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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 
4 Nr. (11O) 1934 metų balandžio mėn. XIV

K. Barauskas
• - - . 9 •

Eugenikos1 klausimas encikli
koje „Casti Connubii“

Eugenikai, turėdami tikslą pagerinti, patobulinti įgimtas rasės 
ypatybes, svarsto, kuriuo būdu galima sulaikyti rasei žalingu 
charakteriu transmisiją, kuriuo atveju reikia uždrausti moterystę ir 
kuriuo ne? Kaip galima gauti naudingu charakteriu transmisiją?

Eugenika skirstoma į negatyvią arba preventyvinę ir pozi
tyvią bei korektyvią, Pirmoji — nenori užleisti arba limituoti rasei 
žalingu ypatybių atsiradimą. Daug diskusijų ir abejonių kyla tarp 
mokslininku, ypač dėl pozityvinės arba selektyvinės eugenikos. 
Daug lengvesnis atrodo negatyvinis eugenikos pritaikymas gyve
nime. Ji uždeda visiems reprodukcijoje laikytis tam tikru normų, 
pav., apsivesti jauniems, tinkamai kombinuoti abieju moterystėj 
gyvenančiu charakterius, vengti skirtingu rasiu moterystės, gim
dymams duoti ilgus intervalus, maitinti kūdikius savo krūtimis, 
gimdyti tam tikrais metu laikais ir t. t.

Vieni žmonės besirūpiną rasės pagerinimu taip toli nuvažiuoja, 
kad jie net tvirtina, kad valstybė turinti absoliučią teisę uždrausti 
žalingu ypatybių transmisiją, ir palieka kraštutines priemones: gy
dytojo priešvestuvinio liudijimo būtinumą, nuolatinę kriminalistu 
ir psichiniu ligoniu segregaciją, bijologinį moterystės tvarkymą 
neomaltunizmo pagrindais, kitaip vadinama gimdymu kontrole, 
ir net kai kuriais atvejais priverstinį individo sterilizavimą. Bet 
kiti eugenikai, priešingai, tvirtina, kad valstybė negalinti turėti 
tokiu absoliučiu teisiu į. individą, nes moterystė yra natūros funk
cija. Pati natūra duoda individui teisę tuoktis. Kas galėtu ją at
imti? Niekas: nei visuomenė, nei valstybė, nes šios pastarosios yra 
vėlybesnės už individą,—ji gavo savo egzistenciją iš Dievo tam,

1 Visiems yra žinoma, kaip šiais paskutiniais metais toli nužengė euge- 
hiškos studijos, arba tas mokslas, kurį Gaeton Francis aptarė, kaip „mokslę, 
kuris su socialiniu direktyvų pagalba tiria faktorius, galinčius pagerinti arba 
pagadinti busimųjų karty ckarakterį, kaip fiziškai, taip ir psichiškai*. (Autorius).
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kad, be kitko, ginty individo teisę, o ne ją sunaikintų. Konse
kventiškai kiekvienas žmogaus įstatymas, įžeidžiąs žmogaus teisę 
tuoktis, būty neteisingas, pav., draudimas vargšams tuoktis.

Svarbiausia kai kuriu eugenikų argumentacijos yda yra su
sijusi su gyvybės koncepcija. Jie sprendžia apie žmogiškus- veiks
mus atsirėmę laimingumu ir galutinu tikslu šiame pasauly, ir viską 
nori tvarkyti pagal dabartinį gyvenimą ir kad tik jis būty len
gvesnis. Užtat neomaltunizmas, nevaržymas gimdytoju džiugesio, 
nusimetant šeimos naštą, nebūties labiau vertinimas už vargingąją 
rytdienos kūdikio gyvenimą, įeina į anų „eugėnistų“ doktrinos 
planą. Norėdami paslėpti savo tikrus siekimus, dangstosi žmogiš
kumo šydu, žmoniy rasės pagerinimo sumetimais, o nenori ma
tyti, kad tuos pačius žmones prilygina gyvuliy rangui, kur augin-, 
tojas daro selekcij i, kad konkurse laimėtų aukso medalį. Atviresni 
„rasės gerintojai“ aiškiai pasisako: „Jei šis moksliškas (žmoniy) 
auginimas bus nuosekliai taikomas, tai iš kiekvienos giminės rei
kės išskirti kokį 25% motery ir 2—3% vyrų reprodukcijos tiks
lams. Lytinio brendimo metu kiekvienas, tur būt, bus tiriamas ir 
kandidatai, pripažinti netinkamais, bus sterilizuojami. Tėvo kontaktas 
su gimine nebus didesnis už gyvulių1, o motina gaus profesinę 
specializaciją ir savo gyvenimo būdu skirsis nuo kitų moterų“. 
(Russell. B, Malženstvvo i Moraluose, Warszawa 1931, 205). Iš to 
matyti, kad materialistai eugenikai tenori kurti vien fiziškai stip
rius atletus, o krikščionys eugenistai nori formuoti ir dorą gyveni
mą, todėl materialistus ir krikščionis moralistus skiria taip pat 
religinė pasaulėžiūra.

Moralistas drauge su katalikų Bažnyčia mano, kad moterystė 
yra įsteigta įamžinti žmoniy giminei, skirtai dangaus laimei. Būtis 
yra vertesnė už nebūtį, nors ir neturėtų visų žemiškojo laimingu
mo savumų. Be abejo, siela sveikame ir stiprame kūne yra tam 
tikru atžvilgiu laimingesnė, nes turi tvirtesnį pamatą reikšti dva
sios aspiracijoms. Bet netiesa, kad silpname kūne nerastume tau
rios, geniališkos, net ir didvyriškos sielos. Tcdėl apriboti vaisin
gumas ir uždrausti moterystė besivaduojant ne tikrybe, bet spė
jamu rizikų, esą galėsią gimti ydingi, silpni, nenormališki 
vaikai, nuo kurių kenčia visuomenė, yra perdaug rizikinga, nes 
eugeniška prognostika kelia daug abejojimų: juk netobulą patalo- 
giškojo paveldėjimo dėsnių pažinimą teturime, o gi diferencinės 
tarp identiškų afekcijy diagnostikos kelblumai, kaip epilepsija 
vienos paveldimos kilmės, kitos pareinančios nuo įgytų įžeidimų, 
ar tai prokreacijos, ar tai gimimo metu, ar vėl kūdikystės ar jau
nystės laiku. Todėl „šiandien dar labai maža tesant specialistų. .r

‘ ‘ • i

1 ,jei dabartiniai moterystės priešininkai nieko nevengta—kalbų, knygų, 
nė kitokių priemonių, kad iškreiptų protus, sugadintų moterystės skaistumų, 
išaukštintų pačias gėdingiausias ydas, jūs, Garbingieji Broliai, turite daugiau 
padaryti...“ (Casti Connubii).

i
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sąžinė liepia greitai atmesti taip diskutuojamas mokslišku atžvilgiu 
aplikacijos priemones. Iš antros, pusės eugeniskoji sterilizacija1, 
taikoma mažai nenormališkyjy grupei, turėtų labai nežymią įtaką 
rasei ir socialiniai santvarkai. O jei reiktų ji taikinti masei abejin
gais paveldimo išsigimimo atvejais, tai vestų į klaidas ir neteisy
bes, gal būt, didesnes už socialius pavojus, kurio nori
ma šiuo būdu išvengti“, (m. p. k. B. Dr. L. Vervaeck, Le 
Probleme de la natalitė an point de vue eugenique, kuris tilpo leid. 
Marrage et Natalitė,, Congrės de la Natalitė“, Bruxellis 1931. 127).

O jei ir būna atveju atvejais anormališkų vaiky iš kai kurių 
moterysčių, tai tėra hipotetiški, j u tikrasis skaičius niekada nėra 
toks baisus, kad visuomenė turėtų dėl j y suklupti ar net žlugti: 
priešingai, gamtos nuskriaustieji nepraranda savo kilniosios asme
nybės prasmės, nes jie gali pasiekti Amžiną Laimę ir netiesiogi- 
niai tarnauja visuomenei atitraukdami žmones nuo šios žemės 
kančių, žadindami, gaivindami gailestingumo sentimentą, socia- 
lišką jausmą, skatindami praktikuoti kilniąją meilės dorybę, sau
godami žmones nuo egoistinių džiaugsmų. O, kaip paniurusi, 
liūdna ir beširdė būty visuomenė, kurioj nebūty nelaimingųjų 
žmoniy, reikalingy pagalbos; nebūtų sielvarto, laukiančio paguodos. 
„Todėl visai smerktinas yra elgesys tų; kurie eugenikos sumeti
mais siūlo įstatymais drausti tuoktis tokiems,'kurie tinka pareigoms 
eiti santuokoje, bet iš kurių galima tikėtis susilaukti vaikučių, tu
rinčių nepageidaujamus psichinius trūkumus, arba kartais siūlo 
operacijos keliu atimti gimdymo galią, kad išvengtų vaikučių su 
įvairiais žalingais trūkumais. Tai siūlant, matyti, pamirštama, 
kad šeima yra kilnesnis dalykas negu valstybė, kad žmonės gema 
ne tiek žemiškajam, kiek amžinajam gyvenimui, kad negali būti 
baudžiamas nei žudymu, nei kurio sąnario praradimu, kad šiems 
dalykams neturi jokių teisių nei teismai, nei valdžios. Net ir pats 
asmuo neturi teisės atimti sau jokio sąnario, išskyrus tikrą reikalą 
viso organizmo sveikatai“ (vysk. M. Reinys, Enciklika apie krikš
čionišką santuoką, Židinys, 1932 m. Nr. 2. 132 pusi.).

Iš to kas pasakyta, išeity, kad moralistas krikščionis būtu 
abejingas eugenikai, laikinai žmogaus gerovei, jo fiziškam sveika
tingumui? Ne! Jis yra tikras eugenikas. Reikia sveikinti visas pa
stangas ir studijas, kurios stengiasi pagerinti žmoniy giminės svei
katą ir pajėgumą. Reikia, pagal šv. Tėvą Pijų XI, kreipti akis į 
šio mokslo ir tyrimų nurodymus. Bet tikslas nepateisina priemo
nių: negalima eugenikai suteikti tokį primatą, kad būty užmirštos

1 Sterilizacija reikia griežtai skirti nuo kastracijos. Sterilizacijos esmė — 
vyrams vasektomija (išvedamųjų sėklinių viršelių perpiovimas, išplaunama 1 cm. 
gabalėlis, kad perpjautieji galai nesuaugtų) ir moterims tubektomija (analogiš
ka operacija su Faelopijaus vamzdeliais). Ji neatima vyrui ir moteriai lytiško pa
traukimo, nei priemonių jam tenkinti: tik apsaugoja nuo prokreacijoš padarinio.

