriame nusako, kaip vadovas pro įvairius pavo
jus išveda nuotaką į tiesy kelią.

Tose vestuvėse buvusi rašytoja Eva Fryxell atkreipė dėmesį 
į jauną autorę ir prašė atsiųsti jai į Stokholmą savo kūrinių 
žiupsnelį — ketino įdėti į kokį laikraštį. Tačiau po pusės metų 
grąžino atsiųstus kūrinius, kartu parašė ilgiausią laišką. Tame laiš
ke Eva Fryxell drąsina jauną rašytoją, pataria nenusiminti dėl to, 
kad joks laikraštis nenorėjo dėti jos kūrinių ir ragina įsigyti dau
giau žinių, prasilavinti.

Selma Lagerlöf pati gerai suprato, kad jai trūksta išsilavi
nimo. Todėl ji pasirengusi stoja į mokytojų seminariją ir, ją bai
gusi, gauna mokytojos vietą Landskronoj.

Besimokydama seminarijoj ir vėliau bemokydama, ji raši
nėjo. Dar seminarijoj jai tebesant daugelis draugių jos kūriniais 
grožėjosi ir spėjo ją būsiant žymia -rašytoja. Landskronoj taip 
pat buvo tuo įsitikinusios ir mokytojos ir mokinės. Kai kurios 
mokinės jos didžia ateitim taip tikėjo, kad jau iš anksto į lite
ratūros istorijos vadovėlį jos vardą įsirašė.

Landskronoj Selma Lagerlöf turėjo nemaža darbo: viena 
mokytojos pareigos, o paskui,—-visokį kiti darbai. Tai reikėjo koks 
veikalėlis scenai parašyti, tai pats vaidinimas parengti, tai kuria 
proga eilėraštis parašyti. Be to, ji seniau jau buvusį mokyklos 
muzikos kliubą * pakeitė vadinamu skaitymo kliubu, kur buvo 
susirenkama, skaitoma, pasakojama, įvairiais klausimais diskutuo
jama. O medžiagos diskusijoms kiek norint. Skandinavų literatūra 
gyveno nepaprastai vaisingą laikotarpį. Rašė jaunasis Strindbergas, 
rašė norvegai Bjornson ir Lie ir toks literatūros milžinas Ibsenas. 
Visur naujos idėjos ir siekimai. Taigi pakankamai problemų rim
toms ir vaizdingoms diskusijoms.

Bet Selma laiminga nesijautė. Kas jai iš to viso, kad jos 
ilgesio svajonė — parašyti knygą, — nuo jos, tarsi, tolo. Ir juo
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mažiau likdavo jai laisvo laiko, juo su didesniu pasiilgimu laukė 
ji tos dienos, kada galės tą užkampį palikti ir ramiai gyvendama 
rašyti* O dabar ji jau tikrai žino,; kas jai reikia parašyti. Tai bus 
knyga apie jos tėviškę. Ir sužinojo ji tai ypatingu būdu. Vieną 
rudens dieną, grįždama iš literatūros istorijos paskaitos, ji galvo
jo apie Runebergo didvyrius. Urnai stojos jai akyse tėviškė ir 
visi originalus, gyvenimo džiaugsmo kupini, iš pat kūdikystės 
gerai jai žinomi viengungiai. Ji suprato, kad jie originalesni ir 
įdomesni, negu Runebergo kariai, ar Bellmann’o veikėjai. Nuo tos 
minties jai užėmė kvapą, jai atrodė, „kad namai siūbuoja ir žemė 
iš po kojų traukias.“ Ji turėjo valandėlei stabtelėti, kad atgautų 
sąmonę. Tą aky mirką ji pajuto, kad ji turi rašyti savo mylimos 
tėviškės, Värmlando, pasakas ir padavimus. Po vieno atsilankymo 
Märbackoj ji sužinojo ir kaip jai savo knygą pavadinti. Tėvas 

jai apie savo jaunystės draugą hofmeisterį Frykstedtą.
Tai buvo ypatingas, visus žavėjęs žmogus. Savo muzika ir daina 
jis skleidė visur džiaugsmą. Tačiau, nežiūrint visų jo talentų, jis 
neiškilo, nes buvo girtuoklis. Tada jai prieš akis atsistojo jos pa
sakos didvyris, taip pat ir jojo vardas: jis turėjo būti Gösta 
Beding.

Tuo tarpu pateko į spaudą keli jos kūrinėliai. Viena jos 
buvusių draugių seminarisčių nusiuntė žiupsnelį jos sonetų, dau
giausia teatro įspūdžių, moterų laikraščiui „Dagny“. Laikraščio 
redaktorė Zofija Adlersparre,-labai įtakinga moteris, susižavėjo 
jaunos rašytojos talentu ir net pasikvietė ją pas save. Tačiau jos 
gyvenimo sąlygų tai nepakeitė — atostogoms pasibaigus teko vėl 
grįžti į Landskroną, prie senų vargų. _

Spaudoj jos kūrinėlių tuo laiku pradeda rodytis vis daugiau, 
bet tai buvo kiek dirbtiniai, labiau protu negu jausmais pagrįsti 
eilėraščiai.

Svarbiausia jos tų laikų rūpesnis — surasti tinkamą formą 
Göstai Berlingui. Ją viliojo eilėraščių forma, nes tada buvo įsi
galėjus mada rašyti eilėmis. Taip rašė Verner von Heidenstam, 
Hallström. Net Fröding mėgo rašyti rimuota kalba. Kiek vėliąu 
nutaria verčiau pasirinkti dramatinę formą, pagaliau ryžtasi para
šyti romaną. Tačiau atsiranda dar naujas sunkumas. Kokio po
būdžio turėtų būti tas kūrinys ir kokiu stilium parašytas? Tais 
tiksliausios tikrenybės laikais romantizmas buvo lyg ir miręs. O 

. kaip čia rašysi apie dvasias ir tik vaizduotės sukurtas būtybes 
tuo nuosaikiu, fotografiškai tiksliu, realistiniu stilium? Šitą sunku
mą ji įveikia, pasekusi savo mėgiamu autorium Carlyle, kurio 
stilium ir kalba ji žavėjosi dar seminarijoj.

Jau senai ji parašė savo kūrinio pirmąjį skyrių: „Kalėdų 
naktis kalvėj“, buvo net jį perdirbusi pirmuoju dramos aktu, da
bar dar kartą perdirba jį ir parašo antrą. Tą antrąjį ji net^ryžtasi 
nusiųsti į „Dagny“, bet netrukus gauna jį atgal — laikraštis ne-
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spausdino. Kas jai dabar veikti? Ar begali ji pradėti kovą su 
įsigalėjusia srove ir' rašyti savotišku stilium? Ar tesės?

Tuo tarpu ją sukrečia stiprus pergyvenimas. Jos tėyijsįė,. jos 
Märbacka parduodama. Atsilankius paskutinį kart^TeWS^Tstojos 
prieš akis visa kūdikystė su savo pasakų pasauliu ir toks skaus
mas sugildė jos širdį, kad paskutinį vakarą prieš išvažiuodama iš 
Märbackos, kurią, gal būt, jau niekados neteks pamatyti, nutarė 
būtinai parašyti knygą tėviškės atminimui. Deja, tai nebebus 
knyga, kuria, kaip jinai iki šiol vylėsi, žavėsis žmonės. Ne, tai 
bus paprastas pasakojimas apie senus atsitikimus, nerūpestingų 
dienų džiaugsmus ir apie gražy kraštą su tyvuliuojančiu ežeru ir 
aplink jį sustojusiais melsvais kalnais. Ji rašys tik sau. Ir atrodė 
jai, kad dabar ji išsižada svajonių likti rašytoja, išsižada savo 
tikrojo pašaukimo.

Grįžusi į Landskroną ji ėmėsi darbo. Ir nuostabu. Dabar 
jai nė kiek nebuvo sunku. Mintys plaukte plaukė, o žodžiai tik 
biro, vos begalima buvo suspėti juos užrašyti. Keliomis valando
mis ji įstengdavo parašyti tiek, kiek seniau per savaitę. Bet tai 
ir nebuvo sausas realistinis stilius. Jis buvo gyvas, paprastas, su 
daugeliu šauktukų bei ištiktukų, tai buvo Carlylio stilius, tik sa
votiškai nuspalvintas.

Tuo tarpu laikraštis „Idun“ paskelbė konkursą novelei para
šyti. Sesers prikalbinta, Selma Lagerio! ryžtasi dalyvauti konkur
se. Tai pasitaikė atostogų metu, bet iki paskirtos dienos liko labai 
maža laiko. Kartais dirbdama net naktimis, ji parašė kelis savo 
knygos skyrius ir išsiuntė. Ir laimėjo premiją. Tas pats laikraštis 
pasisiūlė spausdinti ir visą romaną. Bet kaip gi jį parašyti, kad 
mokyklos darbas atima tiek laiko? Tada Z. Adlersparre („Dagny“ 
redaktorė) pasiūlo paimti metus atostogų, pabaigti knygai — ji 
duosianti lėšų pragyvenimui. Selma Lagerlöf pasinaudojo pasiūly
mu ir po metų tas pat „Idun“ atspausdino sagą apie Gostą 
Berlingą.

Tai spinduliuota, gyvenimo džiaugsmu trykštanti pasaka apie 
gyvenimą ir meilę. Joje iškelta ir dorinanti bei laimės teikianti 
darbo reikšmė. Svarbieji tos knygos veikėjai, tai „tūkstančio nuo
tykių riteriai“, nerūpestingi nuotykių ieškotojai, o kartu, lyg vaikai. 
Jie nemoka prie gyvenimo prisitaikinti, su juo nesiskaito. Dažniau
siai tai atsistatydinę karininkai, ar šiaip aukštesnės kilmės nusi
gyvenę žmonės.

Yra ten senas Bellmano dainų mėgėjas narsus pulkininkas 
Beerencreutz, kuris kartu su meškų medžiotoju majoru Fuchsu, 
mažuoju Trommlerin ir fleitininku Rusteru eina lošti kortų ant 
draugo kapo, kad jį tuo būdu pagerbtų. Yra moterų riteris Fahn- 
richaš Oernedhon, kuris podagros kamuojamas guli lovoj, bet iš
girdęs smuikuojant, skubina šokti. Yra visada gerai nusiteikęs 
Patronas Julius dainininkas, oratorius, dailininkas ir pasakotojas.
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Ir yra daug dar kitų —- išviso dvylika. Bet visy Šitų dėmesio 
vertų, ypatingų žmonių, kurie gyvena klausydami Širdies, ne pro
to, ypatingiausias yra Gösta Beding, kalbėtojas ir dainininkas, 
muzikas ir medžiotojas, lėbautojas ir lošikas, poetas, nors jokio 
kūrinio neparašė, riteris, kuris vargo ištiktiems skubina pagalbon. 
Jis galėtų didžius darbus nuveikti, jei nepasiduotų akimirkos 
nuotaikai. Silpniausias ir stipriausias tarp žmoniy. Tai „tūkstančio 
pabučiavimų ir tūkstantis trijų šimtų meilės laiškų ponas“, kurį 
visos moterys myli, o vyrai nusistebėdami žavisi. Jis »yra visų jų 
jauniausias.

Turtinga ir galinga majorięnė, Ekeby savininkė, parsikviečia 
juos visus‘pas save. Čia jie gyvena be rūpesčio, džiaugdamiesi 
gyvenimu, negalvodami nei apie praeitį, nei apie ateitį. Bet pik
tasis Sintramas įtikina juos, kad majorięnė juos išnaudojanti. 
Sudarę su nelabuoju sutartį prieš majorienę, jie patys gauna me
tams valdyti Ekeby su sąlyga, kad jie per tą laiką nepadarys 
nieko naudinga ar išmintinga. Majorięnė turi išeiti. Ta nelaimė 
ją ištinka dėl jos senųjų kalčių.

Metams besibaigiant pikto galia nusilpsta, viskas eina ge
ryn, grįžta Kalėdoms majorięnė ir, prieš mirdama, mato Gostą pra
dėjusį naują gyvenimą. Jam ji palieka Ekeby. Visa įvyksta nuo 
vienų*Kalėdų iki kitų, vienų metų laikotarpiu.

Ši knyga sukėlė nepaprastai gyvą polemiką švedų literatūros 
kritikų tarpe. Be kitų klausimų kėlė ginčą ir tai: ar knygoj atvaiz
duoti asmenys paimti iš gyvenimo ar vien vaizduotės sukurti.

Po „Göstos Berlingo“ pasirodė spaudoj keletas apsakymėlių, 
o netrukus išėjo antra knyga: „Nematomi ryšiai“. Tai viduramžių 
legendos su žymia islandų sagų įtaka. Kai kuriose jų vaizduojama 
krikščionybės kova su stabmeldybe (Hunų kapai, Įstatymų neglo
bojamas), kitose ji paneigia religinį ekscentriškumą ir visy aukš
čiausiai vertina darbą (Paukščio lizdas), dar kitose, pasakodama 
istorijos atsitikimus, pasisako esanti didelė karų priešininkė. (Val
demaras Atterdagas sunaikina Visby).

Pradžioje 1894 m. Selma Lägerlöf susipažino su Zofija El
kan, taip pat rašytoja. Jos be galo viena kitą pamėgo, kartu ke
liaudavo į tolimus kraštus ir jų geri santykiai nenutrūko iki pat 
pastarosios mirties.

Tuo tarpu Selma Lägerlöf vis daugiau garsėjo. Jos „Gösta 
Berlingas“ buvo išverktas į daugelį kalbų. Karalius skyrė jai sti
pendiją ilgesnei kelionei po Italiją. Taip pat prisidėjo' mokslo 
akademija. Dabar ji galėjo mesti mokytojos darbą Jr eiti savo 
tikrojo pašaukimo keliu. Visų pirma ji turėjo daugiau žinių įsigyti, 
praplėsti savo akiratį, pažinti pasaulį.

• Netrukus abi su Z. Elkan vyksta Italijon. Bet klasikinis me
nas nepadaro, jai didelį įspūdį, — ji per daug šiaurietė, per daug 
suaugusi su savo tėvyne.

v ' . ■ ‘
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Po tos kelionės ji parašė „Antichristo stebuklas“. Čia vaiz
duoja siciliečiu gyvenimą, j u naivu pamaldumą, įspūdingumą, 
gilų tikėjimą stebuklais ir ju mėgiamus padavimus. Veiksmas 
vyksta nuostabiam Diamante prie Etnos ugnikalnio. Pagrindan 
imta siciliečiu legendą apie suklastotą Kristaus paveikslą (Auti - 
christo paveikslą). Tas paveikslas daro stebuklus, tuo būdu apgau
na žmones ir, atitraukęs juos nuo dvasinio gyvenimo, įsuka aistru 
ir blogo sūkuriu. Bet galutinai gėrio kibirkštėlė žmoguje laimi 
ir jį išgelbsti iš materializmo klampynės.

Toji kelionė davė medžiagos ir kitai knygai, taip pat pagrįs
tai siciliečiu padavimais — „Kristaus legendoms“.

Po kitos Šeimos Lagerlöf kelionės (Į Prancūziją, Belgiją,. 
Olandiją) pasirodo vėl nauja knyga: „Kungahall’os karalienės“. 
Tai pasakojimai ir padavimai iš švedų istorijos, dažnai dar stab
meldiško laikotarpio. Bet vikingų dvasia jai svetima. Karas ir no
ras kitus valdyti neranda pritarimo. Karo baisumai rodomi taip, 
kad didesnį taikos pasiilgimą sukeltu. Jos pasaulėžiūra grynai 
krikščioniška.

Grynai išvidinį gyvenimą aiškiausiai vaizduoja jos apysaka 
„Dvaro padavimas“ (Kapu lelija). Didžiausia reikšmė ten skiria
ma meilei. Ji verčia Gunnarą Hedę išsižadėti puikios ateities, virsti 
vertelga ir eiti gelbėti savo tėviškės. Kai ožkų banda, kurią jis 
tikėjosi pelningai parduosiąs, žūva, jis dėl tu dideliu nuostolių, 
o dar labiau dėl siaubingo gyvulių žuvimo vaizdo, netenka proto. 
Tėviškę jis vis dėlto išgelbsti. Jį patį taip pat gelbsti meilė. Ingryda 
pamilusi jį, dar studentą, ilgus metus apie jį svajojusi, patenka 
likimo vedama į jo tėviškę, pažįsta pagaliau, jį ir jos pastango
mis jis atgauna protą. Tai meilės ir pasiaukojimo himnas.

Pardavus Marbacką, jos sesuo, kuri iki šiol gyveno tėviškėj, 
persikėlė į Faluną. Selma dažnai pas ją nuvažiuodavo. Čia ji 
išgirdo pasakojant apie Dalekarlijos kaimiečius, susibūrusius į 
naują sektą ir išsikėlusius Šventon Žemėn. Ten jie prisidėjo prie 
amerikiečiu įkurtos komunistinės religinės organizacijos.

Selma Lagerlöf nutarė tuos švedu kolonistus Palestinoj ap
lankyti ir paradyti knygą apie jų gyvenimą. 1899 — 1900 m. ji 
kartu su Z. Elkan, vyksta į rytus: Palęstiną, Egiptą, Turkiją. Se
kančiais metais pasirodė jos knygos „Jeruzolima“ pirmoji dalis. 
Šalia „Göstos Berlingo“ tai, be abejojimo, žymiausias jos kūrinys. 
Pirmame pasakota apie Varmlando dvarus, antrame apie Dalekar
lijos ūkininkus. Knygoj žavimasi Dalekarlijos krašto gražumu, jos 
ūkininku aukšta kultūra ir didele tėvynės meile. Bet toji didelė 
tėviškės ir tėvynės meilė sueina į konfliktą su jų tikėjimu, kuris, 
juos nori nuo tėviškės atitraukti. Pagaliau religinis jausmas laimi, 
jis sukelia žmonėse tokį stipru šventojo miesto ir Kristaus grabo 
pasiilgimą, kad jie išsižada tėviškės, tėvų, giminių ir vyksta
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į Šventąją Žemę gyventi taip, kaip liepia mokslas. Tai skaudus, 
bet didingas su tėvyne skyrimosi vaizdas. x

Antroj daly vaizduojamas kolonistų gyvenimas šventoj Že
mėj. Jiems tenka ten patirti įvairių persekiojimų ir skurdo. Tik 
Ingmarsonas, sumanus, energingas Ūkininkas, atvykęs gelbėti savo 
buvusios sužadėtinės, darbštumu ir sumanumu padeda kolonis
tams iš to skurdo išbristi.