- (Autorius).V • -
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Dievo teisės1. 1931 m. kovo mėn. 21 d. S. S. C. S. Officii su 
šv. Tėvo Pijaus XI aprobata paskelbė, kad reikia absoliuti š- 
kai atmesti ir laikyti klaidinga ir pasmerkta Casti Connubii, 
1930. XII. 31 d., vadinamoji eugenikos doktrina su visomis prie
monėmis, kurias ji nurodo žmonių rasei gerinti, nes ji nepaisanti 
naturaliniy, Dievo ar bažnytiniu įstatymy, lieęiančiy moterystę ir 
individo teises.

Dabar aišku, kad gimdymy kontrolė, suprantama kaip tyčia 
daroma limitacija, pasigaunant visy priemonių, frustruojančiy mo
terystes veiksmą, yra neleistina kataliky moralės akimis žiūrint. 
Bet jei gimdymy kontrolė yra suprantama, kad vedusieji negali 
aklai atsiduoti instinktui, jei neautorizuoja antikoncepcijonaliniy 
priemoniy vartojimą socialiniais ar biologiniais sumetimais, tada 
gimdymy kontrolė gali būti kataliky pripažinta.

Kataliky moralė remiasi antgamtiniu žmogaus tikslu. Visi 
žmogaus veiksmai turi būti nukreipti į tąjį tikslą. Tas tinka ne 
tik individui, bet ir visuomenei. Jeigu žmogus turi viską subor
dinuoti į tą viršgamtinį tikslą, tai nuo šios'normos negalima dis- .. 
pensuoti nė seksualinių veiksmu, nes ir jie įeina į jo orbitą. Iš 
čia išeina, kad seksualinis instinktas turi būti proto disciplinuo
jamas ir valdomas ir noro tvarkomas, kad jis būty koordinuotas 
viršgamtiniam žmogaus gyvenimui. Taigi, vietoj, kad seksualinis 
impulsas dominuoty instinkto pavidale, turi būti viršgamtiniy normų 
valdomas. Tuo .būdu seksualiniai veiksmai nebebus individuali- 
niy polinkiu patenkinimas, bet rasės palaikymo priemonė. Bet 
tam yra tik viena priemonė, vienas kelias: subordinuoti instinktą, 
kaip žemesnę potenciją, protui, aukštesniajai potencijai. Prie to 
turi vesti protas, apšviestas malonės ir viršgamtiniu gyvenimu per
sisunkęs. Neomaltunizmo1 ir tuo pačiu gimdymy kontrolės šalinin
kai subordinuoja protą instinktui ir tuo veda visuomenę į baisią 
fatališką pražūtį; mes gi subordinuojame instinktą protui, viršgam
tiniam tikslui.

Toji priemonė, kuria katalikas subordinuoja instinktą protui, 
yra skaistybė, kurią kataliku Bažnyčia įsako absoliučiai ne 
moterystėje gyvenantiems ir reliatyviai — moterystėje. Iš čia mo- --- , ——---- • - f ’ ' ,

x) „Reikia pagaliau sudrausti tą kenksmingą naudojimą, kuris, be abejo, 
tiesioginiai liečia žmogaus prigimtą teisę tuoktis, bet, kuris taip pat tikrai liečia, 
tam tikru būdu, ir vaiko gerovę. Yra Žmonių, kurie, per daug susirūpinę eu- 
geniškais tikslais, nesitenkina du »darni sveiką patarimų vaiko sveikatai ir 
vaisiam augimui tikriau laiduoti, —kas tikrai nėra priešinga tiesiam protui — 
bet stato eugenišką tikslą aukščiau viso ko kito, net ir didesnės svarbos, ir no
rėtų matyti valdžios įstaigas uždraudžiant moterystę visiems tiems, kurie, jų mokslo 
taisyklėmis ir spėliojimais, jiems rodos, dėl paveldėjimo, turi pagimdyti ydingų 
vaikų, nors Šiaip jie ir tinka moterystei... Valdžios įstaigos neturi jokios tiesio
ginės teisės | savo valdinių kūnus; jos niekada negali, nei dėl eugenizmo, 
nei dėl kitos kokios priežasties tiesioginiai žeisti ir kėsintis prieš patj kūno ne
liečiamumą, nes čia nėra nusikaltimo ir nėra jokios priežasties pritaikinti kruvinai 
bausmei“ (turi omenyje sterilizaciją K- B. iš 1. „Casti Connubii’).
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ratinis jausmo auklėjimas, kanoniškas moterystės tvarkymas ir jo 
normos, divorsų griežčiausias smerkimas, kova su konkubinais ir, 
pagaliau, atkakli kova prieš neomaltunizmą.

Valstybės jėgomis palaikoma eugenika neturi preventyvinės 
galios, nes ji laikosi represija ir supresija; tuo tarpu Bažnyčios 
eugenika yra preventyvinė, nes jos sekėjai turi būti morališkai 
įsitikinę žmones. Tariamoji eugenika moko: vyras ir moteris, tu
rintieji vienodas jų pačių paveldėtas ypatybes, negali vestis, o jei 
veda, neturi teisės prekreuoti.' Iš šios alternatyvos tėra šie keliai: 
arba klausyti ir tenkinti savo seksualinius instinktus, vartojant, 
neomaltunizmo priemones, arba klausytis Bažnyčios ir gyventi 
skaisčiai.

Taigi susilaikymas yra vienintelis leistinas eugenikos būdas. 
Kai kas pavadins tai utopija. Viską galima įsivaizduoti, bet visa tai 
turi nusilenkti prieš griežtą protavimą ir katalikų moralę. Vedusiųjų 
gyvenimo įstatymas yra vaisingumas, bet tas įstatymas turi vieną 
suplementą, garantuojantį jo funkcijas: tai sušilai ky m o įsta
tymas. Vaisingumas negali būti neribotas, būtų neprotingas, nes 
tada jis turėtų aklai vergauti instinktui. Socialinės, moralinės, fizi
nės sąlygos gali priversti gimdytojus, vaikų ir visuomenės naudai 
k i e k sulaikyti vaisingumą. O kadangi draudžiama įvairiais neo
maltunizmo prietaisais naikinti .moterystės vaisių ir, tuo labiau, 
sunaikinti abortu jau užsimezgusį vaisių, telieka kaip tik vienas 
kelias — s u s i 1 a i k y m a s. Visiems neomaltunizmo metodų var
totojams, randantiems įvairių priežasčių ir reikalų tam save pa
teisinti, galima pasakyti:— priežastys ir reikalai savaime aiškūs, 
bet jūs klystate pasirinkdami metodą ir jį pritaikindami. Neomal
tunizmo priemonės pirmiausia yra labai žalingos kūnui; nevisuo- 
met garantuoja teigiamus rezultatus, pats jų pritaikymas gali būti 
pavojingas; bet svarbiausia, kad jas vartojant, žudoma siela, ei
kvojama Dievo duotos jėgos ir instinktas blogam tikslui; kom
promituojamas savo vaikų auklėjimas. Taigi iš to kas pasakyta, 
— leistinas tėra protingas susilaikymas.

Štai eugenikos mokslas enciklikos „Casti Conubii“ šviesoje, 
kurios pozicija kai kam nepatiko, bet spauda gyvai susidomėjo 
enciklika apie krikščionišką moterystę (santuoką) ir enciklika randa 
labai palankaus atsiliepimo ir ne katalikų tarpe. Italų profesoriai 
ginekologai irgi labai gerai atsiliepia apie encikliką, pav; G. Mi
randa (Neapolis), P. Gaifami (Bari), P. Sfameni (Bolonija), Viana 
(Verona), E. Pestalozza (Roma), F. Spirito (Siena). Prof. E. Pes- 
talozza .sako, jog „Didžioji medikų dauguma tikrai džiaugsis kons
tatuodami, kad medicinos ir socialinių mokslų direktyvos tobulai > 
supuola su katalikų moralės direktyvomis“ („L’ Osservatore Ro
mano“, 22. I. 1931.)

1 Vengimas vaikij įvairiausiomis dirbtinomis priemonėmis.
V .

• ' • ’ . • ■ v . •

7



k

150

J. Drungcutė

Mirties šiugždesiai
• I • . • . ► ,

■ - T ' f ' » ' • ■

Kaip toli tie pirštai pasiekia šalti.
Po jais gėlės miršta didžiam liūdesy. 
Galvutės palinko prie žemės tyliai, 
Su vėju atskrenda mirties šiugždesiai.
Nėra nei svajonių, nei meilės sapną: 
Viskas čia vadinasi žemės vardu.

A. Andriuškevičtūtė 
4

Vabaliukas
Ar ne poezija, 
dainuoti nors ir apie vabaliuką?
Jei jo rėpliojime- — melodija, 
tai ir su rimais bus ne striuka.

' Tai kasy kad jisai mažas, 
Sakysit nereikalingas padaras — 
bet jeigu savo dūšią.
žmonėms nenoriu duoti atdarą,

— todėl —
V ' •*

Šnekėsiu apie vabaliuką:
kai jj žolėj vėjelis
su smilgoms ir čiobreliais supa.

Juk niekas nežinos,
Kai jį bučiuos pavasario saulutė: 
didesnė laimė, pievoj 
negu miestiečio bute. 

r

Ir tu, kada pailsęs būsi v

nuo miesto dulkią, 
žaliaisiais kloniais atskubėsi, 
kur lankoje rėpliojo vabaliukas.

8



Jonas Mikulevičius

„Gyvenimas tai žaismas“
u ’ r • ■ . »* ■ .”’Į f ' ■ ■ . ' •

Elzė Skaržinskaitė su savo pusesere Agute Daubaryte, ly- 
~ ditnos pastarosios brolio Viktoriaus, skubėjo į stotį. Nemažą savo 

čemodaną Elzė įbruko Viktoriui: ji pati nenorėjo Šiandien kuo nors 
Į apsisunkinti, kuo nors rūpintis. Ji paprašė, jei ji pasivėluotų kiek, 

bilietą ir jai paimti. Ji dar norėjo pasidairyti į tą nuostabųjį sos- 
r tinės gyvenimą, žibančias ir prašmatnias vitrinas, kur vešėjo to

kia prabanga, toks nuostabiai švelnus skonis. Prie Didžiųjų laiptų 
prieš ją atsiskleidė visas miestas ligi sutemusio Aleksoto, kurio 
žiburiai sroveno tyliu Nemuno vandeniu, nudriekusiu ilgus, siau
rus ir virpančius šviesos ruožus. Greičiau iš jos krutinės, nė iš 
lūpų išsiveržė tylus nusistebėjimo garsas.