Šioje knygoje, kaip ir „Göstoj Bedinge“, autorė rodo, kad 
visų svarbiausia yra pareiga ir darbas. Jaučiama, käd veiklaus 
Ingmarsono pažiūros ir tėvynės meilė yra tokioš kaip ir jos pa
čios* O toji tėvynės meilė išeina aikštėn ir antroj „Jeruzolimos“ 
daly. Išsižadėję tėvynės švedai ilgisi šiaurės krašto gamtos, pa
slaptingo eglių Ir pušų ošimo ir žemų, raudonai dažytų namelių, 
sutūpusių Dalälvo pakrantėmis. Tėvas laidodamas dukterį netiki, 
kad ji tikrai ramiai ilsėsis po ta karšta, perdžiūvusia žeme.

Nors Selma Lagerlöf buvo sužavėta doru bei sutartinu ko
lonistu gyvenimu ir sujaudinta jų gilaus, visa išsižadančio tikėji
mo, taip reto šiais proto persvaros laikais, vis dėlto jaučiama, 
kad ji pritarė tai ūkininkų daliai, kuri sektantais nepasekė ir tė
viškės neišsižadėjo. Religinė ekstazė, kurią ji taip, gyvai sugebėjo 
atvaizduoti, kaipo pagrindinį išeivių charakterio bruožą, jai buvo 
svetima ir kiekvienas fanatizmas jai atrodė tam tikru pamišimu.

Dar tais pačiais metais ji važiuoja Noivegijon, paskui dar 
kartą Italijon, Anglijon ir Danijon.

Tuo tarpu ji tvarko ir leidžia savo pasakojimų rinkinius. 
Nesišalina ir nuo visuomeninio veikimo, dalyvauja įvairiose or
ganizacijose. Ją išrenka to paties laikraščio „Idun“, kuris pirmas 
atspausdino jos „Gostą Berlingą“, literatūros skyriaus vedėja.

Tuo laiku jai pasiūloma parašyti geografijos chrestomatiją 
mokyklai.. Tas darbas ją vilioja. Argi galėtų koks kitas Europos 
kraštas duoti jai tiek medžiagos vaikų knygai parašyti? Be to 
dabar ji turi progą savo gilią tėvynės meilę į jaunas širdis įdiegti. 
Ir ji parašė poezijos kupiną švedų krašto epą, kokio iki šiol nie
kas nebuvo parašęs. Tai virtinė padavimų ir pasakojimų apie 
įvairias krašto vietas. Juos tarpusavy riša nykštukas, pakerėtas 
Nilsas, tas drąsus mažas Odisėjas, kuris, keliaudamas kartu su 
laukinėmis žąsimis, gauna pažinti savo kraštą, jo gamtą, žmones, 
žvėris, išgirsta įvairių padavimų. Mažam skaitytojui tai ne vien 
pasiskaitymai, ši knyga teikia jam daug džiaugsmo, pasigrožėjimo, 
ugdo tėvynės meilę ir moko užstoti silpnesnį.

Maždaug tuo pat laiku Selma Lagerlöf gauna pasiūlymą 
gana pigiai atsipirkti Marbacką. Bet tai buvov Värmlando ūkinin
kams krizės laikai ir kiekvienas, kuris tik žemės darbu versdavosi, 
neišvengiamai nusigyvendavo'. Todėl Seimą—atkalbama motinos ir 
net tetos Lovizos, kuri taip mylėjo Marbacką, kad net atsisakė tekėti, 
by tik galėtų ir toliau ten gyventi, — atsipirkti Marbacką atsisakė.
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Ji nusiperka netoli Faluno mažus namelius su gražiu sodnu 
ir persikelia ten gyventi su motina jr teta Loviza. Tačiau teta 
neilgai tegyveno. 1907 m. ji pasimirė. Selma nutarė palaidoti ją 
šeimos kapuose. Ta proga jai tenka būti Mąrbackoj. Žmonės 
dar ją ir jos seserį pažįsta, sveikina, rodo didelį prielankumą. Ją 
tai sujaudina.

Sekančiais metais ji mini savo penkiasdešimties mėty sukak
tuves. Kartu ir visas kraštas. Tuo laiku ji išleidžia knygą: „Tarpas 
gyvenimo istorijos“, paskui „Mergaitė iŠ Moorhofo“, kurią vėliau 
kartu su vienu danų rašytoju dramatizavo.

Pagaliau 19 /9 m. Seimai Lagerlöf skiriama Nobelio premija. 
Tai p ir m ą k a r tą tą p r e m i ją g a v o mote r i s. Kalba, 
kurią ji pasakė Švedų Akademijoj, dėkodama už suteiktą jai 
garbę, buvo gražiausia iki šiol ta proga Akademijoj pasakytų.

Svarbus tų laikų jos gyvenimo atsitikimas — grįžimas į 
Marbacką, kurią ji vis dėlto atsipirko.

Tuo laiku pradeda ji dar veikliau dalyvauti visuomeniniam 
gyvenime. Dirba organizacijose. Jai tenka sakyti kalba atiden
giant švedų istoriko Fryxell’io paminklą. 1911 m. dalyvauja vi
suotino balsavimo kongrese ir skaito paskaitą „Namai ir valstybė“. 
Tarp ko kita, ji sako, kad moters uždavinys pad ėti vyru i 
padaryti v aisty b ę tautos namais, nes kol valstybė 
nebus tokia, kokia ji privalanti būti, tol bus krašte vaikų neturin
čių tėviškės ir senių netekusių pastogės. Nors ji niekad nesikišo 
į politinį veikimą, bet moters balsavimo teisę gynė ir net 
vadovavo tuo tikslu susikūrusiai organizacijai.

O tėviškės padavimai vis neduoda jai ramybės. Ji rašo 
„Liljecron’os tėviškė“, kur muzika užvaldo žmogaus sielą, ir 
„Mirties vežėjas“. Šis pastarasis yra lyg bandymas kovoti su gir
tybe ir pakelti žmogy iš jo moralinio ir medžiaginio skurdo. Ten 
skaitytojas gauna progos pažinti ir pačias žmogaus sielos padug
nes ir aukščiausias viršūnes.

Grįžusi iš kelionių po Suomiją ir^Rusiją, Selma Lagerlöf 
parašė romaną „Portugalijos karalius“. Čia, kaip ir „Dvaro pada
vime“, meilė gelbsti žūstančią sielą.

Tuo pat laiku ji išrenkama švedų akademijos nariu. Ji buvo 
pirmoji m o t e r i s, p a t e k u s i į tos a k a d e m i j o s n a r i u s.

Retai pasitaiko, kad kuriam rašytojui tektų dar gyvam esant 
susilaukti tokio pasisekimo, kaip Seimai Lagerlöf, ir tiek įvairių 
pagarbos išreiškimų. .

Tuo tarpu prasideda didysis karas. Jautriai, aukščiausio 
Žmoniškumo laipsnio pasiekusiai rašytojai, tai buvo be galo tra- 
gingas pergyvenimas. Ji jautėsi, lyg palaužta, Visa kūryba ir 
bendrai menas, šių siaubingų įvykių akivaizdoj, atrodė menku 
žaismu. Be to ji karo pradžioj neteko motinos.
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Ne tik pasibaisėjimą kelia karas jos širdy, . — ji ^giliai už
jaučia tuos nelaimingus, šiurpulingos nelaimės ištiktus žmones. 
Stengiasi jiems padėti, nenuilsdama dirba įvairiose labdarybės 
įstaigose, dideles pinigų sumas skiria vargšams badaujantiems 
vaikams.

Nors ji visada smerkė k a r u s, dabar griežčiausiai prieš 
juos pasisako. Savo nusistatymą ji pareiškė keliose naujai parašy
tose knygose: „Lappland — Schonen“ apie pasikeitimą karo in
validais tarpininkaujant švedams, „Atpirktas gyvenimas“ ir „Za- 
ckarias Topelius“. * Atpirktas gyvenimas“ tai knyga ne apie patį 
karą, tai karščiausias protestas prieš karo baisumus ir niekšy
bes. „Zacharias Topelius“ — suomių skaldo biografija, kurioje 
ji kartu vaizduoja karo ir pokarinių laikų medžiaginį bei mora
linį skurdą.

Pasibaigus karui, ji išleidžia „Žmonės ir troldai“ antrąją dalį 
(pirmą išleido karo pradžioj). Tai rinkinys novelių ir įvairiomis 
progomis pasakytų kalbų.

Netrukus ji parašo knygą apie savo taip giliai mylimą tė
viškę „Marbacką“, — ten pasakojama kūdikystės prisiminimai, 
apie patį dvarą, apie sentėvius. Tai yra viena labiausiai skaitomų 
rašytojos knygų, nes kaskart labiau interesuojamasi Marbacka, 
jos tėviške, kuri tokią nepaprastą reikšmę turėjo autorės gyveni
mui ir kūrybai.

1925 m. pasirodo trilogija „Lövenskjöld“ romanas, kuriam 
medžiagą ji vėl ima iš senų varmlandiškų padavimų. Pirmoji 
knyga „Generolo žiedas“. Ten pasakojama, kad generolas gautą 
iš mylimo karaliaus Karolio XII žiedą liepia įdėti jam į karstą. 
Tas žiedas paskui išvagiamas ir generolas su didžiausia neapy
kanta persekioja kiekvieną, kuriam tas žiedas tenka. Antroj kny
goj „Charlotte Lövenskjöld“ ir trečiojo) — „Anna, mergaitė iš 
Dalarne“ svarbiausias asmuo yra pastorius Ekenstedt, fantastas, 
pietistas, religinėj srity pamišęs ir yra kietas ir neteisingas la
biausiai mylimiausioms asmenims. Tačiau gėris ir žmogaus sielos 
jėga pagaliau nugali.

Tuo tarpu 1928 m. lapkričio mėn. 20 d. nepaprastai iškil
mingai minimas visam krašte Šeimos Lagerlöf septyniasdešimties 
metų sukaktuvės. Jai suteikiama įvairūs ordenai, G reif s- 
walderio Universitetas suteikia jai daktaro h. c. 
laipsnį. Dar seniau italų muzikas Zandonai jos romanu „Gösta 
Beding“ pasekdamas parašė operą. Sukaktuvių minėjimo vakarą 
ta opera buvo statoma karališkos operos rūmuose. Jubiliatei pa
gerbti buvo surengtas bankett’as, kuriame dalyvavo^karalių šei
mos nariai ir daugelis kraštui nusipelniusių žmonių. Žodžiu, iškil
mėms nebuvo galo. Laikraščiai mirgėte mirgėjo tai dienai skiria-

1
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Selma Lagerlöf

Vaiduoklio ranka
Lygiai pirmą valandą išmušus, kažkas paskambino pas dak

tarą. Pirmą kartą suskambinus, niekas neatsilipė, bet po sekan
čių griežtų skambtelėjimų, Karina atsikėlė ir nuėjo atidaryti duris 
Pasikalbėjusi su atvykusiu Karina nutarė, kad reikia daktaras 
pažadinti. Ji pabeldė j miegamojo duris.

— Poną daktarą atėjo kviesti pas pono daktaro sužadėtinę.
— Ar jinai serga? — suskamba balsas už dury.
— Niekas nežino, kas jai. Spėja, kad ji kažką pamatė.
— Gerai, pasakykit, — tuoj ateinu.
Daktaras daugiau nebeklausinėjo. Jis nemėgo, kad tarnaitė 

plepėtų apie jo sužadėtinę.
- — Keisti tie prietarai, — mąstė jis, besirengdamas. — Jų

namai stovi pačiam vidury miesto ir juose nėra nieko romantiško. 
Visiškai paprasti seni namai, tokie patys, kaip ir daugelis kity. 
O štai vaiduoklis susisuko sau juose nesuardomą gūštą.

Kad nors stovėtų tie namai kokioj nykioj gatvelėj, ar kur 
užmiesty, apleistame sode, ir tamsią audringą naktį medžių Šakos 
belstų į jų langus. Bet ne!. Iš visų jo pūsiu stovi: taupomoji kasa, 
kareivinės, pagaliau bažnyčia ir cukraus fabrikas. 'Rodos, jau tas 
vienas cukraus fabrikas, įkaitusiais garo katilais, toks triukšmin
gas turėtų išvaikyti visus vaiduoklius. Bet kur tau!

mais straipsniais. Ir ne vien jos tėvynėj buvo minima ta diena. 
Visas kultūringas pasaulis ją minėjo.

Taip pat, 1933 m. .lapkričio mėn. 20 d., vėl visur buvo mi
nima Šeimos Lagerlöf septyniasdešimt penkerių metų sukaktuvės. 
Visi kultūringi kraštai tą dfeną minėdami parodė, kaip 
labai'jie vertina jos kūryboj besireiškiantį aukštą 
humaniškumą ir kilnų etinį idealą. Didžioji rašytoja 
svyravimų, nukrypimų ir nusiminimo lydimais mūsų laikais, opti
mistiška i pato d o, kad gėrio ir grožio kibirkštėlė 
dar nėra i š b 1 esu s i ž m o g a u s s i e 1 o j e. Ji moko mus žiūrėti 
į visą pasaulį, jo žmones, žvėris ir net augalus prielankumo pil
nomis, meile nuskaidrintomis akimis.

o

t
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Tiesą pasakius, tai nuostabus vaiduoklis. Jis nepaprastos 
energijos ir sugeba neišdildomai įsibrukti žmonių sąmbnėn. Pas
kutinį kartą jis pasirodęs pirm dvidešimties metų, o ar kas apie 
tai užmiršo? Aiškus išrodymas dabar: Ellen susirgo ir spėjama, 
dėl to, kad kažką pamačiusi.

Ištiesų, gal būt, ji ko nors išsigando. Nė kiek nenuostabu, 
jei jinai būtų ir vaiduoklį pamačiusi, nes ji visą laiką gyvena su 
dviem savo senom, nervingom tetom ir Su jomis tebendrąuja. 
Aišku, ji girdėjo, kad namuose yra vaiduoklis ir tuo tikėjo. Iš pat 
kūdikystės jos vaizduotėn pribruko ty plepalų.

Kai jis pirnią kartą buvo pakviestas tetų gydyti, jinai iškil
mingai pareiškė: „Štai čia vaiduoklio kambarys", tarsi būty ro
džiusi retą, šeimos branginamą daiktą.

— Žinote, daktare, šitame kambary negalima kortomis lošti.
— Kodėl?
— O todėl, kad, jei tik kas iš lošiančių bando ką apgauti, 

tuoj šalia jo rankos ant stalo pasirodo ranka.
— Kokia ranka?
— Sena, biauri ranka, išsukinėtais pirštais, ant kurių primaus- 

tyta brilijantais žėrinčių žiedų ir su plonais mezginiais prie riešo.
— Na, o vaiduoklis?
— Pasirodo tik ranka.
— Iš kur gi ji atsiranda?
— To niekas nežino, ji pasirodo tik tai čia.
Ji tai pasakojo be jokios baimės, bet kas žino, kas gi žino? 

Ji tikriausia tikėjo vaiduokliu.
— Žinot, daktare, ji pasirodo jš po stalo, šalia to, kuris 

stengiasi apgauti. Ir štai ji dideliu suriestu pirštu rodo į kortą. 
Jos nagai aštrūs ir riesti.

Ne, negalėjo jinai rimtai tuo tikėti. Juk pasirinko sau gy
venti kaip tik šitą kambarį...

Daktaras praūžė pro šalį didžiulio cukraus fabriko, kur per 
kiaurą naktį dirbama, priėjo josios namus ir akmeniniais laiptais 
kopė aukštyn.

Dėl Dievo, ar negrįžti jam namo? Ant laiptų stovėjo juodai 
apsisiautęs, ištysęs vaiduoklis. Tetulė Molin pati išėjo jam pašviesti.

— Kas yra Eilen’ai? — paklausė daktaras.
— Dėkų, kad tuoj atėjai, — pasakė tetulė Malin. — Aš 

nesuprantu, kas jai yra. '
— Eik, pats pamatysi.
Nežiūrėdama nė amžiaus naštos, senutė kopė aukštyn beveik 

bėgdama. Daktaras dabar tesuprato, kaip rimtai serga ligonis.
Nemalonu būty, jei kas atsitiktų merginai, kurią jis pasirinko 

ir ketino vesti. Vargu ras jisai kitą, kuri taip jam tiktų. Ji graži, 
— be šitų dviejų senų tetų daugiau giminių neturi, — ji gerai 
.išauklėta, rimta, nuolaidi, mėgsta namų židinį.
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įėjusi į prieškambarį tetulė Malin vėl į jį kreipėsi:
— Naktį pabudom nuo siaubingo šauksmo ir iki šiol jokiu 

būdu neįstengiam jos nuraminti. Mes nebežinojom kas daryti ir 
siuntėm tavęs pakviesti.

Ji pravėrė Ellen’os kambario duris ir įkišusi galvą pasakė, 
kad jis jau atėjo. Paskui senutė įleido jį į kambarį

Kambary buvo taip šviesu, kad sunku daiktai iškart bepa
žinti — akys raibo, čia, matomai, sunešė visas žvakes ir lempas.