Ne pirmąsyk po atostogų šiais laiptais į stotį skuba p-lė 
mokytoja Elzė. Bet pirmąsyk ji skuba tokia perpildyta, tokia pro
testuojančia širdim. Šiandie ji pajuto turinti teisę. Kodėl gi ne 
jai šis gyvenimas?

Ji atsimena prieš valandėlę mačiusi save veidrodyje. Nuo 
J šio prisiminimo karšta kraujo banga užplūsta širdį, krūtinę. Džiaugs- 
J mingai mąsto ji, kokia ji grakšti, koks puikus jos liemuo! Ji turi

į teisę!. Žiūrėdama į tuos tūkstančius degančių langų, prisimena de-
j gančias jo akis, kurios dabar ten kažkur, pakalnėje, turi blizgėti,
| ir šis miestas, pirma jai svetimas, nesavas, atrodo artimas ir mie- 
V las. Ir jei ji grįš dar sykį į jį, tai grįš džiaugtis, grįš gyventi. Šis 
j miestas priklausys jai.

; t Kiek susigėdus ir sumišus prisimena ji vakarykštį atsitikimą
teatre. Tada jis nebuvo toks reikšmingas, bet dabar... Petrauskas 
dainavo „Žydėj“. Po garsiosios arijos publika pradėjo ploti. Juo to
liau, juo audringiau. Aukštuose pasigirdo „bravo, bis“. Aukštai 

‘ virto ūžiančiu ir šaukiančiu katilu. Triukšmas nusileido į parterį,
ir, rodos, visas teatras plojo, šaukė, ūžė. Elzė kažką buvo girdė
jusi ir radijo ausinėlėse, bet ten buvo nežinomų, nematomų žmo
nių keliamas triukšmas, ausinėlėse šnypščiąs ir dūzgiąs, dabar ji 
matė šimtus susižavėjimu liepsnojančių akių, matė pravertas bur
nas, matė gyvus, pasigėrėjimu apkvaitusius žmones.

: Gal daugiausia buvo susižavėjęs studentas Baniula, kuris ją
J atlydėjo į teatrą, bent taip jai atrodė, nes šis arčiausiai prie jos

sėdėjo, o nuo vakar vakaro vogčiomis ji daugiau žiūrėjo į jį, nei 
■ *■ 1 . ■ , . . * . ' • ■

' l. ' . ■ ■ . • . .
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į sceną. Baniula atsistojo, daužė neuždidžiausiais delnais taip 
smarkiai, kad net teatras skambėjo. Jis palinko į priekį, ir su 
kiekvienu „bravo bis“ jo akys sutvaskėdavo puikia šviesa. Jis. ir 
ją užmiršo. Primosolistas kartot nesiskubino. Sumišęs dirigentas 
dairės, nežinodamas kas daryti. Staiga Baniula atsigrįžo į ją, ap
kvaitęs plojimu, paklausė „Jums nepatinka? Kodėl neplojate?“ ir 
vėl nusigrįžo, net nesulaukęs trumpučio jos atsakymo „Ir labai 
patinka“. Pagaliau dirigentas pakėlė batutą, mostelėjo, ėmė vai
toti fleita, ar kitas koks pučiamasis instrumentas, ir arija suskam
bėjo iš naujo. Baniula atsisėdo, prisiglaudė arčiau prie jos, o‘ už- 
siskleidus uždangai, tarė:

— Man patinka, kad publika moka savo menininkus įvertinti.
Taip skaudžiai šįvakar ji pajuto pavydą šiems, ir neapykan

tą, karty gailesį.
— Tai sostinės teisė, tai ne mūsų. Mes užeinam, stebim ir 

stebimės. Kam liesti svetimas turtas? — galvojo ji, ir negalėjo 
nuoširdžiai gėrėtis, nes tai buvo svetimas gėris. Kodėl gi ne jos?—

Tas klausimas brendo nuo ano vakaro ir dabar, jai dairantis 
po žėrinčias vitrinas, jis kažkur širdyje dunksojo, kažkur kilo...

Panelė mokytoja tą vakarą atsimena puikiai. Buvo be galo 
nuobodu, betgi tai nebuvo nepaprasta: savo kaime panuobodžiauti 
ji buvo pratus. Viktorius grojo patefonu, o viešnia, mažutė ir 
liesa didele galva poniutė, su savo vyru gražuoliu, kurs gąsdino 
ją milžinišku savo dydžiu, tylėjo. Jai įstrigo į galvą keista, įkyri 
mintis, kuri nedavė jai ramumo: kaip ji gyventų, turėdama tokį 
milžiną vyrą? Ji mėgino ir viena ir kita galvoti, bet vis pasijus
davo to milžino glėbyje ir sudrebėdavo iš baimės ir aistros ant
plūdžio. Ji raudo, jos akys liepsnojo, o tyla, patefonui nutilus, 
buvo tokia sunki ir sloginanti, kad ji pajuto būtinybę ką nors 
pasakyti ar paklausti to milžino poniutę. Ir kai nutilo patefonas 
ir net spengė ausyse nuo tylos, ji, dar nesugalvojus nė kokio 
klausimo, atsigrįžo į liesąją poniutę, prasižiojo ir nė nejuto pa
klausus:

— Ponia, ką jūs darot su tokiu dideliu vyru?
Mažoji ponia pastatė akis, pakrutino lūpas, bet į tąsyk pa

tefonas suriko „Carmenos“ uvertiūrą, ir Elzei tik pasigirdo sulai
komas, pro dantis išsunktas „kvaš“.

Nesisekė, be galo nesisekė šįvakar. Ji atsimena pajutus ant 
savo kaklo kažkieno žvilgsnį. Nepakęsdama neaiškumo, ji staiga 
pasuko į tą pusę galvą ir krūptelėjo: į ją žiūrėjo milžinas gražuolis. 
Jai pritrūko kvapo, ji ėmė dusti. Nežiųia kuo tai būtų pasibaigę, 
jei ne naujas, gal dar nemalonesnis siurpryzas: net nepasibarškinę 
su didžiausiu triukšmu įvirto studentas ir jaunesnysis leitenantas. 
Sutikti kurčios tylos, vieną momentą juodu nutyko: visus apglė
bė vertinančiu žvilgsniu ir pašaipiai nusišypsojo. Tai Elzei be 
galo nepatiko, ir ji pamąstė: „Šis vakaras visiškai sugadintas“.
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Jos spėjimas greitai ėmė pildytis: studentas, spausdamas jos ran
ką, vėl nusišypsojo. Ko? — ji ėmė galvoti. Ir ji pasijuto besi
sveikindama atsistojus. Ji greitai atsisėdo, bet studentas vis šyp
sojos: iš tiesų, kuriems galams jai ta skara, kad ir šilkinė, o pa
galiau, kam jai tuos kutus pašyti?!

Viktorius greitai sustūmę stalus, jaunutė jo žmona padengė 
ir apkrovė valgiais ir gėrimais. Karininkas atsisėdo prie mažutės 
ponios, studentas prie Agutės. Ji ne juokais išsigando, kai prie 
jos, kad ir pakankamai atstu, atsisėdo gražusis milžinas. Šeimi
ninkas pilstė taureles. Elzė buvo bemananti'• atsisakyti, bet 
pralinksmėjęs šeimininkas buvo taip apsukrus liežuviu ir ranka, 
kad prieš ją jau grožėjosi sklidinas stiklelis. Agutė niekados 
negeria, ir labai Elzė nustebo pamačius jos stiklelį jau tuščią. 
Buvo ištuštinti ir kitų. Kreivomis ji dirstelėjo j studentą, kuris tarė:

— Ačiū Dievui, mano Ūpas pasitaisė: Kur 8, turi būti ir 
abstinentas. Jis yra. Idealizmas dar nėra visiškai žlugęs. Dė
kų, panele, man didelį malonumą suteikėt.

—Džiaugiuosi, bet aš nesu abstinente, — kiek sumišus at
sakė Elzė.

—Ne?! — nepaprastai nudžiugo studentas: — dar geriau. 
Nieks mums linksmumo nedrums. Linksminsimės visi vienodai. 
Sudaužkim, panele!

Ir ji sudaužė. Sudaužė, užsikrėtus tuo nuoširdžiu studento 
Baniulos linksmumu, užmiršus visai savo nutarimą stebėti, kaip 
tas studentėlis prikalbins ją išgerti. O jis visai nei kalbino, nei 
ragino. Kodėl tad ji išgėrė? Sunku jai būtų atsakyti į šį klausi
mą, bet greičiausiai ji. išgėrė, prisiminus tą pašaipų, vertinantį 
nusišypsojimą. Ji turėjusi juk iš to šypsnio išsivaduoti, įrodyti, kad 
ji laisva linksmintis ar nesilinksminti, gerti ar negerti. Tai parei
na nuo jos pačios, o ne nuo kitų jai užmestų varžtų. Ji galinti 
būti savarankiška, kodėl ji negalėtų tam tuščiam studentėliui įro
dyti galinti ir ji pasilinksminti, o ne tik skaros kutus pašyti? 
Gerdama ji tikrai būtų nepnsipažinusi, kad ji geria studento ver
čiama, bet šiandie ji nušvitus kartoja:

— Taip! aišku, tik dėl jo.
Ir ji prisimena, kaip jo spiriama ji sau leido daugiau ir 

daugiau. Kad jis bent koks tuščiagalvis būtų buvęs! Ji būtų ga
lėjus eiti su juo varžytynių, statydama savo principus, dvasines 
vertybes. Bet jis — toks, jaunas ir toks išmintingas. Tiesa, kiek 
per didelis jo, gal net įžūlūs, drąsumas, statumas ją nervino, bet 
greit tatai jam atleido. Tatai greit uždengė kas kita, kuo ji iš 
tiesų gėrėjosi. Tas jo drąsumas ir laisvumas pagaliau jai ėmė 
darytis; malonus: juk dabar taip visi pralinksmėjo, o ar ne tų 
svečių dėka!

Ji net kiek dėkingumo pajuto, kai jis pagaliau atsisėdo šalia 
jos, išvaduodamas ją iš gražuolio milžino. Dirstelėjo tada ji pro jo
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petį į veidrodį — Dieve, kokia ji provincijalė buvo! Kokia nedrąsa3 
kokia tyli! O ta jos šukuosena! Tiesus skląstymas per pat viduti, 
ištempti juodi plaukai ant apyplatės kaktos blizgėjo, ir nauja 
mintis, ją nervindama, ėmė vėl ją varginti: juk ji taip primena, 
tas pasenusias bažnytkaimiydavatkėles, ką gi jis kalbės dabar 
su ja, išlepintas gal labai prašmatnių pokalbių su sostinės mote
rimis! Ak, kad ji bent gautų atsistoti ir pereiti per kambarį — 
pamatytų tada jis puikųjį jos liemenį, puikų biustą, dur puikes
nę suknią, kad ir juodą, bet gamintą „Moterų Salione“, Šiandie 
tik pra vilkimą. Ji surado progą! Ji nuneš pakabinti savo skarą. 
Juk taip šilta, ar ne tiesa, pone, —- ji kalbėjo studentui. Bet kaip 
ji pereis? Ar nesusipainios iš susijaudinimo jos kojos? Ir jis vėl 
šypsosis. Gerai, kad jis pasisiūlė skarą nunešti. Jis nunešė. Ir 
kaip gera jai buvo, kai grįždamas studentas valandėlei savo 
žvilgsnį sustabdė ant jos kaklo, krūtinės. Su baime ji sekė jo 
žvilgsnį, jo veidą, bet ji aiškiai išskaitė jo pasigėrėjimą ir nesu
prantamą liūdesį, lyg pasigailėjimą, blykstelėjusį vieną momentą. 
Tai mįslė iki šiam vakarui. Ak, jei jis būtų pasigailėjęs, kad tai 
ne jam priklauso!

Jis vėl atsisėdo, o klausimas, ką ji kalbės su juo, vėl ėmė 
kankinti. Pav., kąji atsakyty, jei jis paklaustų To šabloniško —

— Panele, kaip jums patinka Kaunas, kino, teatras? Bet jis 
to neklausė. Neklausė net, kada ji išvažiuos. Tarytum, ji pati bū- 
ty kaunietė, nors jis gerai žinojo, kad ne. Drąsiai jis numetė keletą 
sakiniy apie bėgiojančią mažutę, krykštaujančią ir visiems apie 
kojas besitrinančią Laimutę, ir visi svečiai greitai susidomėjo pe
dagogiškai socialiniu klausimu — kam ir iki kurio amžiaus pri
klauso vaiko auklėjimas? Iš čia pereita prie auklėjimo apskritai, 
o iš čia taip netoli į mokyklą, j šeimą, į vyro ir moters santykius...

Elzė stebėjosi savo kitėjimu. Visados jai būdavo sunku dėl 
nedrąsos kalbėti apie bet kokius vyry ir moterų santykius. Šiandie 
ji drąsėjo ir savo mintis reiškė vis laisviau, o aną sakinį, kuriam 
taip labai pritarė vyrai, —

.. — Žmona, mylėdama savo vaikus, vis dėlto neprivalo už
miršti ir savo vyro, — pasakė visai įsitikinus, karštai ir pasiry
žus šią mintį ginti ligi paskutinyjų.

Tiesa, ji suprato atsistojusi ant slenksčio į meilės pasaulį, 
kuriame jai buvo nejaukiausia — kodėl, gal ir šiandie ji nepa- 
ąakyty, — tačiau, visi jie metėsi į čia su visu'entuzijazmu, įsi
tempdami ir ją, rodydami tas visas jos išidealizuotas nepapraste- 
nybes žmogiškoj, vis dėlto patraukiančio} ir šildančioj šviesoj. O 
gal, o gal kaip tik dėl to ji meilės karalijoj tokia svetima buvo, 
kad ji manė čia esant visa viršžmogiška, gal net dieviška, neriš- 
tina su kasdienumu, jo rūpesčiais. Meilė, ji manė, žmogų pake
lia aukščiau šios žemės gyvenimo, padaro svajotoju, nejaučiančiu
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A. Andriuškevičiūtė

Žalios savo skaros 
kraštelį 
atkirpk ir man 
pavasari!

Užklosiu, juo ir pašarvosiu 
žiemužę niūrią — 
skandy siu rūpestėlį v •
Zieduoton pievų jūron.

T. Čeglokovaitė* -* . *• . ■
Libano išdidi aukštybė 
išugdė aukštą kiparisą;... 
jo lieknąjį liemenį visą 
grakšti lijana apipynė.

Lai šėlsta vėtros’ po Libaną
jam jų šėlimas, nebaisus:
jis žino, kad ne vienas žus: 
drauge su juo žus ir lijana.

- (Iš Lermontovo)

tikrovės, tad paprasta, kasdieniška meilė — ak, apie tokią Elzė 
nenorėdavo nė kalbėti, ji skaitė tai kilniy daiktų suprofanavimu. 
Dabar, pajutusi tiek palengvėjimo atvykus linksmajam studentui, 
jausdama degančią ir deginančią jo ranką ant savo pečių, ant 
kairiojo šono, supama ir jaudinama svaigių burtų, ji sako:

— Bet, ponas Baniula, manau, kad meilė ne žaismui, o 
gyvenimui, sunkiam gyvenimui palengvinti.

Ji stebėjosi sustačiusi lygiagrečiai meilę ir rūstų gyvenimą 
ir mintyje kartojo, kaip būtų gera mylėti tokį vyrą toj pilkoj, toj 
rūsčioj kaimo vienatvėj. ’

Nujausdama veiklią Baniulos prigimtį, atspėjusi ją iš pesta- 
lociškai veiklios, pirmiau jo išdėstytos, auklėjimo sistemos, ji vi
sai nenustebo dėl naujy jo minčių. .

1
I<
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— Bet kodėl gyvenimas turi būti sunkus, kodėl gyvenimas 
ne žaismas? — klausė studentas Baniula: — rimtai vertinti gyve
nimą nerandu priežasčių. Gyvenimas — šachmatai, ir tai be aiš
kių dėsnių. Turime teisę patys kurti faktus, kokius tik norime, 
— žinoma, kad jie neprieštarautų socijaliniams reikalams, — o 
gyvenimas baigsis vis tuo pačiu: pralaimėjimu! Kaip turime 
vertinti tuos žmones, kurie tik sau gyvendami nedrįsta mesti 
nekenčiamo darbo tik dėl to, kad jis garantuoja jiems kasdienišką 
duoną? Kodėl nedrįsta pasirinkti darbo, kurs teiktų dvasiai pasi
tenkinimo? Baisu bado, vargo, skurdo? Ak, aš daug labiau bijau 
dvasios bado ir skurdo. Užtikrinu jus — išoriniai faktai mano 
likimo nesaisto, juos galiu dėstyti kaip man patinka, ir dėstysiu 
tol, kol surasiu daugiausia man laimės teikiančio darbo, nors pats 
darbas ir nepelningiausias būtų; juk galas vis tas pats: pralaimė
jimas — mirtis. Ką gi reiškia visuomeninė padėtis prieš tokį 
galą? Tad ar neverta gyvenimą žaisti, o ne gyventi?!

Pergalvodama ugningus jo žodžius Elzė negalėtų užginčyti, 
kad jau tada į jos širdį nebūtų įsivogus žaismingumo idėja. Vis 
dėlto šypsodamasi ji prisimena neišdrįsusi jo išvesti valso. Tik 
jis, lyg atspėjęs jos norus, paprašė. Sunkiai išsivaduodama iš 
savo lėto, kuklaus ir bailaus būdo, ji atsistojo ir padarė pirmąjį 
„pa“. Kas aplink juos darės, ji neatsimena. Šoko ir kiti, ar ne; 
dar atėjo kas nors svečių, ar ne; atsisveikino ji milžiną gražuolį 
ir liesutę jo ponią, ar ne; kada jie išėjo... Ji prisimena tris daly
kus: 1. veidrody, prašokdama, ji pamatė, kaip jo lūpos prisi
glaudė prie jos smilkinio, o akys jos buvo tylios ir liūdnos; 2. 
kaip ji, busdama iš to ilgo, nuostabiai gražaus to vakaro sapno, 
pasijuto besėdinti priešais studentą Baniulą, laikanti jo rankas, 
žiūrinti į jo akis ir šnabždanti:

— Dar neišeikite. Mano gyvenime dar niekados man ne
buvo taip gera;—3. kaip jis atsistojo, „jau laikas“ pasakė, nusi
lenkęs pabučiavo jos ranką ir tarė:

— Sudie. Ryt užeisiu paimti Jūsų į teatrą, — ir ji vos vos 
susilaikė neapkabinusi jo kaklo ir nepabučiavusi.

O ji nuėjo gulti. Ak, tai ir buvo miegas! Tarytum visas 
kambarys sukos, svyravo, grojo, maloniom lūpom lytėjo jos smil
kinį; kažkas prispaudė jos krūtis, ją pabučiavo. Paskui viskas 
sudriko, susimaišė, ji paskendo triukšmingam miege, o kai dar 
tamsoj ji nubudo, iš viso to chaoso išsiskyrė trys mintys,’tokios 
ryškios, kad, rodos, galėjai jas paimti, apvartyti, paliesti: prisi
minusi jo pabučiavimą, žinojo jam patikus; prisiminus liūdną sa
vo žvilgsnį, žinojo ir tada jautus vagianti ne jai priklausomą 
laimę; jei ji jautė taip sunkiai suvaldomą norą pabučiuoti bent 
aukštą jo kaktą, ji myli jį.
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Ir daugiau jau Elzė manė neužmigsianti. Ji panardino galvą 
į minkštą priegalvį ir pravirko. Aišku' buvo, kad jie suteiktų vie
nas kitam laimę, bet...ji neturi teisės.

Sėdint Valstybės Teatre, kai tas puikusis studentas su tokiu 
užsidegimu plojo, jai taip aišku buvo, kad ji teturi teisę naudotis 
saule, oru, 199 lt. alga ir savo mažučių šypsniais. „Mano gyve
nimas ten, ten aš galiu džiaugtis ir ploti“, ir, šluostydama karš
tas ašaras, tyliai šnibždėjo:

— Myliu, beprotiškai myliu tave, tave, „tuščiasis“ studentėli, 
— bet aplodismentų srovė numarino tuos žodžius ant jos lūpų, - 
niekas jų neišgirdo ir, greičiausiai, neišgirs.

Ji norėjo kuo greičiausiai iš čia pasprukti, vėFpasinerti kaimo 
glūdumoje ir užmiršti visa, visa... Ak, kaip brangiai ir kaip ilgai 
dabar ji mokės už vieno to vakaro laimę, trumpą užsimiršimą.