Taip gausiai šviesai šviečiant, buvo matyti, kad seniau, ge
rais laikais, tai buvusi iškilmiy salė. Čia sėdėdavo jie ir lošdavo 
kortomis ir čia pasirodydavo vaiduoklio ranka. Įsivaizduoju, koks 
tada kildavo sumišimas ir pasibaisėjimas! Pasižiūrėjus į šitą mer
giną, galima įsivaizduoti ir jy veidus.

Ji sėdėjo tiesi vidury kambario, didelėj, plačioj kėdėj, ir dai
rės aplinkui klaikiomis akimis; josios veidas buvo išblyškęs, lyg 
lavono, ji kaleno dantimis ir visa virpėjo.

Kėdė buvo atitempta į vidurį kambario; visi baldai buvo 
sustumti į šalį, kad niekas negalėty po jais pasislėpti ir staiga 
iš ten iššokti.

Ji neatkreipė dėmesio į atėjusius. Ji negalėjo atitraukti aki y 
nuo šešėlio, nutysusio nuo spintos iki kerčios. Matomai, bijojo, 
kad šešėlis neiškrėstų ko nemalonaus. Sėdėjo rankomis suėmusi 
rūbus, tarsi pasirengusi bėgti, jei šešėlis ūmai patamsėly ir įgyty 
pavidalą kad ir didelės rankos su pirštais ir riestais nagais.

Daktaras greit pasuko lempą taip, kad ji nušviesty tamsią 
kerčią. Tada jinai vėl atsilošė į kėdės atramą/

Atėjo tetulė Berta ir papasakojo tą patį, ką buvo papasako
jusi tetulė Malin.

— Mus pažadino josios šauksmas, ji šaukė tarsi netekusi 
proto, ir Štai iki Šiolei ji negali atsipeikėti. Ji vis prašo šviesos, 
kuo daugiausia šviesos! Kaip manai, kas jai gali būti?

— Išgąstis, niekas kitas, tik išgąstis, — pasakė daktaras.
Dabar ji neatitraukė akiy nuo langy užuolaidy. Daktaras 

vaikštinėjo po kambarį, stengdamasis suprasti, kas galėjo taip ją 
nugąsdinti. Ant rašomojo stalo buvo padėtas lakštelis popieros, 
jis buvo rašalu sutaškytas. Ji pradėjo kažką rašyti, bet plunksna 
iškrito jai'iš rankų ir nuriedėjo per poperį. Šalia gulėjo jo, vėlai 
vakare atsiųstas, laiškelis/ kuriame jis klausia — bene norėty ji ir 
jos tetos važiuoti su juo kur užmiestin.

Aišku, ji ketino jam atrašyti. Jinai jau parašė: „Mano myl...“. 
Tada ji nusigando ir paleido plunksną.

Daktaras juto, kad tetuliy žvilgsniai jį seka. Jos, tur būt, 
stebisi, kad jis Ellen’ai nieko nesako. Visy pirma jis paprašė 
tetulę Malin, tetulę Bertą ir tarnaitę išeiti, nes jas matydama, ligo
nė neįstengianurimtiir įveiktiišgąstį.
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— Man rodos, ji visa papasakos pasilikus mudviem vie
niem, pasakė jis, ir jos išėjo.

Jis pasiėmė kėdę ir atsisėdo greta jos.
Tiesiog nuostabu, kaip gali pasikeisti žmogaus veidas! Jis 

vos bepažino Ellen’ą. Ramumas buvo pagrindinis jos veido ypa
tumas. Jis pamilo ją dėl tos nesudrumsčiamos josios ramybės; 
kaip gražiai ir ramiai mokėjo ji elgtis su senom savo tetom. Jy 
barama, jinai tylėjo ir, nuleidusi akis, siuvo kokį siuvinį. Parėjęs 
jis įsivaizduodavo ją pas stalą besėdinčią ir ką bedirbančią švel
niai lempos šviesai ją nušviečiant. Jis aiškiai matė dailią galvą 
ir mažytes rankas. Ir tada jis jai pasipiršo.

Kas su ja dabar pasidarė! Jos veide matyt buvo siaubinga 
baimė ir kažkoks pakrikimas. To jis nesitikėjo. Histerikė! O, Die
ve, Dieve!

— Ellen, pasakyk, kas tau? .
Ji neatsakė.
— Tu turi man papasakoti, — pasakė jis griežčiau, — tai 

tave nuramins.
Jis pasigedo jos žavinčių skaidrių akių, kurios taip ramiai 

ir skaidriai žiūrėjo j tą, su kuriuo ji kalbėdavo. Dabar jos labiau 
žvilgėjo. Bet tas žvilgesys jam ir buvo negeistinas. ' .

Ji stengėsi susivaldyti. Jos smakras virpėjo, ji spaudė nosi
naitę prie lūpų, kad nebūty girdėt, kaip jinai kalena dantimis.

Pagaliau jis nugirdo keletą neaiškių žodžių. Pliauškindama 
viena ranka į kitą, ji kuždėjo: „Aš turiu jam pasakyti. Turiu. 
Turiu. Kitaip, ji vėl ateis. Taip, ji tikrai ateis vėl“.

Tada ji pradėjo kalbėti ir tai, ką jis išgirdo, jį parbloškė. 
Jis jautėsi lyg žmogus, kuris apsivilkęs fraku ketintų eiti į pokylį, 
o tuo tarpu jį sulytų; jis iškart nustojo viso savo orumo.

Jinai tiesiai jam pasakė, kad jo nemylinti. Ji tik todėl nu
tarė už jo ištekėti, kad tuo būdu išeisianti iš šitų namų. Jei tai 
nebūt lietę jį patį, jis būtų juokęsis iš šitos mergaitės pasiryžimo 
ištekėti už pirmo, kuris pasiperša.

Juk jis jau seniai pažįsta jos tetas. Sunku su jomis sugy
venti, — jos didelės keistuolės ir pilnos įvairių prietarų. Tetulė 
Malin vis laukia gaisro. Tetulė Berta yra įsitikinusi, kad ją kada 
suvažinės gatvėj. Juk jis pažįsta jas. Ir jei Ellen ilgiau su jomis 
pagyvens, ji pati taps tokia keistuolė.

Bet jinai nori likti normaliu žmogumi. Ji prašė, kad jos 
leistų jai gyventi paskirai ir pačiai užsidirbti. Bet jos nesutiko. 
Jis turi suprasti, kad jai lieka viena — ištekėti.

Daktaras nebeiškentęs paklausė, ar ji nebijo ištekėjusi pa
taikyti dar blogiau.

Ach, ne, blogiau nebegali būti! Vyras bent nebus visą laiką 
namie. O tetos niekad niekur neišeina.
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Na, jei jau taip ji atvira, gal ji pasakytų, ar jinai nieka
dos nemanė galėsianti jį pamilti? Ji pakraipė galvą. — Ne, tai 
visai neįmanoma. Kodėl? Argi jis toks negražus? Ne. Ar jis 
nuobodus? Ne. Ko gi jam trūksta? Jis yra perdaug šaltas. Taip, 
taip, jis buvo perdaug šaltas, sustingęs. Daktaras vaikščiojo po 
kambarį. Nuostabu, kajp ji tai dasiprotėjo! Ji leisdavo save bu- 
žinoti, nejausdama prie to palinkimo. Ir ji labai gražiai vaidino 
savo rolę. Jis apsigavo. Bet kad jis būtų tiek nemalonus, kad 
mergina laiko negalimu jį bent kada pamilti — tai dar nebuvo 
jam atėję į galvą.

Tiesa, nelengva gyventi su tetoms. Jis žinojo, ką reiškė 
ištekėti. Tai išsivaduoti visam gyvenimui. Ji kalbėjo tiesiai, be 
atodairos. Ji visai negalvojo apie tai,, kad jį įžeidžia. Jai tur būt 
atrodė, kad jis geležinis ir negali nieko jausti. Dabar ji pradėjo 
kalbėti pakeltu balsu, bemaž rėkdama. „Juk tu žinai“, kalbėjo ji, 
„kad kiekvienas, kuris neteisingai lošia šitam kambary, mato ranką, 
Aš ją mačiau. Aš sėdėjau ten, ten“, — ji parodė į rašomąjį stalą. 
„Ir aš ją pamačiau“.

— Tu netiki, kad aš ją mačiau? — staiga paklausė ji ir 
atsidėjusi žiūrėjo jam į akis, norėdama atspėti mintis.

— Papasakok, kaip visa atsitiko, — pasakė jis raminančiai.
. — Taip. Vakar gavau tavb laiškelį Ir, prieš guldama, norėjau 

parašyt atsakymą. Aš atsisėdau rašyti, bet ilgai nesugalvojaū, 
kaip man kreiptis ir tai mane neramino. Tiktų parašyti „myli
mas“, bet man taip nesinorėjo. Aš dar pirmą kartą tau rašiau. 
Man buvo baisu rašyti tai, kas tikrai buvo netiesa, ko aš nejau
čiau, bet nutariau pagaliau, kad kitaip negalima.

— Argi ne vistiek, ar tai rašai, ar sakai?
— Tu manęs neklausei, ar tave myliu, tik ar noriu už tavęs 

tekėti.
— Ach, taip! '
— Bet tuo metu... tuo metu, kai aš pradėjau rašyti tą žodį, 

oasirodė ranka. Ji išlindo iš po stalo, man rodos, aš sėdėjau ke- 
etą sekundžių, žiūrėdama į ją ir nieko nesuprasdama. Aš ne iš 

karto sušukau. Man net neatrodė tai kažkuo ypatingu. O ji gu
lėjo ant popieros ir riestu pirštu rodė į pradėtąjį Žodį.

Ji, matomai, buvo patenkinta, net virpėjo iš džiaugsmo. 
Rodos, ji nori pastverti kiekvieną raidę — juk tai buvo apgaulė. 
Ji taip norėjo prie tos apgaulės prisidėti.

Ji šliaužė sulenktais geležiniais pirštais, lyg voras. Ji, rodos, 
skubėjo. Taip ilgai neturėjo ji progos pasirodyti. Dabar jai reikia 
skubintis. Ji beveik stvėrė už plunksnos savo į kobinį suriestais 
drėgnais pirštais. Juk tai buvo apgaulė. Ir ji norėjo prisidėti.

Aš sušukau,Jr ji išnyko. Bet aš nesu tikra, kad nėra čia 
kur pasislėpusi. Žinau, jaučiu, kad ji tebėra kambary. Jei aš dar 
kartą ją išvysiu, — mirsiu. Nežinau, kaip šį kartą išlikau gyva.
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— Ne, daugiau ji nepasirodys, — įsitikinęs pasakė jis.
— Aš žinau, kas reikia padaryti, kad ji daugiau nesirodytų« 

Bet tai taip sunku.
JI numovė žiedą ir savo Šalta, virpančia ranka įdėjo jį dak

tarui į ranką. Ir ji apsiverkė. Tai buvo karčios išsižadėjimo ašaros.
Daktaras tylėjo. Jis sudėjo pirštų galus ir ritinėjo žiedą nuo 

vieno piršto ant kito.
— Išdildyti visa tai, kas atsitiko, ne taip lengva, kaip išbaidyti 

vaiduoklis, — pamanė jisai. — Ranka jį užtarė, norėjo už jį at
keršyti. Jis jautė jai simpatijos.

„Kaip dažnai atsitinka, — galvojo jisai, — „kad sąžinė šio
kiu ar tokiu būdu atsiliepia, nors ir labai būtų stengiamasi ji 
apgauti. Ji randa savų, mums nesuvokiamų, kelių. Kaip gerai 
jo sužadėtinė visa parengė, kad susikurtų namų židinį. Truputį 
reikia paveidmainiauti ir jau jos rankose visa pasaulio laimė. Bet, 
štai, tyliai pakyla sąžinė, žvilgteria giliai sielon ir viena akimirka 
subyra visi išrokavimai ir sumetimai. Taip, taip, taip. Ji, žinoma, 
vylėsi, kad įstengs meluoti visą gyvenimą. Tur būt, matė, kaip 
tai sekdavosi kitiems. Tačiau pasirodė, kad ji tobulesnės sielos. 
Ji priklauso tobulesnei jautrių ir sąžiningų žmonių rasei. O sąži
nė atsiliepia tada, kada mažiausia to tikiesi“.

Ji prisiima artimiausią tam asmeniui formą. Šitam kambary, 
be abejojimo, tai turėjo būti vaiduoklio ranka“.

Jis sėdėjo ir vis žaidė žiedu, ritinėdamas jį nuo vieno piršto 
ant kito. Jis nepyko dėl to, kad jos neteko. Ne, tai buvo liūde
sys. Dabar jinai jį prisiminė, pamanė, kad jį įžeidė, pasilenkė 
ir pabučiavo jo ranką. „Atleisk man,“ ji tarė.

Kokia ji liko nuolaidi. Supratusi, kad ji neteisingai su juo 
pasielgė, ji, kaip įmanydama, stengėsi jam tai atlyginti. Kam gi 
ją dar kankinti?. Jis turėtų tiesiai pasakyti, kad pasielgė ne ką 
geriau už ją. Jų abiejų buvo manyta susituokti tam tikrais sume
timais. Ji norėjo savų namų,'— jis namų šeimininkės. Tai su
žinojusi ji nurims.

Jis norėjo jai pasakyti, kad tai nebus jam skaudus nusivy
limas. Jis nebuvo, beprotiškai ją įsimylėjęs.

Taip, žinoma, jis visai neketina ilgiau jos kankinti. Geriau
sia tuojau visa tai pabaigti. Jis išeis, visa nurims ir rytoj jis pa
bus jau nebe sužadėtiniu.

Kai jis pakilo eiti, jo akyse sužibo ašaros. Jam skaudu buvo 
su ja skirtis. Tai jis jai ir pasakė.

■ Pradžioje jis nesklandžiai kalbėjo apie tai, kad ji jautrios 
sąžinės, kad ji priklauso rafinuotų nervingų žmonių rasei, kurių 
kas kart randasi vis daugiau. Todėl jis dar labiau ją brangina. 
Gal dėl to, kas su ja šiąnakt atsitiko, jam ir sunku su ja skirtis.

u
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J 8. Vysk. M. Reinys vasario 5 d. sulaukė 50
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mėžų. (J erb. Jubiliatas yra plačiai pažįstamas 
vadas katalikiško lietuvių judėjimo, ypač jaunimo 
tarpe J. 8. retkarčiais ir „Df. Vaidilutei' padeda 
straipsniais spręsti painias moterų gyvenimo pro-
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blemas, kaip gilus, visų sielas pažįstąs psichologas.
J. 8. linkime ištvermės ir Jlgiausių Dietų!

Žinoma, ji laisva, bet jei ji galėtų ir norėtų...
Jis nustebęs į ją pasižiūrėjo. Argi jai neskaudu visa tai 

girdint? Ne, tik dabar sustingęs jos veidas atlyžo ir akys žiurėjo 
ramiai. Ji sėdėjo pravėrusi lūpas ir klausės.

O jis sakė apie tai, kokį gyvenimą norėtų jai parengti, kaip 
ją mylėjo. Jis kalbėjo visai ne tai, ką būt kalbėjęs prieš pusva
landį. Bet viskas pradėjo jam atrodyti kitaip, kai jis jos neteko. 
Niekados nebuvo jis taip gražiai kalbėjęs. Gyventi su giliai my
lima moterim, gyventi kaip tik su ja, Ellen’a, jam atrodė tokia 
laimė, taip gražu, apie tai jis jai ir kalbėjo.

Kai jis priėjo ir atsisveikindamas ištiesė jai ranką, ašaros 
vėl sužibo jo akyse. Ji buvo dabar tokia graži, jos veidai nukaito 
ir visa ji buvo, tarsi, tik ką prasiskleidusi gėlė. Ji buvo džiaugsmo 
ir laimės kupina, kaip žmogus tik ką išvengęs mirties pavojaus.

Daktaras laikė jos ranką savoj ir greit sakė savo sprendimą.
Ji, matomai, visai nesuprato savo širdies. Al Jis giliai atsi

duso. Jis jau nesijautė nugalėtas. Ja sieloj pasklydo džiaugsmin
gas nugalėjimo jausmas. Viena valios pastanga jis iškovojo jo
sios meilę. Jai tik ir reikėjo parodyti, kad jisai ją myli. Jis pa
ėmė žiedą ir vėl užmovė ant josios piršto. „Be pasikeitimo“, 
pasakė jisai, kai ji norėjo atitraukti ranką.