Ir kai, išėjus iš teatro, jis tarė „tai ryt 9 vai. Versaly“, ji 
atsakė:

— Gerai. Būk ten. Aš ateisiu su Viktorium, —
Bet jau tada ji rengės kuo greičiausiai pasprukt, kol tas 

nuostabusis gyvenimas galutinai nesukaustė jos širdies.
Pasiryžus nusiskubino į stotį. Kai įėjo, visi jau buvo išėję 

4 peroną. Laikrodis rodė 9 be 31 minutės. 1 minutė. Gal J/a.Ir 
keista: rami ji priėjo prie automato, įmetė 20 et., pasiėmė perono 
bilietą ir perone pasislėpė tarp žmonių. Karininkas Agutei pabu
čiavo ranką, ir ši greit įšoko į kupė. Elzei pasirodė, kad Agutės 
akyse sužibėjo ašaros; štai, ji nusigrįžo ir išsiėmė nosinę. Aišku, 
ji šluostėsi ašaras. Viktoriną įlėkė į stotį ir vėl grįžo; Jis, matyt, 
ieškojo užsižiopsojusios provincijos mokytojos Elzės Skaržinskaitės.

Karčiai ji nusišypsojo, pamojavo pravažiuojančiai puseserei, 
kuri’tikriausiai jos nepamatė, ir, vengdama vakarykščių pažįstamų, 
grįžo į miestą.

9 vai. 10 min. apytamsiame prieangyje padavė paltą šveico
riui, kurio kepurėj buvo išrašytas vienintelis žodis — Versal.

Kartodama „gyvenimas tai žaismas“, įėjo į gausiai nušviestą 
salę. Netoliese atsistojo studentas ir ištiesė ranką. Ji. pasuko pa
sveikinti į ją atskubančio Baniulos. (

1 ❖ *

Keli metai. —
Pro tilto atramą sušvytėjo balta moters figūra ir plaukia 

tamsoj pavandeniu nykus šnibždesys:
— Gyvenimas tai žaismas ir jo pabaiga — pralaimėjimas...
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JDr. M. Andziulytė — Ruglnienė

Moteris pedagogikoje
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(Tęsinys iš 2 nr.) -

Mme de Campan. (1752— 1822).
Raštai: ■
1. Apie auklėjimą.
2. Patarimai jaunimui. -
3. Patarimai mergaitėms.
4. Teatras mergaitėms.
5. Pastabos apie moralę.
Šiuose raštuose išdėstytu pedagoginiu minčių auklėjamąją 

vertę Campan pati ištyrė savo ilga, 25 metu pedagogine prakti
ka. Net Napoleonas I, labai skeptiškai vertinęs moters psichinį 
pajėgumą, pripažino ją gera pedagoge ir paskyrė didelės Ecou- 
en‘o ugdymo įstaigos vedėja.

Veikale „Apie auklėjimą“ Campan plačiai nagrinėja įvairiu 
ugdymo lyčių pedagoginę reikšmę. Natūraliausia ir vaikui tinka’ 
miausia ugdymo lytimi ji laiko šeimą. Jokia ugdymo įstaiga, nors 
ji būtų ir geriausia, negali pakeisti išsilavinusios ir išauklėtos mo
tinos, kuri atsidėjus rūpinasi savo vaiku ugdymu. Šia prasmė, 
Campan yra Prancūzijos Pestalozzi, kuris taip pat laiko motiną 
geriausia mokytoja ir auklėtoja.

Campan pažiūros į fizinį auklėjimą, mokyklos drausmę, vi
suomeninį auklėjimą ir kitus pedagoginius klausimus, kuriuos ji 
savo raštuose svarsto, yra taip pat labai teisingos.

Campan buvo iš tų moterų pedagogių, kurios drąsiai ir vie
šai kalbėjo apie mergaičių švietimo reikalą, siūlė tam švietimui 
vispusišką programą ir kiek ir kaip galėdamos kovojo su prieta
ringa, šiuo atžvilgiu, visuomenės opinija. Campan rūpestis nebu
vo nukreiptas vien į didikiu ar šiaip turtingu mergaičių švietimą', 
bet ji rašė ir kalbėjo apie plačiųjų moterų masių, pirmiausia kaimo 
moterų, švietimą. Joms ji ir skyrė „Patarimus mergaitėms“. Šiuo 
būdu Campan pradėjo moterų švietimo istorijoje naują laikotarpį.

Mme de Rėmusat (1780 — 1821).
Parašė keletą romanų, memuarus, nušviečiančius Napoleono I 

epochą, ir vieną, gaila, nebaigtą pedagoginį veikalą: „Pastabos 
apie moters auklėjimą“.

16
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Imperatorienės. Žosefinos rūmųdama Rėmusat domėjosi di
dikėmis moterimis ir savo teorijoj daugiau kalba apie didikiy auk
lėjimą bei socialinę būklę. Tačiau jos mintys turėjo būti įdomios 
kiekvienai to laiko moteriai. „Modernioji moteris“, sako Rėmusat, 
„turi būti savo vyro draugė, sugebanti svarstyti rimtus klausimus, 
dominančius XIX amžiaus žmogų. Nors ir nelaikydama savo ran
kose kortų, ji turi būti nuolat prie žaidėjo, jį įspėti, parodyti jo 
nepastebimą pasisekimą, paremti laimėje, o ypatingai stiprinti ne
laimėje. Ji privalo turėti pažiūras į vyro įsitikinimus, jeigu jis yra 
politika?, į jo veikalus, jeigu jis rašytojas, į jo balsavimą, jeigu 

L jis paprastas pilietis. Ji dalyvauja jo projektuos, liečiančius mokslo 
i pažangą, meną arba amatą, kuriuo jis verčiasi“.

Moters protinio lavinimo programa turi būti plati. Doriniame 
auklėjime jaunuolei reikia duoti laisvės ir progos savarankiškai 
veikti šeimoje ir visuomenėje. Autoriteto reikšmė yra didelė, ta
čiau jo auklėjamoji įtaka yra trumpalaikė — didesnė dabarčiai, 
negu ateičiai. Iš tikryjy, auklėjant ne tiek svarbu įsakinėti auklė- 

j tiniui daryti gera, kiek jį išmokyti norėti gero ir jo siekti, 
j Mme Giuzot (1773-^-1827).

Žymesnis veikalas:
Namų auklėjimas arba šeimos laiškai apie auklėjimą.
Šio veikalo turinį ir formą kukli autorė taip aptaria: „Aš 

čia norėjau tik išreikšti kai kurias mintis, kilusias man stebint visą 
eilę nuosekliai išbaigto auklėjimo pavyzdžių, mintis, kurias be to 
aš savo pačios dešimties metų patyrimu ir dideliu domėjimusi 
pagilinau ir praplėčiau. Ir kadangi jos yra gimusios iš' patyrimo, 
tai aš ir stengiaus joms čia duoti daugiau jų prigimčiai atatin- 
kančiy pavyzdžių formą“.

Kaip antraštė rodo, veikalas yra skirtas šeimos ugdymui. 
Ypatingai išplėstas yra dorinio ugdymo skyrius. Dorinimo princi
pai išplaukia iš gilios vaiko sielos analizės. Dorinti reikia pradėti 
kuo ankščiausia, nes jau kūdikio prigimtyje glūdr gerų ar piktų 
veiksmų diegai, kurie bręsta kartu su kūdikiu. Kūdikystėje gau
tieji įspūdžiai yra stipriausi ir dažnai nulemia asmenybės plėto- 

| jimosi kryptį.
Giuzot nori, kad būtų ugdoma savarankiu veiklumu, o ne 

represijomis. „Argi nekeista“, sako ji, „kad ištisus amžius auklė-
* jimas ir žmogaus prigimtis buvo nesutaikomi priešai, žodžiai tai

syti ir bausti buvo sinonimai ir, apskritai, buvo kalbama tik apie ‘ 
būdo perlaužimą, prigimties pažabojimą, sakytum, kad svarbiau

si šia ugdymo pareiga yra sunaikinti vaikui Dievo duotą prigimtį,
j o jos vietoje įspausti auklėtojui tinkamą“. Vaiką religinant, svarbu
b yra pažadinti jame pirmiausia religinius jausmus, Dievo meilės

jausmą^ o paskui tik eiti prie religinių tiesų mokymo.
• ! , ■

. .. J l ' . - .
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- Kalbėdama apie mergaičių ugdymą, Giuzot siūlo neplačią 
programą, tačiau ji turi būti pagrindinai išeita, gerai įsisąmoninta 
ir įsiminta. „Ne daug, bet gerai!“

Mme Necker de Saussure.
Adrienne — Albertine de Saussure gimė Ženevoje 1765. 

Jos tėvas H. P. de Saussure, didelės erudicijos žmogus, pats rū
pinosi savo dukters mokslinimu ir tuo būdu ji, gavo to laiko 
moteriai nepaprastai didelį išsilavinimą. Vėliau ji ištekėjo už 
Prancūzijos finansų ministerio Necker giminaičio ir tuo būdu pa
teko į aukštąsias prancūzų visuomenės sferas. Artimai draugąu- 

' dama su savo mokyta pusesere rašytoja de Stael, Necker de 
Saussure ėmė sekti jos pavyzdžiu ir pati šį tą rašinėti. Dažniau 
griebtis plunksnos ją paskatino vis didėjantis kurtumas. Pagaliau 
visai apkurtusi, ji užsidarė šeimoje, kur nemaža studijavo ir rašė. 
Jos žymesnis raštas:

Progresyvusis auklėjimas arba gyvenimo eigos studija. 2 t.
Š i s veikalas yra vai n i k u o t a s p ra n c ū z ų A k a - 

dėmi jos.
„Progresyvusis auklėjimas“ turi 11 dalių arba knygų, kurių 

septynios pirmosios vaizduoja įvairius brendimo tarpsnius nuo 
pirmųjų iki 14 metų. Kiekvienam tarpsniui skiriama atskira knyga, 
kur jis yra giliai išnagrinėjamas psichologiniu ir pedagoginiu at
žvilgiu. Paskutinės 4 knygos skirtos mergaičių ugdymo klausi
mams. Čia peržvelgiama ne tik moters ugdymo eiga, bet ir visas 
jos gyvenimas nuo kūdikystės ligi senatvės.

Nors keturias valandas kasdien mergaitė turi skirti rimtam 
proto lavinimo darbui. Jos protinimo programa yra plati: religija, 
matematika, gamtos mokslai (fizika, chemija, botanika, insektolo- 
gija, meteorologija), kalbos, istorija, geografija, ekonominiai moks
lai, higiena. Likusį laiką mergaitė užsiiminėja religine praktika, 
meno dalykais, kūno kultūra, rankų darbais. Visas ugdymas tiek 
mergaičių, tiek berniukų turi būti persunktas religine ir dorovine 
dvasia, nes pirmasis ir svarbiausias ugdymo tikslas yra išugdyti 
giliai religingą žmogų. ,

Kaip progresyvaus ugdymo atstovė, Necker de Saussure yra 
kartais sugretinama su Rousseau. Iš tikrųjų jos „Progresyvusis 
auklėjimas“ turi stt Rousseäu „Emile“ tik kiek panašią formą. 
Tačiau veikalų turinys, o ypatingai kryptis yra labai skirtingi. 
„Emil’yje“ tiesa ir melas, genijalios mintys ir absurdai yra ne
atskiriamai susiję. Tiktai išlavinto ir kritiško proto žmogus suge
bės jame atskirti grūdus nuo pelų. Necker de Saussure gi veikalo 
sveikos mintys, persunktos kilniais jausmais, yra kiekvienam su
prantamos ir priimtinos.

Mme Pape — Carpentier (1815—1878).
1845 m. išleido pirmąjį savo raštą: Patarimai, kaip vesti 

piešmokyklinio auklėjimo įstaigos. Raštas buvo prancūzų visuo-
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menės ir vyriausybės palankiai sutiktas ir 1847 m. Prancūzijos Švie
timo vadovybė pakvietė Pape - Carpentier į Paryžių vesti pa
vyzdinę priešmokyklinio auklėjimo įstaigą, 1874 m. ji buvo pas
kirta Prancūzijos priešmokyklinio auklėjimo įstaigų generaline 
inspektore.

Pape- Carpentier yra daug parašiusi. Žymesni jos raštai:
1. Patarimai kaip vesti priešmokyklinio auklėjimo įstaigas.
„Du dalyku turi mokytojas studijuoti: vaikus ir save; dvi 

pareigas atlikti: išauklėti vaikus ir save“. Visą Pape- Carpen
tier pedagogika remiasi vaiko prigimtimi, kurią ji atsidėjus ste
bėjo ir tyrė. Šitas ypatumas daro tiek jos pirmąjį raštą, tiek ir 
vėlesniuosius ypatingai vertingais.

2 Praktiškasis mokymas priešmokyklinio auklėjimo įstaigose 
arba pirmosios pamokos kūdikiams, 1848 m.

Tai priešmokyklinio auklėjimo vadovėlis. Čia vaizdingai nu
rodoma^ kaip praktiškai taikyti pirmame veikale išdėstytus prieš
mokyklinio auklėjimo principus. Be to šiuo raštu Pape- Carpentier 
prancūzų visuomenei įrodė, kad priešmokyklinio auklėjimo įstai
gos nėra vien prieglaudos, lopšeliai ar panašios siauro masto 
nuskriaustiems kūdikiams globoti įstaigos, bet tai yra pirmasis 
mokyklų laipsnis, kiekvienam kūdikiui labai naudingas pereina
masis tarpsnis iš šeimos į pradžios mokyklą.

3. Apsakymai ir daiktų pamokos, 1848 m. Šie apsakymai ir 
pamokos, sakosi Pape - Carpentier, sukurti dideliais tyrimais ir 
svarstymais. Apsakymėliai buvę vaikams pasakojami, vaikai 
pasakojimo metu stebimi, tiriami ir tik tie apsakymėliai, kurie 
pavergę vaikų dėmesį ir širdį, juos sužavėję, tik tie buvo užrašyti 
ir rinkinyje išspausdinti. Tokiu būdu iš daugelio apsakymėlių ji iš
rinkusi tik keliolika.

4. Smėlio grūdo paslaptis, arba paišyba išaiškinta gamta, 
1863 m.

Duodama eilė praktiškų nurodymų kaip sukonkretinti mo
kymą, sukūnyti net metafizines sąvokas.

5. Pedagoginės konferencijos mokytojoms, susirinkusioms 
Sorbonoje. 1867 metų pasaulinės parodos proga suplaukė į Pa
ryžių minios žmonių, o jų tarpe nemaža ir mokytojų. Ministerium 
V. Durny paskyrus, Pape - Carpentier skaitė Sorbonoje šioms mo
kytojoms eilę paskaitų apie daiktų pamokas. Paskaitos buvo ilus- 
truojamos konkrečiais pavyzdžiais ir išklausytos su dideliu susi
domėjimu. Tais pačiais metais jos išleistos atskiru leidiniu.

6. Kviečio istorija, 1873 m.
Tai eilė daiktų pamokų kuriose vaizduojama kviečio „isto

rija“ nuo artojo ligi kepėjo.
7. Skaitymai ir darbai kūdikiams ir motinoms, 1873 m. Au

torė labai sumaniai vaizduoja būdus lavinti kūdikių jusles, pirš
tus, skonį.
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8. Pastabos apie juslių lavinimą, 1878 m.
9. Mokykloms ir šeimoms skiriamas abiejų lyčių vaiky auklė

jimo ir mokymo vadovėlis, 1874 m. ' -
Veikale kalbama apie koncentriškąjį mokymo planą, nurodoma 

jo reikšmė ir pritaikymo būdai.
10. Mokyklų vieningumas, arba ekonomiška pradžios mokslo 

organizacija, 1869 m.
Ministerio V. Duruy prašoma, Pape - Carpentier parašė 

pradžios mokslo planą. Ji siūlo perorganizuoti pradžios mokslą, 
būtent, jį daugiau sugyveniminti: a) pakeičiant senąjį šablonišką 
mokymo metodą nauju — natūraliuoju; b) įnešant į programą 
naujų naudingų mokslo dalykų: krašto istorijos, darbo istorijos, 
higienos, ekonomijos; c) supažindinant mokinius su įvairių pro
fesijų elementais: prekybos, pramonės, amaty ir k.

P a pe-Car p en t ier r e i k š mė p e d agog i ka i.
1. Gal neperdedant, Pape - Carpentier yra vadinama Pran

cūzijos Froebeliu. Iš tikrųjų, ji pirmoji Prancūzijoje rimtai susirū
pino priešmokykliniu auklėjimu, jam plėsti ir tobulinti ji paskyrė 
visą savo turtingą gyvenimą. Tik vieną minėtiną bendradarbę, 
kai kas sako konkurentę, turėjo Pape - Carpentier šioje srityje: 
apie 1850 m. sesuo Marija, Šv. Vincento Pauliečio ordeno vie
nuolė, išleido veikalą: Priešmokyklinio auklėjimo vadovėlis.

2.. Kiek galėdama Pape - Carpentier propagavo natūralųjį 
metodą, —• metodą paremtą vaizdingumo ir natūralumo dėsniais. 
Ji išrado eilę priemonių jam taikyti.

Ugdymą ji rėmė ne vien stebėjimu, tyrimu ir svarstymu, 
bet taip pat ir domėjimusi meile ir pagarba. „Nėra vaiko, 
kuris nebūty paveikiamas meile. Mylėk kiekvieną, kuris tau yra 
pavestas. Mes tik tiek esame verti, kiek mes mylime. Stenkis, 
kad tave mylėtų, o tai nebus sunku, jei tu pats tikrai mylėsi. 
Meilė tai ugnis, kuri uždega ugnį.“ Reikia auklėti vaikuose mo
ralinės didybės jausmą, o tai bus įmanoma tik pačiam auklėtojui 
esant tinkamoje moralinėje aukštumoje. Be to reikia, vaiką dau
giau gerbti, negu ligi šiol buvo.

Užmesti Pape — Carpentier nebent būtų galima tai, kad 
ji: a) taikydama natūralųjį metodą nuėjo per toli: konkretino ne
sukonkretinamus dalykus; b) ugdė kūdikių įvairias galias beveik 
tik pasyviu stebėjimu ir klausymu, per maža davė jiems progos 
patiems pasireikšti, savarankiai veikti. Tačiau Šią Pape-Carpen
tier priešmokyklinio auklėjimo sistemos spragą išlygino vėliau 
kita didelė priešmokyklinio auklėjimo pedagogė — Marija Mon
tessori.

(Bus daugiau.)

f
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Sigrid Undset

Sužadėtinio pareiga1)
’ - v ■ "

Kristina täte sau, kad tai jau esą atlikta, bet ji jautėsi pa
vargusį, išsigandusi ir ligota, besiilgėdama Erlendo glėbio.

Didesnę nakties dalį ji išgulėjo nemiegodama ir prižadėjo 
ką nors padaryti, kol dar nebus galutinai nusprendusi, kas atsakyt 
Simonui, būtent, pasiųsti Erlendui žinią. Nebuvo lengva, kas nors 
surasti, kas prisiimtų dėl jos Šitą kelionę. Pasaulietės niekada vie
nos neišeidavo ir ji nepažino nė vieno žmogaus, apie kurį galėtų 
pagalvoti, kad jis tai atliktų. Vyrai, kurie atlikdavo laukų darbus, 
buvo seni ir retai kur nors toliau išvykdavo ir tik tada, kai virši
ninkė juos siųsdavo. Kiek panašesnis tam reikalui buvo Olavas, tai 
buvo jau pusbernėlis, kuris dirbdavo sode. Jis buvo ponios Grojos 
krikšto sūnus. Jis buvo vieną rytą atrastas prie bažnyčios durų. 
Žmonės kalba, kad jo motina esanti viena iš pasauliečių, ji norė
jus būti vienuole, bet po to šešis mėnesius išsėdėjusi tamsioj ka
maroj, dėl nepaklusnumo ir kaip tik tuo laiku, kai rado vaiką, 
jinai apsivilko pasaulietės rūbais, ir turėjo dirbti, tvartuose prie šė
rimo. Kristina šį mėnesį dažnai apie sesers Ingridos likimą pagal
vodavo, bet nerado progos su ja pasikalbėti. Per drąsu buvo pa
sitikėti Olavui, nes jis vis dar buvo vaikiškas, Groja ir kitos vie
nuolės su juo plepėdavo ir juokaudavo, kada pamatydamos. Bet 
ji galvojo, daug nieko nepralošianti ir po poros dienų, kai Olavas 
vieną rytą turėjo vykti į miestą, jinai paprašė jį perduoti. žinią, 
kad Erlendas turįs pasirūpinti, kad jiedu vieni susitiktų.

Tą patį popietį atvyko raitas Ulvas, Erlendo tarnas, jis pasi
sakė Björgulfo Asmundo žmogus ir turįs prašymą leisti seserėčiai 
su juo truputį į miestą, nes Asmundas neturįs laiko į vienuolyną 
atvykti. Kristina bijojo, kad šitas gali blogai baigtis. Bet kai se
suo Potencija paklausė, ar ji pažįstanti pasiuntinį, ji pasisakė taip. 
Tokiu būdu ji su Ulvu nuvyko ,į Brinhildos Flugos namus.