— Bet, — pasakė ji, — aš negaliu, aš nežinau.
— Aš žinau, aš, — atsakė daktaras, — aš niekad nebėgu 

nuo laimės.
Jis išėjo į prieškambarį, išsiėmė iŠ apsiausto cigarą, užsirūkė 

ir grįžo į sužadėtinės kambarį.
— Vargšele, — pasakė jis. — Dabar tu noroms nenoroms 

turi mane mylėti. Kitaip vėl pasirodys ranka ir tave užmuš.
■ . «

Išvertė J. Laiirinavičiūtė.
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Amelija Mažylytė
Mergaičių švietimas

(Tęsinys)

Ji yra artimesnė prigimtai žmonijai, susidenčiai iš dvejopai 
skirtingų asmenų. Vien sportas ir kūno kultūra dar negali mo
terų sveikatingumą padaryti tinkamą. Negalima tvirtinti, kad labai 
sveika, kai jaunos mergytės penkias šešias valandas apytvan- 
kiam arba tvankiam klasės ore išsėdėjusios, kartais dar ir men
kai valgiosios, (yra tokių, kur tik buterbrodą pietums užkan- 
dusios), varinėjamos valandą arba dvi sveikatai pataisyti, o 
paskui vėl sulinkusios dažnai nehigieniškam bute kelias valan
das ruošia pamokas, gal, ir iki vidurnakčio. Jaunystė daug 
gali. Bet nenormalumai palieka organizmo stiprumui neigiamus 
pėdsakus. Kūno kultūros pamokos dar nėra visai tikras receptas 
sveikatai ir kūno miklumui pataisyti. Geriau skirti ne daugiau pen
kias valandas į dieną tiesioginiam darbui klasėj ir mažiau prie
vartos darbo namuose, t. y. mažiau užduodamų namuose rengti 
pamokų. Paskutiniais metais pradėta duoti vaikams namuose da
ryti įvairių grafikų, paišybos darbų, muzikos, rankų darbų. Šitie 
visi dalykai daugelio vaikų yra mėgstami daryti, nes čia gauna
mas tuojau konkretus rezultatas, mažiau protavimo darbo, negu 
kurią kalbą ar matematiką mokantis. Pavyzdžiui, duotąjį geogra
fijos žemėlapį vaikas dirba jau trečios dienos priešpietį. Dar ne
baigtas, nes ne viskas iš karto nusiseka. Čia jo laukia dar istori
jos žemėlapis, paišybos lipdymai, rankų darbų nunerti mezginiai. 
Visa tai labai daug laiko reikalauja, daugiau negu kitų pamokų 
ruošimas. Tiesa, uždavinių sprendimas kai kuriems mokiniams 
užima irgi daug laiko, bet jei klasė matematiką supranta gerai 
per pamokas, didžiuma mokinių uždavinius padaro paprastai gana 
greit. Sumažintas prievartos darbui atlikti sėdėjimas popiečiuose, 
teigiamai paveiktų vaikų sveikatą, liktų daugiau laiko savarankiš
kam auklėjimuisi, lavinimuisi — skaitybair kitomis formomis, apie 
kurias pakalbėsime vėliau. Kiti sveikatos apsaugos veiksniai yra 
labai aiškūs: sanitarinė ir higienos priežiūra mokykloj, sveiki mo
kytojai. Tai yra mokyklos galioj. Kita šeimų galiok. Nebent dide
lis pageidavimas būtų plėsti mergaitėms racionaliai tvarkomus 
bendrabučius, nes mūsų krašte daug mergaičių einančių mokslą 
negali gyventi savo šeimoj. Čia jos būtų apsaugojamos ne tik 
nuo fizinių sveikatai kenkimų dėl gyvenimo netinkamose sąlygose, 
bet bendrabutis padeda mokyklai ir auklėjimo darbą.
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Pirmajam tarpsniui mes skiriame praktiškumo ugdymą. Juo 
jaunesnis mokinys, juo daugiau jis sutapęs su šeimos kasdieniu 
gyvenimu. Mergaites, turinčias 12—15 mėty, kaip tik labai tiktų 
mokyti namų ruošos dalykų. Namų ruošos nukėlimui į paskutines 
gimnazijos klasės arba ir „kulinarijos kursais“ gimnazijos baigi
mui mes visai nepritartume. Čia maždaug būtų toks pat klausimas, 
jei imtume svarstyti, nuo kurty mėty vaikas turi pradėti tėvy klau
syti. Moters tvarkingumas, supratimas apie kasdienius ruošos dar
bus turi suaugti su ja iš pat mažens. Ir jei mokykla siūlosi ateiti 
tam reikalui į talką, tai nereiktų vėluoti. Įpratintas paneles iki 
17—18 metų, tuo, kad jai viskas būtų padaryta, sutvarkyta, pa
duota, paimta, arba netvarkingai gyventi,—nuotaikai sunku bepa- 
keisti. Trumpai sakant, ir netvarkingi, ir kitų aptvarkomi asmens 
vadinami išpaikytais. O jie po 17—18 mėty ne taip lengvai 
duodasi keičiami. Mūsų minėto amžiaus mergaitės kaip tik inte
resuojasi namų apyvoka, joms Šeima labai artima, pačios judrios, 
sveikos, protinio išsilavinimo irgi užteks, jei ko stigtų, galima 
būtų specialiai papildyti ir, išnaudojant tuolaikinį linkimą į fizinį 
darbą galima būty nuteikti būti kultūringa šeimininke. Ankstyvas 
pamokymas praktiškai tvarkyti gyvenimą gerai atsilieptų ir į mer
gaičių sveikatą. Be to, kol subręstų, jos nejučiomis jau susigyventų 
su namų ruošos svarba, nes su šiuo dalyku ir jaunutėms tenka 
susitikti-realiau gyvenime. Ankstyvas pamokymas mergaičių būti 
praktiškomis moterimis naudingas dar ir todėl, jog dauguma apie 
keturioliktus amžiaus metus baigia sistemingą lavinimąsi mokykloj.

Ligi šių laikų mūsų mokyklų programai stigo dalykų har
moningumo. Praktika rodo, jog jas sudarant nepakankamai yra 
buvę objektyvumo. Vispusišką asmens ūgdymą, rodos, ne kartą 
nulėmė subjektyvūs palinkimai. Pavyzdžiui, kai švietimo darbas 
buvo vadovaujamas matematikų, gimnazijų programose matematikos 
žymios dalies galėjo nebūti. Užtektų gimnazijai algebros baigiamos 
Njutono binomu, Euklido geometrijos ir plokštumos trigonometri
jos. Kad matematikos kursą sumodernintume ir geriau atbaigtume, 
tinka pridėti analizinės geometrijos pagrindai, kiek matematikos 
istorijos ir matematikos filözofijos. Sistemingojo, kad ir trumpo 
kurso diferencialinės ir integralinės skaičiuočių, ir sferinės trigono
metrijos nereikėtų. Kam matematikos specialiai reikės, tas ras 
universitetuose, nes jie paskaitas pradeda šiais mokslais ir, reikia 
manyti, jog taip pradės ir vėliau, nes tai yra pagrindai matema
tikos analizių! Kai švieįimo vadovavimas pateko į humanitarinio 
nusiteikimo asmenų rankas, gimnazijose padidėjo humanitarinių 
dalykų programos tiek, jog, pav., lietuvių kalbos ir seminarijos 
pedagogikos istorijos mokytojai sako, kad ir ten galėtų kai ko 
nebūti. Paskutiniu laiku panašiu keliu atsirado sustiprintas kūno 
kultūros mokymas. Toks svyravimas nė todėl yra žalingas, kad 
patiekia beveik kasmet mokyklos programai ką nors nauja, bet
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Kur saulė nugalėjus centralinį šildymą — moteris moderniškiausių 
ir pigiausių mokyklos rūmu išradėja.

todėl, kad kartais programų apimtis praktikoj nebesuderinama su 
tam dalykui skirtų valandų skaičiumi, arba pridedama naujų, mo
kinių išgalėms nepageidaujamų, valandų.

Gimnazijoms užtektų tik vienos gyvos svetimos kalbos, ir 
jai valandų reikėtų duoti tiek, jog galėtų būti išmokta visai laisvai 
vartoti. Iki šiol mūsų moksleiviai per daug mokėsi kalbų vietoj 
to, kad mokytųsi kitus dalykus, ir per daug jų nemokėjo. Praktikos 
gyvenime daugumas gali apsieiti su viena svetimąja kalba. Ir stu
dijoms pradžioj jos pakanka, o paskui, kam reikės, kitą, nors ir 
trečią pramoks. Vietose, kur gimnazijų daugiau, būtinai reikėtų, 
mokyti įvairias svetimas kalbas. Taip galėsime geriau paruošti 
žmones pažinti įvairių tautų kultūras. Antroji svetimoji kalba butų 
lotynų, jos reikalinga mergaičių gimnazijoms, nes moterys, apskri
tai imant, daugiau domisi humanitariniais mokslais. Lotynų kalba 
mums svarbi, kaip katalikėms. Jei būtų palikta gimnazijoms viena 
gyvoji svetimoji kalba ir programos patiektos atsižvelgiant į išmo
kytu o kokybę, liktų vietos gimnazijose ir pedagogikai ir daugiau 
menui ir kam kitam, kas atrodys naudinga įgyvendinti bendrajai 
mokyklos dvasiai, arba atskirų tarpsnių paryškinimui bendrame 
ugdymo plane.
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Mokykla dvejopai veikia jai pavestuosius lavinti asmenis: 
juos moko ir auklėja. Mokymu mes suprantame materialinę 
ugdymo pusę, vaikui žinių tiekimą, didinimą vaiko erudicijos 
paremtos daugiau atmintimi. Antrasis ugdymo pažymys, — vaiky 
auklėjimas — yra aktualiausia mūšy mokyklų gerinimo tema. 
Reikalaujama, kad mokinės įgustų j dailias apsiėjimo formas, į 
miklų susiorijentavimą mokomaisiais dalykais kiekvieną pamoką, 
kad būtų ugdoma taip pat dėmesys, pastabumas, vaizduotė, valia, 
kitos psichinio gyvenimo apraiškos. Bet apskritai auklėjimo svar
busis uždavinys yra charakterio stiprinimas, charakterio kultūra. 
Išviršinė tvarka, estetingumas, apsiėjimų mokėjimas ir grožis yra 
dideli moters privalumai. Bet negi vadinsime tikra prasme išauk
lėtą panelę, kuri visa tai gerai žinodama ir praktikuodama iškil
mingomis savo gyvenimo valandomis nepasirūpins pasidalinti 
džiaugsmu su savo tėvais, nepamatys vargšo ištiestos rankos, vien 
todėl, jog tai šiek tiek gali atsiliepti į jos pačios, arba į jos kam
bario tualetą, ir dėl panašių sumetimų mandagiai ir gudriai išsikal
bės bendrame tėvynės reikale. Tokį išviršinį auklėjimą ir vispu
sišką dvasios galių lavinimą lengviau atsiekti. Suaktualinus tuos 
reikalus, mergaičių auklėjimas tinka pavesti moterims, nes kiek
vienoj prityrusios mokytojos gerai vedamoj pamokoj daug pasi
taiko vietų, nukreiptų į minėtų galių ugdymą.

Nepalyginamai sunkiau su charakterio kultūra. Auklėtojos 
asmens taurumas ne tik žodžiais, bet ir įtaiga veikia auklėtines. 
Bet to dar maža. Be planingo ir gilaus susigyvenimo jaunystėje, 
aukštos idėjos, palikus mokyklos suolą, greit pradeda gęsti, o ju
dintojui mažėjant, mokykla nepateisins tų užsimojimų, kuriems 
savo auklėtines rengė. Dievo, tėvynės ir artimo meilės obalsiai 
mus katalikes veda į sekimą, susigyvenimą ir skleidimą Kristaus 
mokslo. Sykiu būti katalike ir stabmelde yra nesuderinama, nes 
iš principų išplaukia ir visai kitoks gyvenimas. Pavyzdžiu gali bū
ti ne viena prašmatni sumani panelė, judinanti visą gyvenimą 
apie save. Nors krikštyta katalike, ir skaito save pažangumo pa
vyzdžiu, bet visas blogumas, kai ji stabmeldiškai nepakenčia žmo
nių kūrybos Bažnyčiai, Dievui, nes gražiausioji, puikiausioji jos 
nuomone bažnyčia yra pati gamta, atviri dangaus skliautai. Ir 
vietoj tikrojo Dievo, ji pradeda garbinti pačią naująją bažnyčią 
ir, visai natūralu, kaipo gamtos dievaitę, save pačią. Naktis pra
leidžia puikioj gamtoj, bet svajonėse apie mieląjį bernužėlį ar 
savo džiaugsmo ar nepasisekimų sielvarte. O kai šventą dieną 
kiti grįžta iš bažnyčios po Šventų Mišių, modernoji jaunuolė dar 
tik praskleidžia langų užuolaidas... Jei norime nuteikti lietuves 
kūrybiškai veikliomis patriotėmis motinomis/ vaikystės mokslo 
metuose reiktų apsaugoti nuo gaišimo sentimentais, nes, jautrios 
mergytės sentimentus pergyvena labai giliai ir tai atsiliepia ir į 
mokslo pažangumą, į bendrąjį išsilavinimą, kartais net palieka
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pėdsakų visam gyvenimui. Panaikinant mišrias mokyklas dalinai 
tai atsiekiama. Jauna energija liekanti nuo tiesioginio mokymo 
auklėjimo mokykloj reikia pakreipti į mokinių savarankišką moky
mąsi, auklėjimąsi organizacijose, geriausia mergaitėms paskirose. 
Ir sakytoji senelio išminties pasaka rodo, jog savarankiško paty
rimo neatstojo jokie tėvo pamokymai ir turtai. Apie mergaičių 
organizacijų naudingumą netenka aiškinti, jei tik jose pratinama- 
si gyventi pagal katalikų etiką, ugdyti kilnias asmenybes, jei 
papildomas mokymasis lavinimasis, ugdoma iniciatyva, praktiniai 
sugebėjimai; Savo mokyklai mes daug ką ėmėme ir tebeimame 
iš svetimų. Ir tik bene bus teigiamasis savas mūsų mokyklos 
pažymys — gražus moksleivių organizuotumas. Vaikų ugdymas 
mūsų krašte turi tendencijos vykti lygia greta dvilypėj švietimo 
įstaigos formoj: daugiau mokiniui pasyvėj, tai yra klasės suolai, 
ir daugiau mokiniui aktyve j, tai moksleivių organizacijos. Viena 
kitą papildo ir veikia sutartinai — tai mokyklos darbo sėkmingumas. 
Bet kuria prasme disonansas tarp pamokos ir organizacinio siekimo 
yra nesuderinami gero ugdymo dalykai, panašiai nėra girtinas ir 
mokytojų vengimas dalyvauti moksleivių sambūriuose. Todėl, re
formuojant pamokų lentelę, yra aktualu atsižvelgti ir į antrąjį stiprų 
mokymosi auklėjimosi veiksnį mūsų mokykloj, į moksleivių orga
nizacijas. Jų reformai mergaičių mokyklose pageidautina — duoti 
pirmenybę tai organizacijai, kuri ugdo krikščionybės paskelbtus 
moters privalumas, kuri yra sava, mylima su visais jos mums 
artimais steigėjais, išplaukianti iš mūsų tautos būdo, nė kiek ne
blogesnė už kurią svetimybę, palikta tobulinti mūsų pačių rūpes
čiui, darbštumui ir iniciatyvai.

Apie speciales mergaičių švietimo mokyklas čia nekalbama— 
jų visų uždavinys yra aiškus, būtent, paruošti kuogeriausias tos 
srities darbininkes. Taip pat nesiimame spręsti, kurie darbai mo
terims geriau tinka, nes ji gali dirbti visa. Tų darbų kryptis gali
ma suprasti? iš viso šio rašinio, bet, pašaukus ją bažnyčios ir 
tėvynės reikalams, matome ją dalyvę ir Kražių įvykiuose ir Mar
gio pilies tragedijoj. —

Naujo j i m o k y k 1 a nuteikia mūsų mergaites kūrybiškai 
veikliomis inteligentėmis, patriotėmis motinomis. Ji ugdo p r a

kų suderinimą. Su programų reforma įvyksta ir peržiūrėjimas 
moksleivių organizacijų, nes ugdymas — tiek mokymas tiek auk
lėjimas pasireiškia tomis dvejopomis formomis. Iš organizacijų 
proteguojama savoji dėl to, jog ji yra sava, neblogesnė nei tole
rancijos, nei patriotizmo atžvilgiu už svetimąsias. Stiprus mokslei
vių ugdymasis organizacijose yra savaimingas Lietuvos mokyklos 
ypatumas.
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NAMŲ ŽIDINYS
E. Starkienė

Taylorizmas namų ūkyje
Taylorizmas yra darbo sistema, sukurta amerikiečio ekono

misto ir inžinieriaus Taylor. Pagrindinis šios sistemos principas 
yra gauti kuo didžiausią darbo našumą, išeikvojant kuo mažiausia 
laiko, jėgų ir energijos. Taylorizmas remiasi apskaičiavimu tik 
būtinai reikalingų ir pačių tiksliausių judesių įvairiems darbams 
atlikti, o tuo pačiu parodo, kad netikslūs judesiai gaišina laiką 
ir bereikalo eikvoja darbininko energiją. Taylorizmas yra plačiai 
praktikuojamas Amerikoj fabrikuose, magazinuose ir kitur. Esame 
girdėjusios, kad Amerikos fabrikų darbininkams yra labai smulkiai 
darbas paskirstytas, pav., batų dirbtuvėj darbininkas tesiuva batams 
tik liežuvėlį. Suprantama, kad prie šio darbo jis taip įpranta, kad 
dirba nepaprastai greit, be to, jam nereikia vieną padėjus imti 
kitą, trečią, jam nebereikia nieko kito galvoti, kaip tik greitai ir 
gerai padaryti, o visu tuo darbininkas taupo laiką ir sveikatą.

Šitas pavyzdėlis kaip 'tik ir yra Tayloro sistemos išdava. 
Tačiau ne vien darbo paskirstymu remiasi taylorizmas. Jis turi 
kelioliką pagrindinių dėsnių, pav., ved a m o j i i d ė ja, kuri turi 
organizuoti ir vesti atskirus darbus vienam paskirtam tikslui; j u- 
d e s i ų n o r m avimas, t y. vengimas nereikalingų žingsnių, 
nepatogių rankų ar liemens judesių ir 1.1.; nuo jauta —būtinai 
reikalingą permatyti įvairias smulkmenas, kurios neapsunkintų, 
bet palengvintų darbą, pav., pasidėti įrankius, baldus irk. taip, kad 
nereiktų lankstytis ar siekti, dirbti, jei galima, atsisėdus, ne atsi
stojus ir k ; apysto vos—tai yra patogūs įrankiai, stalo aukštis, 
gerai krentanti šviesa, daiktų artumas ir k.; laiko sunorma- 
v i m a s -—tai suradimas darbui patogiausio laiko; g e r ai s u- 
tvarkyti užrąšai — atminties pagelbininkai; ekspertų 
nuomonė; d i sei p 1 i na; atly gi n imas ir k.