Erlendas jos laukė salkoje. Jis buvo išsigandęs ir nusiminęs 
ir ji tuojau suprato, kad jis vėl tuo pačiu susirūpinęs, ko labiau
siai bijojo.

r) Ištrauka iš Nobelio premijos laureatės, norvegy rašytojos S. Undset 
romano K r i s t i n a. Šio romano I ir H d. greit pasirodys knygų rinkoje. Apie 
S. Undset. kaipo rašytojų, plačiai buvo parašyta „Naujojoj Vaidilutėj* 1931 m. 
S—9 nr. ir 1932 m. 2 nr.
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Visada jai buvo skaudu, kai ji patirdavo jo baimę dėl to, 
kad ji galinti susilaukti kūdikį, jeigu jie dabar viens be kito ne
galį gyventi. Susijaudinusi, kokia ji kad šįvakar buvo, ji jam tą 
pasakė. Erlendas nuraudo ir padėjo savo galvą ant jos peties.

— Tavo tiesai — tarė jis. — Aš turiu stengtis palikti tave 
ramybėje ir tavo laimės neišstatyti žaidimui. Jeigu tu nori...

Ji apsikabino rankomis apie kaklą ir šypsojos. Bet jis kie
tai suėmė ją pusiau, pasodino ant suolo ir pats atsisėdo antroje 
stalo pusėje. Kai ji jam ištiesė ranką, jis pabučiavo ją į delną.

— Aš daugiau turiu už savęs, kaip tu, — tvirtai jis pasakė.— 
Tu turėtumei žinoti, tu, kaip labai man rupi tai, kad mes galėtu
me visai garbingai susituokti...

— Tuokart tu manęs galėtumei nepaimti, — pasakė Kristina.
Erlendas paslėpė savo veidą tarp rankų.
— Ne, Dieve gink, aš tau tos neteisybės nepadaryčiau, — 

tarė jis.
— Nei aš nei tu to nenorime,, — išdykusiai nusijuokė Kris

tina. — Ir jeigu, pagaliau, aš galėsiu susitaikinti su giminėmis ir 
su Dievu, tuokart aš Visai nesirūpinsiu, jeigu aš turėsiu ištekėti 
su moters gaubtuvu. Ir jeigu tik galėčiau būti prie tavęs, tai man 
dažnai rodosi, kad aš galėčiau ir be taikos gyventi...

— Tu privalai į mano namus sugrąžinti garbę ir aš nepri
valau tavęs įtraukti į savo negarbę.

Kristina papurtė galvą ir pasakė:
— Tu tikrai nudžiugsi, kai išgirsi, kad aš kalbėjaus su 

Andriejaus Simonu — ir kad jis nenori manęs susitarimu surišti 
prieš tai, pakol aš tave sutiksiu.

Erlendą šita naujiena nudžiugino ir Kristina turėjo visa pa
pasakoti. Vienok ji nutylėjo tuos pažeminančius žodžius, kuriuos 
pasakė Simonas apie Erlendą: ji tik priminė, kad Simonas neno
ri likti kaltas prieš Lavransą.

— Tai suprantama, — trumpai atkirto Erlendas. — Jie ge
rai sutaria, tavo tėvas ir jis? Manęs taip negalės priimti — Lavransas.

Kristina šiuos žodžius suprato, kaip ženklą, kokio kieto kelio 
gabalas jos dar laukia, pakol ji savo tikslą pasieks, ir ji buvo 
dėkinga už tai. Bet jis prie to daugiau nebegrįžo, buvo linksmas 
ir kalbėjo, kad jis bijojęsis, kad ji neturėsianti drąsos su Simo
nu pasikalbėti.

— Dėl kai kurių jo būdo savumų tu jo norėtumei, tai aš 
pastebiu, — pasakė jis. •

— Ar tau gali pakenkti, — paklausė Kristina, — po to, 
kas tarp mūšy įvyko, kad aš pripažįstu, jog Simonas yra teisiu- ‘ 
gas ir šaunus vyras?

— Jei tu manęs nebūtumei sutikusi, tuokart laimingas die
nas dabar su juo turėtumei, Kristina. Kodėl tu juokies?

!

22



7 • ■■ ■ 165 ■■ ■

— Ak, aš prisiminiau iš ponios Ashildos kartą pasakyty 
žodžiy, atsakė Kristina. —- Tuokart aš buvau dar maža, — 
bet ten buvo kalba apie tai, kad išmintingi žmonės neturi laimės 
dieny, geriausios dienos betgi priklauso tiems, kurie išdrįsta būti 
neprotingais.

— Duok, Dieve, tetulei Ashildai sveikatos, kad jinai tavęs 
šitokiy dalykų mokė, — pasakęs Erlendas pasisodino ją ant ke
lių: — Tai nepaprasta, Kristina. Niekada aš nepastebėjau, kad 
tu bijotumeis.

— Tu niekada nepastebėjai? — paklausė jinai prie jo glaus
damos.

Paskum jis ją pasodino ant lovos krašto, nuavė kurpeles, 
po to vėl sugrįžo prie stalo.

— Ak, ne, Kristina, dabar mums abiem vėl šviesus pasaulis. 
Aš su tavim tikrai nebūčiau šitaip pasielgęs, kaip aš pasielgiau,
— pabraukė per jos plaukus, — jeigu man, kada tik aš tave pa
matydavau, nebūty pasirodę tai negalima, kad jie man nori duo
ti tokią dailią ir gražią žmoną. Sėskis čia ir gerk su manimi, — 
prašė jis.

Greit po to pabeldė į duris, — girdėjosi, lyg kas belstų 
su kalavijo rankena.

— Atidaryk, Mykolo Erlendai, ten, tamsta, esi.
— Tai Simonas Darė, — patylomis pasakė Kristina.
— Atidaryk, vyre, velnio vardu, — toks tamsta esi .vyras!

— Šaukė Simonas ir trenkė į duris.
Erlendas priėjo prie lovos ir nusikabino savo kalaviją nuo 

vinies. Jis apsižvalgė beviltiškai.
— Čia nėra kitos vietos, kur tu galėtumei pasislėpti, kaip 

tik lovoje.
— Vargiai tai ką padėty/ atsakė Kristina. Ji stovėjo ir 

labai ramiai kalbėjo, bet Erlendas pastebėjo, kad ji virpėjo. — 
.Tu turi atidaryti.

Simonas baladojosi prie dury.
Erlendas priėjo ir ištraukė sklestuvą. įėjo Simonas, jis lai

kė rankoj nuogą kalaviją, bet tuojau jį įsidėjo į makštis.
Valandėlę visi trys stovėjo viens kitam nieko nesakydami. 

Kristina drebėjo, bet tuo pačiu metu jautė nepaprastai malony 
įtempimą — kažkas giliai jos viduje buvo gyvas ir sekė dviejy. 
vyry kovą. Ir ji giliai atsikvėpė: čia buvo galas keleto. mėnesių 
tylaus laukimo, ilgesio ir baimės. Išblyškusi ir žibančiomis akimis 
žiūrėjo tai į vieną, tai į antrą — paskum tas įtempimas virto ne
suprantamai šiurpulingu nusiminimu. ' Simono Darės akyse buvo 
daugiau šaltos paniekos, kaip neapykantos ir pavyduliavimo, ir 
ji matė už jo įžūlios minos Erlendą, kuris degė iš gėdos. Jai 
rūpėjo, kaip kitas- vyras sprendžia apie jį, kuris išdrįso ją atsi
kviesti į tokią vietą. Ir ji suprato: tai buvo, tarsi jis turėtų gauti
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veidan. Ji jautė, kad jis todėl degė ir norėjo išsitraukti kalaviją, 
kad užpultų Simoną.

— Kodėl tu čia atvykai, Simonai? — sušuko ji garsiai ir bailiai.
Abu vyrai atsigręžė.
— Kad tave namo palydėčiau, — tarė Simonas.— Čia tu 

negali pasilikti.
— Tamsta daugiau negali Lavranso 'c ristinai įsakinėti, — 

įsimaišė Erlendas. -— Ji yra mano.
— Taip, ji yra, — skubiai atsiliepė Simonas, — į gražų jau

namartės kambarį tu ją įvedei... — Jis stovėjo kurį laiką ir sun
kiai alsavo. Po to susivaldė ir toliau ramiai tęsė. — Bet reikalas 
dabar stovi taip, kad aš esu jos sužadėtinis, kol tėvas atsakys. Ir 
todėl iki to laiko ragotine ir kalaviju kovosiu, gindamas jos garbę 
žmonių akyse.

— Tau to nereikės, aš pats galiu... — Jis vėl nuraudo, kai 
Simonas į jį įsmeigė akis. — Ar tu manai, kad aš leisiu tokiam 
vaikėzui, kaip tu kad esi, grūmoti, — niršo jis ir uždėjo ranką 
ant kalavijo rankenos.

Simonas susidėjo rankas už nugaros.
— Tu gal manai, kad aš tavęs bijau. Nesu iš tų, -- kalbė

jo jis tuo pačiu topu, kaip ir pirma. — Aš su tavimi kovosiu, 
Mykolo Erlendai, po velniais, tuo gali patikėti, jeigu tu paskirtu 
laiku nepasipirši jos tėvui.

— Tai aš padarysiu ir be tavo įsakymo, Andriejaus Simonai, 
— stipriai tarė Erlendas, vėl nurausdamas.

— Ne, padaryk tu tai dėl to, kad atitaisytumei, ką esi bloga 
padaręs jaunai moteriškei, — tiesiai pasakė Simonas, — tai juo 
geriau Kristinai.

Kristina garsiai sušuko, atjausdama Erlendo kančią. Ji sutry
pė į aslą.

— Išeik, Simonai, išeik, kam tau kištis į mūsų dalykus.
— Tą aš jau pasakiau, — atsakė Simonas. — Aš tavimi 

tol turiu rūpintis, kol tavo tėVas mus išskirs.
.Kristina visai sumišo.
— Išeik, išeik, aš irgi tuojau išeisiu. Viešpatie, kodėl tu 

manė kankini, Simonai. Tu juk negali nesuprasti to, jog aš nesu 
verta, kad tu rūpintumeis mano reikalais...

— Ne dėl tavęs tatai aš ir darau, — atsakė Simonas. — 
Erlendai, nenori pasakyti jai, kad ji kartu su manimi eitų?