į šiuos taylorizmo dėsnius žvilgterėjus, atrodo, kad jie nepri
taikomi namų ūkio darbams. Pramonėj kas kita, nes ten nuo ryto 
iki vakaro dirbamas tik vienas darbas ir tą patį darbą dirba daug 
žmonių. Tuo tarpu namų ūkio darbai yra labai smulkūs, sudė
tingi, per dieną turi kelis kartus pasikartoti, o be to, visi tie dar
bai vieno žmogaus atliekami. Tačiau pasirodo, kad taylorizmas, 
tiek gero padaręs pramonėje, taip pat labai naudingas ir namų
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ūkyje. Mat gal jokioj kitoj srity netenka tiek ieškoti budy ir ga
limybių darbą palengvinti, kaip narnų ūkio darbe, nes sis darbas 
yra labai nedėkingas, niekada nepabaigiamas, labai komplikuotas 
ir labai sunkus. Be to, jis protiniai pailsina daugiau^ kaip kitas 
fizinis darbas, nes dėl darbo sudėtingumo ir gausumo nuolat 
tenka galvoti, kad laiku padaryti suspėjus, kad nepamiršus, kad 
pasisektų ir 1.1. Iš kitos pusės, tai yra darbas, kuris beveik nieko 
žmogaus išsilavinimui neduoda, o juk šeimininkė ne vienu kūnu 
gyvena, ji turi ir dvasinių reikalų, savęs tobulinimą, savęs lavi
nimą, vaikų auklėjimą, sportą,, pasilinksminimus ir k. Taip, kad 
paskęsti vien namų ūkyje ji jokiu būdu negali. O iš kitos pusės 
tie namų ūkio darnai kiekvienai šeimininkei, daugiau ar mažiau 
pasiturinčiai, būtinai reikalingi, be jų jokiu būdu apsieiti negali
ma, nes negalima apsieiti valgio negaminus, negalima apsieiti 
be pavyzdingos tvarkos ir švaros namuose, be skalbimo, siuvi
mo, adymo ir k. Gal kas pasakys, kad tuos darbus gali atlikti 
tarnaitė, kuriai dvasiniai turtai, pav., mokslas, vaikų auklėjimas, 
kaip ir atpuola. Tiesą pasakius, iki šiol dauguma mūsų ponių 
šitą klausimą taip ir išspręsdavo — tarnaitei paveda maisto ga
minimų, namų tvarką ir švarą, skalbimą, lopymą ir k. Tačiau jau 
ir šiais laikais, o toliau plečiantis pramonei bus dar sunkiau vi
dutinio rango valdininko žmonai pasisamdyti tarnaitę. Jau ir 
dabar daugelis mūsų ponių besamdo tik ateinančias tarnaites, nes 
nuolatinę išlaikyti joms perbrangu. Nuo 400 net 500 litų mėnesi
nės vyro algos vien tik tarnaitei skirti 100 litų (skaitant išlai
kymą), jokiu būdu negalima (o reikia dar atminti, kad tarnaitė 
išeikvoja daug daugiau produktų, kuro ir kitos medžiagos, negu 
pati šeimininkė). Tokiu atsitikimu lieka viena išeitis — pačiai 
šeimininkei, gal būti Hk su nedidele samdyta pagalba, atlikti 
namų ūkio darbus. Iš čia ir kyla būtinas reikalas ieškoti būdų, 
kurie leistų šeimininkės darbus greitai ir gerai padaryti. Vienas iš 
tokių bene tiksliausių būdų — yra dalinis taylorizmo pritaikymas.

Pirmoji, kuri pabandė šitą sistemą namų ūkio darbams pri
taikinti ir kuri paskelbė rezultatus — amerikietė Kristina Frede
rick. Ji pati dabar yra 45-50 metų, inteligentė moteris, inžinie
riaus žmona, kelių vaikų motina. Kaip ir visos amerikietės (išsky
rus tik turtuoles), Kr. Frederick ant savo pečių yra nešusi motinos ir 
šeimininkės darbų naštą. Ta aplinkybė jai davė progos pagalvoti 
ir paieškoti būdų, kurie šeimininkės darbus suprastintų ir paleng
vintų. Girdėdama savo vyrą su draugais bendradarbiais šnekant 
apie taylorizmą pramonėje ir jo gerus rezultatus, Kr. Frederick 
gerai susipažinus su taylorizmo principais, pabandė šį darbo me
todą ir savo namų ūkyje pritaikinti. Ji darė bandymus su papras
čiausiais namų ūkio darbais, pav., tvarkė kambarius,v valė grindis, 
plovė indus, skalbė ir 1.1. Visus tuos darbus ji chronometruoda- 
vo (tikrino laiką). Rytojaus dieną tuos pačius darbus dirbo pri-
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taikindama bent vieną dėsnį taylorizmo sistemos. Ir vėl chronome- 
travo. Taip ji pastebėjo, kad kambarius jau pirmą dieną sutvarkė 
20 min. greičiau ir darbas pasirodė sklandus, malonus. Aiškes
niems rezultatams bandymą ji kelis kartus pakartodavo. Patyrusi 
aiškią naudą, ji plačiau ėmė taikinti taylorizmą savo darbams.

— Jei anksčiau aš tik 1 vai. į dieną galėjau skirti knygų 
skaitymui, tai dabar plačiai pritaikiusi taylorizmą savo ūkyje, aš 
jau 2 vai. skiriu skaitymui, taip pat ilgiau pavaikštau su vaikais, 
o svarbiausia, kai vakare, viską sutvarkiusi, rytdienai nustačiusi 
aišku darbo planą, suvedusi visas dienos sąskaitas, sumigdžiusi 
vaikus, aš paimu knygą, visai nejaučiu to nuovargio, kurį anks
čiau jausdavau ir visai produktingai galiu dirbti bet kokį protinį 
darbą. Anksčiau šitos energijos man kaip tik stigdavo.

Taip sakėsi ponia Kr. Frederick vienoj savo paskaitoj 1928 
met. Paryžiuje.

Dabar žvilgterėkim trumpai, kokiu būdu taylorizmą galima 
bandyti pritaikinti namų ūkio darbams. Žinoma, čia būtinai rei
kalinga pačios šeimininkės iniciatyva, sumanumas, o svarbiausia— 
n o ras p a č i a i s a u p a d ė t i. Šeimininkės darbas, kiekvienose 
apystovose yra skirtingas, dėl to aiškių nurodymų jam duoti be
veik negalima.

Pirmiausia norint pritaikinti taylorizmą šeimininkės darbams 
būtinai reikia darbą organizuoti. Tam tikslui yra būtinas darbo 
planas. Planą sudarant reikia paskirti laiką, kuris leistų ne tik 
pasirinkti geriausią momentą kiekvienam darbui, bet taip pat, kuris 
sutaupytų energiją, visai betiksliai eikvojamą, vien tik beklausiant 
savęs: „ką dabar veiksiu?“ O šitoks trumpai pastatytas klausimas 
dažnai nebūna apgalvotas ir pradedama dirbti ne tai, kas pir
miausia reikėtų, o dėl to paskui nervinamas!*, net pykstama, 
kam to nedariau, kam ne taip išėjo. Blaškymąsi nuo vieno dar
bo prie kito yra didžiausias darbo priešas. Neužtenka paskirti 
darbui laiką, bet būtinai reikia ištesėti. Užtai sudarant darbų 
planą t. y. dienotvarkę, reikia gerai apgalvoti net pabandyti atski
rus darbus, kiek mažiausia reikia skirti laiko ir kada, pav., buto 
tvarkymui, kiek pietums gaminti, kiek poilsiui, vaikams ir t. t. 
Taip pat būtinai reikia numatyti laiką 1 ar 2 kart, savaitėje produk
tams parūpinti iš rinkos, ar iš krautuvės. Dažnas bėgiojimas nors 
ir į artimiausią krautuvę taip pat nėra geras, nes ne tik gaišina, 
bet svarbiausia, atitraukia nuo pradėto darbo. Dėl to tam tikras 
kiekis reikalingų produktų visada turi būti namuose. Tai lengva 
bus įgyvendinti, jei šeimininkė kasdien patikrins savo maisto iš
teklių ir čia pat knygutėj pažymės ko stinga, ką ji turi nupirkti 
įprastu laiku eidama rinkon ar krautuvėm tada kaip tam medžio
tojui — nereiks šunų lakinti, kai jau laikas medžioti. Dienotvar
kę galima sudaryti savaitei, mėnesiui, ar pagaliau kiekvienai die
niai (kai yra visai mažų vaikų). Meniu geriausia sustatyti savaitei
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ir virtuvėje pakabinti. Jei vaikai yra sveiki — dienotvarkę išpil
dyti visai nesunku, tik pradžioje reikia pasistengti. Kad nereika
lingi žmonės netrukdytų — Šeimininkė turi pilną teisę parašyti 
prie dury kortelę — kada ji laisva.

Sudarius dienotvarkę, reikia stengtis ją laiku atlikti ir kol 
bus surastas geriausias darbo metodas, reikia stengtis net grei
čiau darbą atlikti, negu dienotvarkė pažymi. Tam tikslui reikia 
sudaryti tinkamos darbui sąlygos. Tai padės greit dirbti 
ir nepavargti. Dėl to turi būti patogus darbo stalo aukštis, nes 
susilenkus dirbti daug sunkiau, rankas pakėlus, pav., lyginant, 
taip pat greit pavargstama. Štai skaitmenys, kurie rodo tinkamą 
stalo aukštį dirbant stačioms.

Darbininkės ūgis: stalo aukštis:
1, 50 mtr. 0, 70 mtr.
1, 60„ 0, 75 „
1, 70 , 0, 80 „

x 1, 80 „ 0, 85 „
Žemesniems žmonėms, atėmus 2 cm. darbininkės ūgio rei

kia atimti 1 cm. stalo aukščio, pav., ūgis—1, 48 mtr. stalo aukš- 
, tis 69 cm.

Be to, būtinai reikia rasti patogiausią ir lengviausią darbui 
būdą, pav., paprasčiausias indų plovimas bus nepalyginamai grei
tesnis, jeigu prieš plaunant indus juos, surūšiuosime, pašalinsime 
išmatas ir sudėsime ant stalo i š kairės pusės, o dešinėj palik
sime vietos išplautiems indams dėti. Truputį žemiau ant kėdutės 
pasidėsime d vi vaneles plovimui. Tada kairiąja ranka imam nuo 
stalo arčiausia stovinčius, t. y. švariausius indus, dedam į pirmą 
vanelę, dešine ranka dedam į kitą vanelę, ö iš čia po kelias lėkš
tes iŠ karto dedam, kad nuvarvėtų. Tokiu būdu išvengsime rankų 
kryžiavimo t. y. nereikalingų judesių ir nereiks dairytis, ką čia 
dabar plauti, kur dėti ir t. t. Darbas bus žymiai greitesnis ir ma- 

' lonesnis.
Apskritai, normuojant judesius, reikia stengtis surasti leng

viausią ir smagiausią padėtį. Imkime, pav., kasdienį buto valym'ą. 
Suprantama, kad kuo mažiausia bus vaikščiojimo, t. y. nereikalingų 
žingsnių, kuo mažiausia lankstymosi, įrankių kaitaliojimo. Kuo 
daugiau išstudijuoto darbe nuoseklumo, tuo darbas bus lengves
nis ir greitesnis, nes tokiu būdu bus taupoma ir laikas, ir ener
gija. Imkime pavyzdį. Tvarkome kambarius. Jei pirma iššluoti 
vieną kambarį, susemti šiukšles, paskui šluostyti tame kambary 
dulkes ir kitus darbus dirbti, išeina daug daugiau laiko, negu iš 
karto šluoti 2 ar 3 kambarius, paskui visuose šluostyti dulkes, 
sudėti į vietą daiktus ir 1.1. Mat, iššlavus vieną, reikia padėti še
petį, paimti šįūpėlę, išnešti šiukšles, ieškoti dulkininko, vėl padėti 
į šalį, o tuo tarpu dažnai užmirštama kur padėta — ir jau gaiši
namas laikas ir vargsta darbininkė. Be to kaitaliojant darbą ir
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įrankius netaip įsitraukiama į darbą, netaip sekasi, greičiau išsi- 
blaškoma. O tuo tarpu, kaip retai šeimininkes apie tai pagalvoja! 
Paprastai be jokio plano, be jokios sistemos ima, čiumpa kas 
pakliūva, naiviai manydamos greit darbą pabaigti. Tačiau, papras
tai priešingai išeina. Dėl to, prieš pradedant darbą, ypatingai kol 
neišsidirbtas geras darbo metodas, reikia savęs paklausti, ar racio
naliai dirbu, ar mano įrankiai tam darbui tinka, ar vieton padėti 
jie manęs negaišina, ar įrankiai patogiai padėti. Šitokie klausimai 
ypatingai svarbūs ilgesniam darbui, pav., skalbiant, lyginant, in
dus plaunant ir 1.1. Tada darbo metu nereiks galvoti, bus galima 
ramiai ir nuosekliai dirbti. Dar labai svarbu apystovy ir judesių 
normavimas, kuris labai padeda išvengti nuovargio, t. y. prieš 
pradęsiant surinkimą po ranka visų reikalingų įrankių,, kad dar
ban įsitraukus nereiktų sustoti ir ieškoti reikalingo daikto, o gal 
dar ir krautuvėn eiti nupirkti.

Taip pat, kad išvengus nereikalingų judesių, būtinai reikia 
kiekvienam daiktui ar įrankiui ne tik paskirti vietą, bet paskirti 
t i n k a m i aus i ą vietą. Daiktai ir baldai, ypatingai virtuvėje ar 
skalbykloje, turi būti taip sutvarkyti, kad, kurį darbą dirbant, 
viskas būtų čia pat, vietoje. Suprantama, kad virtuvėje spintelė 
arba lentyna su keptuvėmis, puodais, putų graibštu, koštuvu, 
samčiu, šaukštais, šakutėmis ragavimui ir k. turi būti prie plytos 
ir nei per aukštai, nei per žemai sudėti. Virtuvės peiliai, šakutės, 
bliūdeliai, putų plaktuvėlis, tarkos, mėsos mašinėlė turi būti prie 
stalo. Plovykla indams būtinai prie lango, arba tarp langų, kad 
indus plaunant nugara neužstotų šviesos. Plovykla plati, iš abie
jų pusių lentos, nešvariems indams iš kairės, švariems iš dešinės 
sudėti, kad nereiktų plaunant nuo stalo indų siekti. Vonelės ir kiti 
plovimo įrankiai turi stovėti čia pat spintelės, apačioje plovyklos.

Apskritai, virtuvėj reikia skirti dvejopą darbą:
1 — maisto p a r u o š i mą ir 2 — i n d ų ir virtuvės 

tvarkymą.
Visi įrankiai ir baldai turi būti taip sudėti: vienoj pusėj visa 

kas reikia gamybai, o kitoj pusėj kas reikia indų plovimui ir 
tvarkymui

Namų išplanavimas ir konstrukcija šeimininkei labai daug 
padeda arba ją apsunkina. Pav., lengvai valomos grindys, sienos, 
patogioj vietoj sandėliai (jų turi būti bent trys), vanduo, patogi 
plovykla ir k. Šeimininkės darbams įrankiai gali taip pat labai 
palengvinti. Tačiau perkant įrankius, reikia gerai pagalvoti, ar jie 
iš tikrųjų galės palengvinti darbe ir sutaupyti laiko. Nereikalingi 
ar mažai naudojami įrankiai tik užkrauja sandėlius ir apsunkina 
valymą.

Darbo patalpose, pav., virtuvėj nevieta nereikalingiems papuo
šalams, pav., rankdarbiai, stovylėlės ir k. Ir valymas bereikalingas 
darbas. Baldai šiose patalpose turi būti stiprūs, lengvai valomi.
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Be to, šeimininkė norėdama sau darbą palengvinti turi prak
tikuoti užrašų knygutes. Jose žymėti viską, kas tik galima būtu 
pamiršti, pav., pirktinus daiktus, patogesnį darbo metodą, pačios 
sukurtus, ar girdėtus receptus, nes visa tai lengvai pamirštama.

Ypatingai svarbu planingas, apgalvotas darbas pradžioje 
jaunai šeimininkei, nes įpratus, sunkiau save pakeisti. Taip pat, 
jei šeimininkė turi tarnaitę, tai vis dėl to, vieną kitą darbą turi 
pati išbandyti, o paskui ir tarnaitei parodyti,ir įtikinti. Metas pa
miršti senus, dar proseneliu .pramintus namų ruošos takus, o 
ieškoti naujų kelių.

M. Pautienytė.
Mūsų rankų darbeliai

Dabartinis modernizuotas gyvenimas vis daugiau ir daugiau 
slopina žmogaus sielą ir rodos, kad žmogus lieka vien mašina (pagal 
Dekarto doktriną). Viskas atiduodama technikai, viskas atsiremia į 
chemiją, geležį, betoną. Bet vargšė žmogaus siela kenčia varžoma 
tų pančių. Ypač moters siela, jautri daugiau grožiui, negali užsida
ryti vien šaltose formose. Ji visais laikais rasdavo ką nors gražu, 
tam pilkam gyvenime, džiaugdavosi pati ir tuo kitus džiugindavo.

Mūsų mamytės ir sesutės mokėjo savo jautrią sielą įpinti 
ranku darbeliuose. Juose parodė ir tėvynės meilę, skonį ir meno 
pajautimą. Nesigirdamos galim džiaugtis mūsų sesių kūryba šioj 
srity. Tiek dar išlikusių įvairių audinių, kuriais puošiamos sekly
čios, grįčios ir net kasdieniai drabužiai. Kuris drabužėlis mūsų 
senų motučių nėra papuoštas? Žiurstas iškaišytas įvairiaspalvėm 
tulpėm, žvaigždutėm, sijonas išaustas pupkeliais, dryželiais, marš
kinių rankovės, apikaklėlis aftuotas... Neužmiršti buvo vyrai ir 
vaikai. Tai siauros juostelės kojinėms surišti ar plačios juostos 
juosmeniui perrišti. Ir kur čia viską suminėsi! Senolės buvo įkū
nytas darbštumas.

Mūsų inteligentės moterys irgi mėgsta rankdarbius, tik, deja, 
jie daugiausia vokiško skonio ir spalvų kombinacijos. Tiesa, čia 
gal negalima už tai jas kaltinti, nes iki šiol šioj srity jokių žinių 
mūsų literatūroj ir gyvenime nebuvo. Dar tik pradėtas formuoti 
mūsų tautiškas stilius, pradėta vertinti musų liaudies menas, kelti 
viešumon ir taikinti gyvenime.

Atrodytų/ar ne vis vien, kokius motyvus imsim savo darbe
liams? Čia užtektų priminti vieną mažmožį. Sustokim prie „Mar
ginių“ ar prie Rusų liaudies menoy vitrinos. Ar vienodai abu jie 
mus žavės ir džiugins? Kiekviena pasakys, kad „Marginių“ vitri
noj kiekvienas mažmožis jaučias toks savas ir malonus.

Rankdarbių srity jaučiamas grįžimas (gal daugiau domėji- 
mąsis) į senovę. Užsienio rankdarbių žurnaluos, kiekvienam nu
mery, paduodama senobinių rankdarbių pavyzdžių.
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Ispanų šiandieninės: 
moterys tautiškais 

rūbais.

Dabartiniu laiku moderniausia darbeliams medžiaga yra tin
klas (filė). Jis naudojamas įvairiems tikslams. Langu’ firankos — 
siuvinėjama juostu, lininiu liaudies staltiesių motyvai ar linijų 
kombinacijos. Tokios užuolaidos praktiškos, nes stiprios, retos — 
gerai praleidžia į kambarį šviesą. Staltiesės balto ar tamsaus tin
klo. Tik netinka siuvinėti skaisgijom, vilnom. Ir arbatėlės stalo 
padengimui vartojama tinklas. Daroma atskiras mažas staltiesytes 
po kiekvienu indu —~ o visas stalas nepadengiamas.

Pagalvės puošiamos įdedant tinklo siuvinėtus' trikampėlius 
ar ištisa stafka apie visą pagalvę. Taip pat po gėlių vazonais, 
paduškėlės sofai ir kiti darbeliai.

Dar plačiai vartojama darbeliams medžiaga—lietuviška dro
bė. Žalia ar baltinta drobė ne mažiau, kaip rankdarbiams, tinka ir 
vasarinėms suknelėms. Audeklinių kostiumu teko matyti vasarą 
Kaune ir Nidoj, bet tai daugiausia buvo žydės ir vokietės.
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MOTERYS LIETUVOJE
L. K. Moterų Vyriausio Sekretorijato Taryba nusprendė keisti įstatus 

nes per 10 metų gyvavimo šiek tiek jie jau yra nuo gyvenimo atsilikę. Norima 
ir Vyriausio Sekretorijato vardą keisti, kad būtų aiškiau, kad ši organizacija 
yra įvairių katalikiškų motery organizacijų federacija. Į Vyriausio Sekretorijato 
valdybą išrinkta: pirm. M. Galdikienė, vice-pirm. O Zaštautaitė, užsien. reikalų, 
sekretorė EI. Statkienė, II sekr. Š. Ramoškaitė ir kasiu. Palilionytė.

— Klaipėdos apskrities lietuvių mokytojų suvažiavime plačiai buvo 
svarstomi mokytojų reikalai. Suvažiavime dalyvavo ir ponia Navakienė, kuri 
skaitė paskaitą apie „1410 metų reikšmę“. Ji taip pat plačiai kalbėjo ir apie 
mokinių auklėjimą lietuviška dvasia, priminė Motinos Dienos reikšmę ir paaiš
kino, kaip ji turi būti-rengiama.

— Mokyklų reformų komisija jau antri metai tvarko projektą aukš- 
tesnioms, vidurinėms ir aukštosioms mokykloms reformuoti. Vietoj mokytojų 
seminarijų, numatoma steigti Kaune pedagoginis institutas. Gimnazijų ir viduri
nių mokyklų pirmosios dvi klasės panaikinamos. Ty klasių kursas prijungiamas 
prie dabartinės pradžios mokyklos — penktuoju ir šeštuoju skyrių. Į mokyklų 
reformų komisiją įeina ir moterų atstovė.

— J. August ai ty tė—Vai Č iū n i e nė rašo romaną „Muzikos mokytojas“.
— Gražina Tulauskaitė davė spaudai lirikos rinkinį „Paklydę žo

džiai“ — išeis vasario mėn.

Pritaikomojo meno srity daug ko galim pasimokyti iš vokie
čių moterų*. Jų pačių ir mažų vaikų suknelės paprastos, lininės, 
bet puoštos, siuvinėtos. Jų kambariuos kiekvienas mažmožis siu
vinėtas ir labai reikalingas. Pav., servietėlė duonai užtiesti su 
užrašu „Šviežia duona“, prie lovos linkėjimai „Saldaus miego“ ar 
valgomajam „Punktualumas naikina vaidus ir nesutikimus“. Tais 
ir panašiais rankdarbiais su gražiais posakiais puošiami kamba
riai, Arba vėl, kaip reikalinga servietėlė einant į turgų produk
tams užtiesti. Pas mus, jei užtiesė kokiu laikraščio lapu, tai gerai, 
o jei ne, tai parnešus sviestų, rink iš skersgatvių supustytus šapus.

Su laiku gal mūsų krašte atsiras viens kits rankdarbių žur
nalas. Tuokart bus lengviau orientuotis šioj srity ir lavinti daugiau 
skonį. Tokiuos žurnaluos būtų ir madų modelių, ir kaip drabužius 
pasisiūti.

■ .. ' • \ , .•

* Lietuvei vokietė moteris gali būti darbštumo ir praktiškumo pavyzdžiu, 
tik ne skonio. Red.
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-^■Antanina Zaleskaitė Italijoje nesenai parašė 416 pusi. veikalą 
apie Šventąją Sofiją Barat’ą.

— Salomėja Neris verčia į lietuvių kalbą 1933 m. Nobelio laureato 
Bunino „Žmogus iŠ San-Francisco“ premijuotą veikalą, kurį neužilgo išleis 
„Spaudos Fondas“ „Pigiuoju knygynėliu“.

' — A n g 1 ų k a 1 b o s 1 e k t o r i u m, p. O. Pakštienės vietoj, į Universitetą 
pakviestas anglas A. Paterson. Jis išrinktas iš keliasdešimt kandidatą, norėjusių 
užimti tą vietą. "

— E. K riščiuk a i ty tė išrinkta Akiu klinikos preparatorium.
— Į pasaulinės moterų kr epšiasvy džio pirmenybes Lon

done pakviestos ir Lietuvos moterys
— P. K a i r t ū k § t i e n ė jau yra apsčiai paruošusi mūsų poezijos vertimų 

į lenkų kalbą.
— Dr. M. Krasauskaitė „Tautos Mokyklos* 3 nr., — Dėl pradžios mo

kyklų mokytojų ruošimo, — patiekia pluoštą minčių, j kurias turėtų atsižvelgti 
susidomėję busimąja mokyklų reforma ir net mokyklų reformos komisija. Autorė 
pastebi, kad dabartinės mokytojų seminarijos turi daug ydų. Į jas stoja per jauni 
žmonės, dažnai visai nenusivokią savo palinkime ar pašaukime. Pats seminarijų 
darbas beveik žemiau kritikos: mokiniai per daug darbu apkrauti — per gausi 
mokslo programa — ir tenka tenkintis paviršutiniškumu. Naujai, mokytojų ruo
šimo įstaigai turi būti statomi du uždaviniai: vienas daugiau praktinio pobūdžio 
— ruošti būsimus pradžios mokyklų mokytojus,kitas daugiau teorinio—-tyrinėti 
ir spręsti pedagogines poblemas. Tačiau reikia vengti perdėto moksliškumo ir 
vertėtų skirti naujam ped. institutui ar akademijai tik pradžios mokyklos ruošimo 
darbą. Grynai mokslišką pedagoginių bei psichologinių problemų tyrimą tektų pa
likti universitetui, jo profesoriams ir asistentams. Naujas ped. institutas turėtų 
rūpintis ne specialiu pedagoginiu auklėtinių ruošimu, bet bendruoju mokslinimu. Į 
tokį institutą turi stoti ne baigę gimnaziją abiturijentai, bet šeštos klasės gimna
zistai ir būti mokytojų ruošimo įstaigoje ketverius metus. Institute vengti mokinius 
apkrauti darbu. Negeras projektas centralizuoti mokyklų mokytojų ruošimą tik 
Kaune. Reikėtų tokias naujas įstaigas steigti ir provincijoje. Mūsų sąlygos dar 
neleidžia griežtai kopijuoti svetimus kraštus. Svarbu gerai, paruošti mokytoją jo 
darbui, bet dar svarbiau sudaryti pakenčiamos darbo sąlygos —aprūpinti mokyklas 
tinkamomis patalpomis, mokslo priemonėmis, įgalinti mokytoją kultūringiau 
gyventi, tinkamai jo darbą apmokant. Nedaug tepagelbės tobulas mokytojų 
ruošimo sutvarkymas, kol mokyklos skurs ūkininkų pirkiose, o mokytojui neuž
teks algos žurnalui ar knygai įsigyti.

• ■ t ' ■ * ■ «

— K. Steponaitytė „Kūno kultūroj ir sveikatoj“ 5 nr., savo straipsnyje 
.Kūno kultūra moterims“—paliečia sporto reikšmę, net suaugusiai moteriai. Ji 
pataria skirstyti moteris pagal užsiėmimų kategorijas ir individualizuoti kiek-: 
vienai grupei atskiras mankštas. Pav., fiziniai dirbančioms —poilsio mankštą, 
o psichiškai — mankšta, sužadinanti kraujo apytaką/pagilinanti kvėpavimą, 
stiprinanti raumenis ir t. t. Bet daugiausia oro ir saulės!

— Lietuvos Abol i čion i stų Draugijos visuotinas sus-mas įvyko 
s. m. sausio 28 d. Kaune, Moterų Seklyčioj. Sus-mą atidarė Dr. V. Karvelienė 
kalba, pagrindinai aptariančia abolicionistinj judėjimą:

„ Abolicidnistų Draugijos uždavinys įgyvendinti prieš 2000 metų paskelbtus 
vienodos dorovės dėsnius abiejų lyčių santykiuose, kovojant visais galimais 
būdais ęu dvigubos moralės reiškiniais gyvenime. Kovą su dviguba morale 
paskelbė 1869 m. Abolicionistų Draugijos steigėja lozephina Butler, kurią tenka 
priskirti j labiausiai pasižymėjusių XIX šimtmečio Šviesių proto genijų tarpą, 
dėl jos atliktos misijos žmonijos kultūrai kelti. Ji visą gyvenimą kovojo su 
įvesta netiksliais sanitariniais sumetimais prostitucijos reglamentacija, kurios 
dėka tam tikras moterų skaičius verčiamas tarnauti žemiems geiduliams ir stu-

. 1 Gerb. Dr. kalbą spausdiname ištisai. Red.
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miamas į įstatymų sankcionuotą vergiją, kuri žalingesnė už visas kitas, nes čia 
pardavinėjami ne tik kūnai, bet ir sielos. lozephina Butler, būdama giliai įsiti
kinusi krikščionė, manė, kad tik toks teisingas ir vienintelis pagrindinis viešojo 
gyvenimo dėsnis: vienodas dorovės įstatymas abiem lytim. Ji tvir 
tino: »Kas yra neteisinga dorovės atžvilgiu, negali būti 
tikslu i r m e d i c i n o j e, teisybės žvilgsniu, negali būti skiriama vienai 
lyčiai teisė, o antrai skriauda. Vienoda dora visiems yra dėsnis, kurio niekas 
nebeginčyja. Mūsų amžius skiria jį į teisybių skaičių, kuris yra tapęs aksio
momis. Nėra dviejų doros įstatymų: vieno privilegijuotai tautai, kito paverg
toms, vieno aukštesnėms klasėms, kito žemesnėms, vieno vadinamai stipria,ai 
lyčiai, kito silpnesniająi. Žodžiu, jei egzistuoja vienodas doros įstatymas, (o 
kas dėl to galėtų abejoti), tai jis turi būti tas pats, visiems didžiosios žmonijos 
šeimos nariams, vistiek, kurios rasės, tautos ir lyties. Remdamosi krikščionišką
ja teisybe, lozephina Butler kvietė visus grįžti prie dieviškojo įstatymo, kovoti 
su nedorais įstatymais, brutale žmonių tvarka, įstatymų legalizuota nuodėme. 
Brutalios tvarkos auka yra moteris. Reglamentuojamos tik moterys, vyrai palie
kami laisvi. Vargšė puolusi stumiama iki paskutinio prapulties laipsnio, 
o kaltininkai n e p a 1 i e č i a m i. — Tad kur yra vyro ir moters lygybė 
prieš doros įstatymus, prieš žmonių teisybę? — Klausia didžioji kovotoja. Ąr yra 
kas žemesnio, kaip nelaimingųjų stūmimas iki bjauriausio dorinio susmukimo; 
iš kurio nėra grįžimo. Laisva moteris gali pulti, bet jai visuomet yra galimu
mas pakilti iŠ to puolimo. Juk visas žmogaus gyvenimas daro pažangą, kilda
mas iŠ klaidų. Reglamentuotai moteriai atimtas šis kiekvieno laisvo žmogaus 
gyvenimo galimumas pakilti iš nusikaltimų. Nelaimingu sofizmu pagrįstas įsta
tymas, kad prostitucija yra blogybė, bet būtina. Jei prostitucija yra prigimties 
būtenybė vyrui, tuo pačiu ji negalėtų būti smerkiama ir moters žvilgsniu. — Bet 
tie, kurie pripažįstą tą prostitucijos reikalingumą vyro prigimčiai,klausia 
lozephina Butler, ---.ar paaukotumėte jai moterį, seserį, dukterį? — Ne. Jei 
taip, tai kokią tur te teisę aukoti jai kitų seseris ir dukteris? Jos yra atėję į 
pasaulį ne prostitutėmis. Jos yra taip pat gyvenę šeimose dukterimis, seserimis, 
mokyklose mokinėmis. Pripuolamos sąlygos, tėvų mirtis, nepakankamas atlygi; 
nimas, pasitikėjimas vyrams, nepažįstamiems asmenims, blogas auklėjimas, skur
das namuose yra jų prapulties priežastis. Todėl ar jos ne daugiau vertos pasi
gailėjimo ir pagalbos, negu brutalaus išnaudojimo. Kovoti su Šia blogybe reikia 
kitomis priemonėmis apsaugant ir gelbstint, kaip gelbstinti labdarybė visus 
kitus vargšus, bet nestumia juos į prapultį, kaip visuomenės atmatas. losephi- 
nos Butler ir jos pasekėjų akcija, kurie susispietė visuose pasaulio kraštuose į 
abolicionistų draugijas, daug laimėjo. Reglamentacijos sistema panaikinta di
desnėj pasaulio pusėj ir galutinai diskredituota medicinos žvilgsniu. Piekyba 
mergaitėmis puolama tarptautiniu mastu. Tuose kraštuose, kur reglamentacija 
panaikinta (Skandinavija, Olandija, Anglija) ši prekyba yra faktinai išnykusi. 
Su Veneros ligomis kovojama ne prietarais, bet mokslo nustatytais būdais, 
ir Ši kova taikoma lygiai abiem lytim. Pripažinta, kad blogos socialinės sąlygos 
veda į ištvirkimą ir todėl daug daroma socialinėms sąlygoms pagerinti. ProstT- 
tucija nebelaikoma būtina,viešajai tvarkai palaikyti ir kraštuose, kur ji yra, vie
šoji nuomonė kyla prieš ją, kaip prieš bjauriausią socialinę klaidą, demoralizuo
jančią vyrus, įžeidžiančią moteris ir stumiančią į nusikaltimus jaunimą. Taip 
išrodo abolicionizmo laimėjimai tarptautiniame gyvenime. Mūsų kraštas šiuo 
atveju yra atsilikusiųjų tarpe. Tiesa, jau keliolika metų Abolicionistų Draugija 
visais galimais būdais siekia pakeisti viešąją opiniją ir įstatymus ruošiančių 
sferų nusistatymą, daug įsigyjo naujų pionierių, tačiau dar vis įstatymdavystės 
organai delsia nutarti reglamentacijos panaikinimą. Kažkodėl bijomasi atsisakyti 
senų prietarų, nežiūrint į tai, kad pažangiosios valstybės jau senai parodė kelią. 
Del šio mūsų krašto atsilikimo gėda prieš kultūringąją užsienio visuomenę, kuri 
visu atydumu seka mūsų viešąjį gyvenimą“. . - ■•••

Abolicionistų Draugija, atsimenant nepalankias veikimui sąlygas ir įstaty
mus, yra nuveikusi didelius paruošiamuosius darbus reglamentacijos panaikini-
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mui. Lygiagrečiai jos veikia Mergaičių Globos Sek c i j a, kurios veikimui 
pranešdama p. Beleckienė atkreipė visų susirinkusių dėmesį. Ši sekcija seka ir 
rūpinasi mergaičių likimu, gelbsti puolusias, duoda darbų, kalinėms teikia pagalbų, 
griežtai kovoja su kaimo mergaičių besiveržimu į miestų ir t. t. Sekcija turii 
provincijose skyrius. 1933 m. įsteigti patarimo ir darbo tarpininkavimo biuraii 
Kaune ir mergaičių globos namai. Dabar manoma perreformuoti globos namus- 
ir, kad atskirti doras mergaitės nuo morališkai puolusių, steigti dvejus namus: 
— vienuose globojamos puolusios moterys, kituose darbo namai. Prie Šių namų 
bus valgykla, skalbykla, kepykla ir k. Sekcija sieks, kad visos įstaigos, kur 
aprūpinami moterų reikalai — būtų moterų rankose. Reikėtų ir moterų polici
ninkių, ypatingai ten, kur gręsia mergaičių-likimui pavojus. Mergaičių Globos 
sekcijos idėją, yra kilusi, kaip ir daugelis jai panašių sekcijų, iš Abolicionistų 
ir —kiek abolicionizmas yra teoretiška kova su toleravimu prostitucijos, tiek 
Mergaičių Globos sekcija konkrečiai ir metodiškai dirba pozityvų moters globos 
darbų. Dr. Sidaravičius referavo įstatymo projektų kovai su veneros ligomis. 
Lietuvoje maždaug l°/o visų gyventojų sifilitikai: Didesnis nuošimtis sergančių 
kitomis veneros ligomis. Vienintelis iš patikimiausių kovos būdų su Šiomis 
ligomis — yra moralinis tautos auklėjimas. Dabar stoka venero ligų ir jų pada
rinių bei gydymo propagandos. Turėtų būti griežtesnis įstatymas kovai su Ve
neros ligomis. Diskusijose aktyviai dalyvavo dauguma atsilankiusių ir pasiūlė 
įdomių Abolicionistų veikimui projektų. Kun. Grauslys pasiūlė—- kovų prieš- 
moralinį tautos žlugimų reikia pradėti šeimose — skaistinti moterystę. 
Protestuoti prieš nepadorias kino filmas, teatrus, papročius ir t. t.

Draugijos vaidyba paliekama ta pati. <
Baigiant p. Karvelienė pranešė, kad šiais metais įvyks tarptautinis Aboli

cionistų kongresas Budapešte.
— Namu pramonės_paroda. Š. m. vasario mėn, 11 d. Žemės Ūkio 

Rūmuose atidaryta antroji Ž. U. R. organizuojamų namų pramonės (audimo ir 
mezgimo) kursų mokinių darbų paroda. Išstatyta daugiausia įvairūs kilimai, 
takai, langams užlaidos, vyriškiems kostiumams audinių pirmieji bandymai, toliau, 
įvairūs mezginiai: megstukai („svederiai"), žiemos, sportui kostiumai, šalikai, pirš
tinės, kojinės ir t. t. Vis tai, reik pasakyti, naudingi ir gražūs dalykėliai. Ypač 
kas labai džiugina, kad tai yra Lietuvos kaimo žmonių darbeliai, kiek jų per 
vienų mokymosi mėnesį kursuose suspėja padaryti. Be to, parodoj yra daly
vaujančių ir atskirų dailiadirbių su įvairiais meniškais ir naudingais dirbinėliais; 
k. t. rašalinėmis, peleninėmis, tualetkomis, statulėlėmis, žaisleliais, irk. Iš jų reik 
atskirai pažymėti moderniškam stiliuj lietuviškais motyvais inkrustuotų saloninių 
baldų kavai gerti komplektų, kurį padarė kompanijonai Vainauskas ir. Grantas 
savo nesenai atidarytoj dirbtuvėj. Darbas, nors ne be trūkumų, vis dėlto skonio, 
konstrukcijos ir technikos atžvilgiais, tenka vertinti teigiamai". Reikia pasakyti, 
kad beveik ir visi parodos eksponatai rodo didelį rųpestingumų panaudojant ir 
pritaikant, kiek aplinkybės leidžia, mūsų liaudies motyvus ir naujus techniškus 
galimumus. Bet, kompozicija, atsižvelgiant šių dienų moderniško stiliaus ir sko
nio reikalavimų^ atrodo kiek smulkmeniška, gal net per daug prisirišusi prie 
senų tradicijų. Šiuo atveju kiek drąsesnis mostas nekenktų, o tie darbeliai rastų 
sau vietos kiekvienam moderniškam bute. . ’ • ■ ’ I • - • • . •

J. Valentiik&nis

46



Knygos
J. Eretas: Jonas Volfgangas Goethe. Kaunas, 1933 m., V. D. Univer

siteto Teol. — Filosofijos fakulteto leidinys.
Autorius mūšy literatūroj yra jau gerai žinomas. 1932 m. vokiečių tautos 

poeto Goethes jubiliejaus proga jis, kaip pratarty j pats pasisako, buvo pasiryžęs 
supažindinti Lietuvos visuomenę su to plačiai garbinamo ir dievinamo poeto gy
venimu. Tačiau autoriaus pasiryžimus trukdė įvairios nepalankios aplinkybės ir 
dėl to jubiliejaus metais (1932) prof. Eretas turėjo pasitenkinti, parašydamas ke
lis mažesnio maštabo veikalėlius apie Goethę. Iš ty darbų didžiausias buvo 
„Jaunasis Goethe“, atspaudą iŠ „ Atheneum’o“,išleista 1932 m.

Tačiau autorius tuo, matyt, nepasitenkino. Pastaraisiais metais uoliai rinko 
medžiagų, lygino, grupavo, rašė ir vėl ieškojo. Pagaliau, 1933 m. gale autorius 
darbų baigė, ir mes sulaukėm didelio gražaus veikalo, kuris yra žymus mūšy 
dar nepergausioj mokslinėj literatūroj. ' Šiame veikale vaizduojamas visas poeto 
gyvenimas.

Labai įdomi veikalo koncepcija, pagal kurių visas veikalas suskirstytas 
į tris dideles dalis. Čia poeto gyvenimo laikotarpiams charakterizuoti yra parinkti 
iš „Fausto“ vardai: Margareta, Helena ir Mater Gloriosa. Jie nėra vien tik 
poeto žymiausio kūrinio vardai, bet simboliškai vaizduoja Goethes gyvenime ir 
kūryboj atsispindinčius: liaudiškumų, antikiškųjį pasaulį ir krikščionybę.

Prisiminus, kad Goethe rašė savo „Faustų“ beveik visų amžių, nenuostabu, 
kad visos jo pažiūros ir filosofija tam kūrinyj ryškiausiai atsispindi ir turi savo 
atstoves.

Pirmoji veikalo dalis, pavadinta Margaretes vardu, vaizduoja Goethės 
jaunatvę. Poeto jaunatvę autorius plačiai ir išsemiamai buvo aprašęs „Jaunajam 
Goethe“, dėl to šiam veikale tik trumpai, suglaustai pakartoja anksčiau išdės
tytas mintis. Čia matome jaunų, vos‘pradėjusį kurti poetų, besiveržiantį iš..aha- 
kreontikos (taip vadinosi rokok ) lyrika) per audros ir varžto periodų į klasiciz* 
mų. Randam paminėtas ir įvertintas šio laikotarpio ugningos poeto kūrybos iš
davas: Leipziger Liederbuch, Büchlein Annette, komedijas — Die Laune des 
Verliebten,1 Die Mitschuldigen; audringąsias dramas — Goetz von Berlichingen, 
ClavigOj Werther, Fausto fragmentų (Margaretes tragedija), Stella. Šiame laiko
tarpy j masina Goethę prometejizmas ir jis susižavi didžiomis pasaulio figūromis 
(Žymiais žmonėmis) k. t. Cezariu, Mahometu, Sokratu, Faustu, Prometėjum, 
Goetzu v. Berlchiingen. Tačiau iš jy tik vienas Goetzas gauna formų ir pa
mato pasaulį, o kiti lieka tik fragmentais. Didžiausias tų fragmentų — Faustas, 
kurio didesnę dalį sudaro Margaretes tragedija.. Šio^ periodo, ypatingai Strass- 
burgo laiky, nemaža yra švelnios ir nuoširdžios lyrikos.

Antroji veikalo dalis, Helenos vardu, rodo Goethę, besivaduojantį iš au
dros ir varžto įtakos ir siekiantį antikinio pasaulio viliojančiu grožybių. Goethe, 
susižavėjęs Winckelmanno idėjomis, gėrisi ne tik Italijos gamta, bet ir tais anti
kiniais turtais, kurių pilna Romoj. Goethe — klasicistas. Italijoj subręsta ir 
išauga didelė humaniškumo trilogija, kurių sudaro dramos — Egmontas, Ifige
nija ir Tasso. Ten pat, po giedriu Viduržemio jūros dangum, formuojasi epas— 
Herpiann und Dorothea ir pedagoginio turinio romanas — Wilhelm Meisters 
Lehrjahre. Šiuo romanu Goethe norėjo išdėstyti savo pažiūras į ugdymą. Ug
dymo tikslas yra humaniškas — vispusiškas ir vien savo paties pastangomis 
siekiamas visu savo žmogiškų galiu išplėtojimas. Be šiy kūriniu Goethe, drau
ge su Schilleriu, išleidžia „Ksenijas“. Tai — šiurkščių, skaudžiu, trumpy satyry 
ir pašiepimu rinkinys, „distichos ä la Martialo Xenia“. Šiomis aštriomis kseni-
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• 94 * .
jomis jie plaka savo literatūros priešus ir kritikus, tačiau tikimos pergalės nesu
laukia ir Vėliau labai to savo nedžentelmentiškp žygio gailėjosi. Šalia visa tai 
Goethe buvo pasiryžęs parašyt poemą „Achilleis“, panašią į Homero poemas,, 
tačiau, parašęs virš 600 eil. hegzametro, meta šį darbą. Šiam periode jį labai 
domina Helena, gražioji graikė, dėl kurios žuvo Troja. Helenos problema Goe
thes gyvenime gyva iki senatvės. Pažymėtinas dar Šiam laikotarpyj leidžiamas 
žurnalas „Die Propyläen“, kur keliama antikinio meno vertė.

Trečioj veikalo dalyj sutinkam senatvės Goethę. Čia autorius duoda pla
čią poeto klasicistiniu pažiūrą analizę ir vaizdžiai rodo lėtą Goethes grįžimą nuo 
pagonybės idealą j krikščionybę, kuri simboliškai išreiškta Mater Gloriosos 
vardu. Helenizmo pasaulis griūva ir jo vieton atsistoja krikščionybė. Šiam pe
riode randam gamtos studiją įtakoj parašytą psichologinio pobūdžio kūrinį: Die 
Wahlverwandschaften, kurio pasirodymu ir ėmė irti poeto helenistiška pasaulė
žiūra. Toliau moksliškas veikalas apie spalvas: Die Farbenlehre. Šį savo veikalą 
Goethe labai vertino ir sakė, kad jis nusveriąs visą jo poezijos kūrybą, tačiau 
moksle tas jo veikalas visai nežymus ir beveik nežinomas. Šalia to Goethė pa
rašo stilizuotą ir labai padailintą savo Lebensmärchen, vardu „Dichtung ir Wahr
heit* ir išleidžia erotinės lyrikos rinkinį — der Westöstliche Divan. Be to galuti
nai formuojasi Faustas ir išauga Wilhelm Meisters Wanderjahre, pedagoginio 
romano II dalis.

Kiekvienas dalykas lieka mums žinomas ir aiškus, kai jo sudedamosios 
atskiros dalys yra jau gerai pažįstamos. Todėl autorius, norėdamas mus supa
žindint su Goethes gyvenimu, naudojasi analitiškai-sintetišku metodu, visą 
savo pasirinktąją medžiagą atydžiai ir kruopščiai išnagrinėjęs, išdėstęs, gale re
ziumuoja. Ypatingai pabrėžtina, kad autorius neatskir a Goethės —žmogaus nuo 
Goethės —• kūrėjo, gyvenimo nuo kūrybos, kas dažnai dar pasitaiko, benagri- 
nėjant kokio nors kūrėjo gyvenimą. Veikale poeto gyvenimas ir kūryba vaiz
duojami darniam vieningume, gražiai sujungiami kūrėjo išgyvenimai ir kasdie
niniai rūpesčiai su jo kūryba. Tai geriausias literatūros istorijos nagrinėjimo 
būdas. Kūryba ir gyvenimas glaudžiai susipynę viens su kitu ir jokiu būdu ne
galima kiną siena juos skirti. Kūryba plaukte plaukia sąryšy j su poeto nuotaika, 
įspūdžiais, išgyvenimais. Kūrėjas gyvendamas kuria ir kurdamas gyvena.

Daug įtakos kūrybai turi poeto pasaulėžiūra, gyvenamojo laiko dvasia ir 
literatūrinės srovės. Dėl to autorius ryškiai ir atsidėjęs stengiasi pavaizduoti iŠ 
rationalizmo sustingusios atmosferos besiveržiantį jaunuolį Goethę į laisvę, ir 
mes sutinkam poetą lengvoj rokoko dvasioj benardantį, randam jį Sturm u. 
Drang’o eilėse, iš čia palydim į klasicizmą, galiausiai matom jį dar ir roman
tizmo bangos paliestą. Visi tie poeto laipsniški perėjimai yra viens su kitu ar
timai sujungti viena nenutraukiama gyvenimo gija. Kaip upelio vanduo kasdien 
vis kitas, vis naujas, tačiau sudaro vieną srovę, taip ir žmogaus gyvenimo die
nos glaudžiai susirišę viena su kita, ir rytojaus išgyvenimas dažnai kyla ir iš
plaukia iŠ vakarykščios dienos.

Autorius gražiai parodo ir švelniai pabrėžia, kokią įtaką Goethes gyve
nime ir kūryboj turėjo įvairūs filosofai, rašytojai, draugai, aplinkuma ir ypač 
moterys. Tur būt, nerasim kūrėjo, kurs būtą buvęs visai savarankus, kurio ne
būtą veikę pašaliniai akstinai. Ką bekalbėti apie nepastovaus būdo Goethę. 
Susidaro visa galerija žmonią, turėjusią jo gyvenimui ir kūrybai reikšmės. Pir
masis toks reikšmingas asmuo Goethes gyvenime buvo Klopstockäs. Jo „Mes
sias“ taip paveikė jaunuolį, kad šis tuoj griebėsi plunksnos ir ėmė tašyti. 
Leipzige pažymėtinas jo gyvenime meno profesorius Oeseris. Šalia šią turėjo 
jam didelės reikšmės Lessingas, Wielandas, Shakespeare’as, Rousseau, Lavateris, 
Kantas, Spinoza, Winckelmannas ir kiti filosofai ir rašytojai. Ne tik filosofiniu 
ir literatūrinią pažiūrą įtaka vaidino Goethės gyvenime svarbą vaidmenį, bet 
teigiamai veikė jį artimi draugai, kurie nuolat jį skatino ir ragino dirbti. Jų pa
žymėtini: Behrischas, Merckas, Herderis, Charlotte v. Stein, Schilleris ir Ecker- 
mannas, Be ją įtakos, gal būt, dar daug siužetų būtą likę fragmentais, kaip 
Prometheus, Mahometas, Cezaris ir kit. Kiekvienas talentingas žmogus savo
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prigimty] yra tingus, ir jo kūrybinė galia duoda vaisių tik išorinių akstinų vei
kiama arba svetimoms rankoms padedant. Daug reikšmės Goethes gyvenime 
turėjo dvaras ir moterys. Prieš mus atsistoja eilė moterų, kurios buvo poeto 
mūzomis, ar šiaip vaidino žymų vaidmenį jo gyvenime - (Alnnchen Schoenkopf, 
Friederike Brion, Charlotte Buff, Sofija ir Maximiliane v. Laroche, Lilė Schoe- 
nemann, Betty Jacoby, Charlotte v. Stein, Corona Schroeter, Christiane Vulpius, 
Minna Herzlieb, Marianne Willemer, Ulrika v. Levetzow, Marija Szymanowska).

Veikale aprašoma daug intymaus Goethės gyvenimo epizodų, dvaro gy
venimo įvykių, poeto vargai ir rūpesčiai, atliekant savo pareigas. Matom Goethę 
ministerį, teatro direktorių, mokslininką. Žodžiu, autorius aprašo kūrėjo gyve
nimą neatitrauktai nuo kūrybos,.ir iš to išeidamas stengiasi surasti Goethes kū
rinių kilmės pradžią, užuomazgą. Plačiai nagrinėjami atskirų kūrinių turiniai, 
idėjos, veikėjai. Ypatingai platus „Fausto' nagrinėjimas. Kai kurių kurinių vei
kėjų charakterių lygiagretumą autorius išaiškina kūrėjo sielos dvilypumu, pav. 
,Fausto“ Mefistofelis ir Faustas. Šie abu veikėjai drauge vaizduoja Goethes 
psichiką. Iškeliama veikalo dramų nedramatiškas elementas, mokslo ir lyriški 
įterpimai. Visa tai paaiškinama emocijonalia Goethes prigimtim, nors poetas 
pats visuomet manė esąs mokslininkas, prcto žmogus.

Autorius iškelia naują problemą: Goethes santykius su Lietuva. Tam da
lykui pavaizduoti mini, kaip Goethė, Herderio raginamas, buvo susidomėjęs 
tautosaka ir gėrėjosi danų, slavių, latvių, o drauge ir lietuvių dainelėmis. Vieną 
lietuvių dainą: „Aš atsisakiau savo močiutei“ panaudojo ir savo scenos veikalėliui 
„Die Frischerin“. i Artistė Corona Schroeter sukomponavo šiai dainelei gaidas. 
Toliau minimas L. Rėza, nusiuntęs Goefhei savo lietuviškų dainų rinkinį ir Goe
the susižavėjęs jas vėliau recenzuoja. Ryškiau pavaizduot Goethės susidūrimą 
su Lietuva, autorius aprašo Ad. Mickevičiaus atsilankymą pas Goethę. Čia ma
tom, kaip Goethe domisi rytais ir Mickevičius buvo jam vienas iš malonesnių 
svečių.

Veikalo mintis paįvairina ir papildo vokiškai cituojamos ištraukos. Auto
rius savo pratarty} pasisako manęs citatas išversti į lietuvių kalbą, bet įsitikinęs 
„kad ir rūpestingiausias vertimas nepakeis originalo“, metė tą savo sumanymą. 
Čia galime tik pritart autoriui ir pasidžiaugti, kad galime skaityt originalias cita
tas, o ne vertimus, iš kurių tikrai būtų buvę sunku pajusti Goethes dvasią.

Stilius labai vaizdingas. Kalba graži, lengva. Paėmus knygą | rankas, 
nenori nė padėti, nebaigus skaitytį. Čia daug reikšmės turi kondensuotas, įdo
mus turinys, bet ne mažiau reikšminga yra ir išviršinė forma, medžiagos apdir
bimas. Tiesa, yra menkų nelygumų. Pasitaiko visai trumpų sakinių (pav. 1, 
11, 129, 185 psl.) ir ilgų periodų, kurie kartais būna nelygūs arba neaiškūs ir 
tenka gerai įsiskaityt iki pagauni jų mintį (pav. 100 psl. 17 eil., 180 psl. 10 eil., 
173 psl. 11 eil., 239 psl. 11 eil ). Tačiau tokie nelygumai pasitaiko retai ir dėl 
to ne tik veikalo turinys, bet ir kalba visai nenukenčia. Tai tik maži smilčių 
grūdeliai, kurie nežymiai pranyksta lengvai banguojančioj jūroj.

Knyga išleista gražiai ir kukliai. Yra 3 Goethes atvaizdai ant kreidinio 
popierio. r

Apskritai šis prof. Ereto veikalas žymus ne tik savo apimtim, bet ir me
džiagos mokslišku apdirbimu. Tai kruopštus ir nuoseklus darbas, mūšų litera
tūroj tokios rūšies — vienas iš pirmųjų. Pažymėtina tas retas veikalų ypatumas, 
kad Goethes gyvenimą ir kūrybą autorius labai objektyviai nušviečia ir paaiš
kina. Niekur nerandame, kad bertų Goethei nenupelnytus komplimentus, ar 
smerktų ir piktintųsi jo elgesiu. Autoriaus subjektyvumas visai neturi veikale 
vietos, o visa tai daro pačią knygą įdomia ir patraukiančia.

R. Romašauskaitė.
B r o n ė B u i v y d a i t ė: Atversti lapai, romanasv iš mokytojų ir mokinių 

gyvenimo, I t. 317 psl. „Bangos“ spaustuvė Panevėžy, 1934. Kaina 3 litai. 
Išspausdinta 2000 ėgz.

Romano turinys nekonplikuotas. Jaunas mokytojas Robertas Liepa įsimyli 
šeštos klasės gimnazistę Gražutę RagaiŠytę. Liepą, ją, kaip gabią mokinę, kviečia
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pas save sąsiuvinių įtaisyti“. Iš tikrųjų, jam rūpi ne sąsiuviniai, bet ji pati. Taip 
su ja Liepai prabėga daug erotikos vakarų. Jei Gražutė manė už Roberto ištekėti, 
tai jis apie vedybas visiškai negalvojo. Jo Šūkis: meilė meilei.

Septintos klasės gimnazistas Povilas Jurginas, kuris jau anksčiau mylėjo 
Gražutę, keršija Liepai užpaviliojimą Išmuša langą, norėdamas užmušti konku
rentą po to kariasi, bet draugai išgelbsti. Povilas J. pašalinamas iš gimnazijos. 
Liepai Gražutė nusibosta. Kviečia pas save „sąsiuvinių taisyti“ Liucę Vabalaitę. 
Per flirtą ją palieka tretiem metam. Apsivylusi mėgina pasiskandinti prūde, bet 
sulaikoma.

? Gražutė suserga nervų liga. Pasveikusi ima blaiviau žiūrėti į gyvenimą.
Jurgėnas, mokytojo Giedraičio padedamas, mokosi ir išlaiko egzaminus iš aštuo- 
nių klasių, o -rudenį išvažiuoja į Kauną, į Meno mokyklą.

Gražutė už metų pasveikusi, nevažiuoja ton pačion gimnazijon, bet va
žiuoja taip pat | Kauną, mokytis.

Tarp Povilo ir Gražutės vėl kyla meilė, kurią buvo Liepa negailestingai 
suardęs. Taip atrodo trumpai J t. romano turinys.

„Atverstų lapų“ romano autorę skaitytojai jau seniai pažįsta, kaip poetę 
, beletristę ir kaip vaikų literatūros rašytoją. Su romanu pasirodė tik šiais metais. 

Užsimota plačiai — net į storoką knygą nesutalpinama medžiaga.
Rašytoja turi gerą dovaną rašyti lengvu stilių. Tokia ji buvo ankstyves

niuose kūriniuose, tokia ir dabar. Bet dovana išganyti negali. Skubus, matyt, 
rašymas nedavė laiko daugiau kalbą išdailinti.

Bronė Buivydaitė „Atverstuose lapuose“ parodė plačiai visuomenei, nors 
žinomus, bet per mažai rūpimus lapus — mokyklos gyvenimą. Čia ji parodė 
mokytojų ir mokinių santykius įvairiais atžvilgiais.

Klausimas labai svarbus, tik kaip jis išnagrinėtas. Tiek daug nenorma
lumų pasitaiko mūsų mokyklų gyvenime, tiek daug turim netikusių mokytojų, 
kad skaudu ir pagalvoti apie tai. Beveik kiekvienoj gimnaz joj užtiksime tokius 
direktorius be jokio pedagogiško nusimanymo arba nusimanančius Liepus, bet 
moraliai pašlijusius ir netinkančius dirbti auklėjimo darbą. O jų aukos — Gra
žutė ir Liucė ir k.— tai ne retenybė! Tiesiog nelaiminga gimnazija (o tokių 
yra) atsistoja prieš akis, kai beskaitydamas užtinki tokius tipus, kaip Šimėną,. 
Bajorą, Liepąs patį direktorių. Jau romano prologe duotas vaizdelis, kaip auk
lėtojai rūpinasi auklėtinių gerove.

Iš tų gyvenimo šešėlių iškyla visu dangumi mokytojas Giedraitis, kuris 
kolegų laikomas „nesusipratėliu". Jis rūpestingas, susivaldąs, pasiaukojęs auklė
tinių gerui. Simpatišku siluetu praeina pro skaitytojo akis Jurgėno motina. Jos 
rūpesčiais begyvenant pasidaro širdy graudu.

Romanas ištęstas: Gal tai reikėjo geresniam atvaizdavimui? Ne. Kam 
tos pasikartojančios meilės scenos tarp Gražutės ir Liepos, jei jos nestumia ro
mano veiksmo į priekį? Rašytoja iš karto sugebėjo duoti Liepoš aiškią fiziono
miją. Per daug priartėja prie gyvenimo kopijos, o tai skaitytojui jau neįdomu. 
Yra ir žalio realizmo. „Cukraus“ irgi kiek per daug. Nuolatinis vaikezų— 
gimnazistų blevyzgojimas, keiksmai etc., nusibosta.

Būtų užtekę ir vieno panašaus vaizdelio.
Kad yra netikusių mokinių ir mokytojų, tiesa, bet juk' mūsų mokyklose 

mokosi ir gražaus idealizmo jaunuolių. Kur jie pražuvo? Kad ir yra vienas ki
tas paminėtas, bet taip neryškiai, neigiamai, kad jie dešimtos dalies neatsveria 
blogųjų.

Pagaliau ir priežastys visų tų nukrypimų nevisai aiškios. Svarbu, kaip 
autorė išves romaną iki galo.

Reikia tikėtis, kad Gražutė ir Povilas, pirmą įkarštį pergyvenę, blaiviau 
pažvelgi į gyvenimą ir tarp jų pražydės skaidri idealizuota meilė.

r

mano veiksmo j priekį? Rašytoja iš karto sugebėjo duoti Liepoš aiškią fiziono-

Nuolatinis vaikezu — t-,

t

Leidėja ir atsakoma Redaktorė R, Petrušauskienė Redaguoja Iz. Blaudžiūnaitė
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Agron. Jonas Kriščiūnas Bitininkystė. Tai didžiausia rimta dovana 
kiekvienam mylinčiam bičių Ūk|. Knyga kietais viršeliais, gausiai iliustruota, 
lengvai skaitoma, bei suprantama ir labai gražiai išleista. Iki Šiol rimtieji veika
lai dažniausiai pasirodydavo skurdžios formos ir išores rūbais — Ir tokias sun
ku sutvarkyti lentynoj, ar išoriniai pasigėrėti. Ęet .Bitininkystė*, reikia tikėti, 
bus ne tik mielai skaitoma, bet ir mielai išore džiuginanti, kaip tikrai mylinčių 
darbo estetiką — rankų išdava.

Kaina 17 litų. .Mūsų Laikraščio* prenumeratoriams 12 litų. 676 psl. Kau
nas. 1933 m.

Logos — f ilosofi jos žurnalas. XIII 1933 m. Leidžia Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teologijos Filosofijos Fakulteto Filosofijos skyrius. Redaktorius Pr. 
Dovydaitis.

' . Turiny: .
Puodžiukynas, A., Priežastingumas ir valios laisvė šių dienų fizikos po

žvilgiu (1 — 24); Mantvydas, Pr., Realumo problema per paskutini 100 mėtų 
(25 — 52); Reinys, M, Instinktas (53 — 71); Sidaravičius, A., .Krikščioniš
kosios filosofijos" klausimas Juvissy konferencijoj (72 — 80); Dovydaitis, Pr., 
Šių laikų biologų pažiūros j gyvybės reiškinius (bus daugiau) (81 — 128).

Dr. Pr. Kuraitis, V. D. Un-to profesorius — Ontologija. II tomas. Pirmieji 
dėsniai ir kategorijos. V. D. Un-to Teol. - Filosofijos fak. leidinys. Kaunas, 
1933 m. 166 psl.

V. Mykolaitis - Pu t i n as — Altorių šešėly III tomas — I š š i v a- 
davimas. .Sakalo“ B-vės leidinys. Kaunas, 1933 m. 408 psl. Kaina 5 lit.

A. V a i č i ui a i t i s — Vidudienis kaimo smuklėje. Geriausios novelės. 
.Sakalo“ B-vės leidinys. Kaunas, 1933 m. Kaina 2,5 lit.

J. Kossu - Aleksandravičius — Imago Mortis. Antroji lyrikos 
knyga. Kaina 2 lit.

Murziuko Dienoraštis — pasaka apie mažų girios žmogelių klajones, 
ir juokingas nuotykius. Gausiai iliustruota. „Sakalo“ B-vės leidinys. Kaunas,
1933 m. Kaina 2,5 lit.

Jonas K u z m i c k i s — Be mamytės. Dviejų veiksmų su epilogu vai
dinimas vaikams. 1934 m. Kaunas, 24 psl. Kaina 15 et.

K u n. J. Marcinkus - Tauromis Šventoji Teresėlė — šešių aktų 
drama. Šv. Kazimiero Draugijos Leidinys. Kaunas — Šventieji Metai — 1933. 
Psl. 98. Kaina 1,5 lit.

Kun. St. Markauskas Kunigas pas ligonj. Praktiški patarimai, kaip elgtis 
pakvietus kunigu pas ligonj, ir gražios maldos surinktos tam reikalui. Tokią 
knygelę svarbu turėti kiekvienam tikinčiam. Šv. Kaz. Draugijos Leidinys, Kaunas,
1934 m. psl. 60. Kaina 20 centų.

Vladas Andriukaitis —Kruvina Laisvė. Romanas. Šaulių Sąjun
gos leidinys. Kaunas, 1933 m. psl. 253. Kaina 3 lit.

Įvairenybės
— 6 kartus vedė. Amerikietis makleris Džemsas Lbrbarsas pastatęs 

grynai amerikietišką rekordą: jis 6 sykius vedęs pats savo žmoną!
Žurnalistams jis pareiškė, kad jis nesivaikąs sensacijų, bet tai daręs iš 

reikalo. Pirmu syk Džemsas vedęs 1929 m. ir persiskyręs po šešių mėnesių, nes 
žmona per mažai jį gerbusi. Bet netrukus jis vedęs jį antrą syk, nes fi pasiū
lius ir pažadėjus pasitaisyti. Po pusmečio jis pamatęs, kad žmona nesitaiso ir 
ir jis vėl persiskyręs. Bet viename baliuje jis vėl taip savo Žmoną įsimylėjęs,
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kad vėl vedęs ją trečiu syk. Bet tada kilęs didelis skandalas —jis vieną vaka
rą nutvėręs savo žmoną .širdingai* beflirtuojančią su'yienu draugu. Ir persiskyrė. 
Bet netrukus jis nugalėjęs savo pavydą ir vedęs žmoną ketvirtą syk. Netrukus 
jis praradęs visas savo sutaupąs ir pradėjęs kolioti žmoną, kad ji savo išlaidumu 
visa tai padariusi. Vėl persiskyrę. Bet po trumpo laiko jis vėl gerai uždirbęs ir 
paprašęs žmonos, kad už jo. tekėtų. Pasirodo, kad jis jau buvęs įsirašęs į sen
berniu klubą ir todėl vėl tekę persiskirti. Ir pareiškė, kad su žmona gėriau gy
venti, negu be žmonos ir vedęs savo žmoną šeštu syk. ,Tik ar jau paskuti
nis sykis?

— Hitler is n epajėgia. Hitleriui rūpi grąžinti į Vokietiją visas savo 
krašto garsenybes. Tuo tikslu jis siuntė pora kartą savo emisarą pas Marleną 
Dietrich atostogaujančią Prancūzą Rivjeroj. Nepaisant žadamą didelių honorarą 
ir grąsinimų, jai dar negrįš, tai visam laikui bus jai uždarytas kelias į Vokietiją 
— Marlena Dietrich diplomatiškai pareiškė, kad yra surišta su Amerikos kiną 
firmomis kontraktais, ir grįžti negali. Anksčiau ji griežtai buvo pasisakius, kad 
nebevažiuos dirbti į Vokietiją.

—*J a p o n e s — perlų gaudyto j o s Niekur nėra tiek daug perlą, 
kaip jūrose ties Japonijos krantais. Gražiausiais perlais pasaulį aprūpina tik Ja
ponija. Ir niekur nėra tokią gerą, prityrusią perlą gaudytoją, kaip čia. Japoni
joje jūrose perlus gaudo ne tik vyrai, bet ir moterys. Perlą gaudymas yra 
labai sunkus darbas. Tenka panerti keliolika metrą, surasti sraiges, atlupti jas 
nuo uolą, išnarplioti iŠ jūros augalą tinklo ir vėl išnerti. Gaudytojai paprastai 
nėra aprūpinti jokiais prietaisais. Tokiose pat sąlygose tenka dirbti ir japo
nėms. Bet jos vyrus pralenkia, įstengdamos per dieną panerti po 25—30 
kartą ir kas kartą išnešti po 50 staigią. Gaudytojos turi po 15—20 metą amžiaus 
ir apie perlus taip gerai nusimano, kad ne kartą būna kviečiamos nustatyti ją 
vertei, rūšiai ir panašiems dalykams.

— Baisenybių muziejus Anglijos higienos ministerio parėdymu 
įsteigta muziejus, kuriame surinkti iŠ visą pasaulio kampą instrumentai ir apa
ratai, kuriais moterys tenkina savo koketavimo reikalus. Pats ministeris tą mu- 
zieją pavadino .baisenybių muziejum*, kadangi didžioji aparatą dauguma jais 
besinäudojant yra didelią kančių priežastis. Muziejaus tikslas parodyti, kaip yra 
kenksmingi visi tie pabūklai, kaip įvairūs diržai, mašinos, aparatai suliesėti ir 1.1. 
Muziejų moters lanko labai gausiai. Tik nežinia, ar moterys ten eina, kad suprastą 
visą išstatytų pabūklų žalingumą, ar kad sužinotą dar kokį naują nežinomą 
kosmetikos sekretą.

A r t i s t ė i r k a t a 1 i k i š k a drąsa Buvo ruošiamasi Londone pas
tatyti »Cavalcade* naujausias teatrui veikalas, kuris turėjo sutraukti ir sužavėti 
minias. Pats autorius rinko žymiausius artistus veikalo vaidinimui. O’Connor, 
viena iš labiausiai pasižymėjusią artisčių turėjo pasirodyt svarbiausioj rolėje. 
Atėjusi į repeticiją, mato scenoje artistą, kuris vaidino religinio užsidegėlio 
rolę, labai įsikarščiavusiai šaukiant įžeidžianč us Kristaus Vardą žodžius į įsivaiz
duojamą publiką. Režisorius, pats autorius, ragino jį sakyti tuos Žodžius pakeltu 
tonu. O* Gönnor pasipiktino. Ji negalėjo pakęsti tokios nepagarbos Kristaus 
Vardui. Vaidinimo dieną ji griežtai pareiškė savo katalikišką nusistatymą autoriui 
— Kristaus Vardą4 paniekinanti scena turi būti išbraukta. Autorius įrodinėjo, 
kad be tos scenos, nukentės veikalas. Pagaliau supyko. Bet kitą vakarą jis pa
sakė artistei, kad pastabą rimtai apsvarstęs, ir Kristaus Vardą nevartos tuščiam 
efektui.

— E u r o p o j e veikianti tarptautinė špijonažo organizacija. Spėjama, kad 
yra 2000 slaptąją agentą. Jų organizatorė esanti garsi šnipė Lydija Stahl. Or
ganizacijos tikslas— sužinoti karo ir ūkio reikalą paslaptis. Nuostabu, kad 6Q0/s 
šnipą organizacijos sudaro moterys.

— Selma Lagerlöf yra moderniška abstinentė. Ji ragina visuomenę 
susirūpinti blaiviu Žmogaus auklėjimu šeimoje ir mokykloje.
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