Erlendo veidas virpėjo, jis palietė jos petį.
— Tu turi tai padaryti, Kristina. Simonas Darė ir aš kitą 

kartą pasikalbėsime.
Kristina pasikėlė paklusniai, apsisiautė. Jos bateliai stovėjo 

prie lovos. Ji juos atsiminė, bet negalėjo prie Simono akių apsiauti.
Ore viską dengė rūkas. Kristina ėjo skubiai nulenkta galva, 

paišipdama rankomis apsiaustą. Jos gerklė nuo verksmo, lyg už-
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kišta buvo. Nepaprastai troško tokios vietos, iš kur galėtų pabėg
ti ir viena verkti, verkti. Blogiausias dalykas dar buvo jai prieš 
akis, šį vakarą ji gavo kai ką nauja išbandyti, gavo pajusti, kaip 
buvo pažemintas tas vyras, kuriam ji atsidavė.

Simonas ėjo visai prie šalies, ir ji bėgo per gatves, per 
aikštes, kur Susiėjo namai ir jy niekas per rūką nematė. Kartą, 
kai ji kniubstelėjo, jis pagriebė ją už rankos, kad neparpulty:

— Nebėk taip smarkiai, — tarė jis. — Žmonės žiuri j mus. 
— Kaip tu drebi, — jau švelniau pridūrė. Kristina tylėjo ir to

liau ėjo.
JL kiek apsitaškė gatvės purvu, 

buvo peršlapus ir kojos, kaip ledas buvo 
atšalusios ■— jos kojinės buvo odinės, 
bet plonos. Ji jautė, kad jos kiauros ir 
purvas siekė nuogą kūną.

Jie pasiekė tiltą, kuris ėjo per vie
nuolyno upelį ir jau pamažiau ėjo ant
rosios pusės šlaitu.

— Kristina, — staiga prabilo Simo
nas, — šito niekada neprivalo sužinoti 
tavo tėvas.

— Kaip tu galėjai žinoti, kad as
ten buvau?— užklausė Kristina.

— Aš atėjau, kad su tavimi pasi
kalbėčiau, — trumpai atsakė Simonas. — 
Tada išgirdau apie tą tavo dėdės tarną.
Aš žinojau, kad Asmundas yra Hadelande. Perdaug gudrūs jus 
savo išradimais nesate. Girdėjai, ką aš pasakiau?

— Taip, — atsakė Kristina. — Aš buvau ta, kuri davė Er- 
lendui žinią, kad mes susitiksime Flugos namuose, aš tą moterį 
pažinau...

— O, o vis dėlto špėtna. Bet tu negalėjai žinoti, kas ji per 
viena tokia — ir jis... Ar girdi, — aštriai pasakė Simonas, — tai 
taip yra, kad tas duodasi paslepiamas, tik tu privalai puo Lav- 
ranso užslėpti tai, ką tu esi išmetus. Ir jei šito negali, tu turi pa
bandyti jam nepadaryti blogiausios rūšies gėdą.

— Tu labai susirūpinęs mano tėvu, — pastebėjo virpėdama 
Kristina. Ji bandė užsispyrusiai kalbėti, bet jos balsas buvo kuone 
verksmingas.

Simonas valandėlę tylėdamas paėjo. Paskum sustojo — 
ji galėjo jo veidą įstebėti, kaip jie ten vienu du stovėjo rūkuo
se. Šitaip jis anksčiau niekada neatrodydavo.

— Kiek kartų aš pas jus namie buvau, tiek esu pastebėjęs, 
tarė jis, — jūs nedaug teturite supratimo, jūs moterys, koks vyras 
yra Lavransas. Jis jūsy nelaiko rankoje, sako Trondas Gjeslingas, 
— jis mielai tuo pasirūpintų, Lavransas gi yra sutvertas vyrus

F
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Jis būtų buvęs vadu, tokiu, paskui kurį visi vyrai sektų 
ir džiaugsmingai. Bet nebėra laiko kalbėti apie tokį 
mano tėvas su juo kartu buvo Bagahuse. Bet iš to nieko

valdyti, 
su noru 
vyrą — 
daugiau neišėjo, kaip, kad jis ten aukštai lygumoje apsigyveno, 
beveik kaip ūkininkas. Perdaug jaunas jis vedė ir tavo motina... 
su tokia siela... vargiai tegalėjo jo gyvenimą palengvinti. Teisinga 
yra tai, kad jis turi daug draugų — bet ar tiki, kad jis turi vieną, 
kuris jam prilygsta? Sūnų jis neturėjo, — jus dukterys buvote 
tuo, kurios turėjote sudaryti po jo kartą — ar jis galės pergyventi 
tą dieną, kurią visu aiškumu regės, kad viena duktė ligota, o 
antroji be garbės?..

Kristina prispaudė rankas prie širdies, jai rodėsi, kad ji tu* 
rinti ją taip suspausti, kad ji pasidarytų tokia kieta, kokia tik 
būti gali.

— Kodėl tu apie šitai kalbi? — sušnibždėjo ji po valandė
lės. — Juk tu niekada nebepanorėsi manęs savąja pavadinti...

— To... tikrai nenorėčiau... — pasakė jis abejingai. — Ap
saugok mane, Dieve, aš dar regiu tave aną vakarą Finsbrekene 
prie grabo. Bet lai paima mane gyvą velnias, kad aš kada nors 
susituokčiau su mergaite dėl jos akių.

~ Prižadėk man, kad tu nesutiksi Erlendo, pakol atvyks 
tėvas, — pasakė jis, kai juodu jau prie vartų stovėjo.

— Šito prižadėti nenoriu, — atsakė Kristina.
— Tada jis privalo man prižadėti, — paaiškino Simonas.
— Aš jo nesutiksiu, — skubiai atsakė Kristina.
— Mažąjį šuniuką, kurį aš tau kartą atsiunčiau, — prieš 

išsiskirdamas tarė Simonas, — jį gali atiduoti seserims... jos taip 
jį mėgsta... jeigu tau nesudarys didelio nemalonumo, kad matysi 
jį namuose.

— Rytoj anksti rytą aš joju į šiaurę, — pasakė jis ir pa
davė ranką atsisveikinimui, kai tuo tarpu vartininkė sesuo į juos 
žiūrėjo.

Simonas Darė grįžo į miestą. Jis ėjo ir sugniaužtais kumš
čiais daužė į orą, pusbalsiai kalbėjo ir keikėsi po rūką. Jis pri
siekė pats sau, kad jis ne jos liūdėjo. Kristina, tai buvo kažkas, 
apie ką jis manė, kad tai esąs grynas auksas. Bet kai arčiau pri
sižiūrėjo, tai buvo tik skaistvaris ir švinas. Balta, kaip snieguole, 
ji tenai klūpojo ir laikė savo ranką ugnyje — tai buvo praėju
siais metais. Šiais gi metais ji gėrė vyną su iškeiktu ištvirkėliu 
po Flugos stogu. Po velniais, ne. Tai šis tas Björgulfo Lavran- 

- sui, kurie ten dvare sėdėjo ir galvojo — kad nesą tokio, kuris 
galėtų jį apgauti. Nūnai gi jis, Simonas, pats turėjo nunešti žinią 
ir padėti dėl kito meluoti, tai buvo tas, dėl ko jo širdis degė iš 

'susirūpinimo ir sielvarto. 
• • 1 '
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Ar turime skirtis?
Z ■ ■ ... ■

Baimė, kad įsteigus atskirą studenčių' ateitininkių sąjungą 
padidės tik techniškas aparatas yra visiškai nepamatuota. Visą lai
ką studenčių ateitininkių organizavimasis eina viena linkme — 
sukurti atskirą motery organizaciją, kuri galėtų vykdyti nustatytą 
darbų tvarką visai nepriklausomai nuo pašalinių įtakų (tą įrodo 
visa eilė studenčių korporacijy). Ir tai yra natūralu, nes keliai, 
kuriais turi eiti vyras ir moteris, yra skirtingi. Geriausia ir stipriau
sia pasireiškė veikimas kaip tik tų korporacijy — draugovių, ku
rios susiorganizavo lyčių pagrindais. Tiesa, kad auklėjimosi ir la
vinimosi darbas visuomet bus dirbamas būreliuose, korporacijo
se, bet apsiriboti darbais atskiruose būreliuose, reikštų sustoti pu
siaukelėje. Reikia, kad atskirų organizacinių vienetų darbą koks 
nors bendras, tarpkorporacinis suverenas koordinuotų, duotų jiems 
bendrą linkmę, sucementuotų ir duotų tinkamais momentais im
pulso. Neatliks to nei bendra Sąjungos valdyba, nes jai pakanka

Kristina niekada negalvojo duotą Simonui Darei pažado iš
laikyti, bet ji su Erlendu tegalėjo tik porą žodžių pasikeisti — 
vieną vakarą pakelyje.

Ji ten stovėjo ir reikšmingu paklusnumu laikė jo ranką, kai 
tuo tarpu jis kalbėjo apie tai, kas pastaruoju metu atsitiko Brin- 
hildos namuose. Jis norėjo su Andriejaus Simonu kitą kartą 
pasikalbėti.

— Jeigu mes ten aukštai būtume susikovę, tai visas mies
tas tuojau būtų sužinojęs, — pasakė jai Erlendas. — Ir jis, Si- 

& monas, tatai labai gerai žinojo.
Kristina jautė, kaip šis įvykis jį palietė. Ir ji nuo to laiko 

apie tai be paliovos galvojo, niekaip negalėjo šitomis mintimis 
nusikratyti: šitoj avantiūroj Erlendas pasirodė mažiau garbingas už 
ją pačią. Ir ji jautė, kad jie dabar iš tikrųjų buvo vienas kūnas 
ir kraujas — ji turėjo už visa, ką jis padarė, kartu atsakyti, ir 
tada, kai ji jo darbams nepritarė, ir pati turėjo pajausti, jeigu 
Erlendas savo kailį nešdavo į rinką.
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„bendrų“ Sąjungos reikalų, neįstengia to atlikt Ateitininkių Tary
ba, nes ji jungia visas ateitininkes pradedant moksleive ir baigiant 
sendrauge. Be to, Ateitininkių Tarybos situacija Federacijoje yra - 
nepergeriausia, nes ji vis tiktai yra tik priedas — Tarybos iškeltiems 
motery reikalams Federacijoj skiriama labai maža dėmesio, nes jie 
visuomet susikryžiuoja su bendrais reikalais ir turi jiems nusileisti, 
(nes specialiai nieks dėmesio neskiria ir vyry reikalams). Vyrai, 
žinoma, nejaučia reikalo akcentuoti savo vyriškosios visuomenės 
reikalų, nes jų persvara ir taip visur didelė. Moterys, tuo tarpu, 
turėdamos visur tik mažumą, yra priverstos prisitaikyti prie bend
ros (su vyriška persvara) nustatytos darbų programos, prie visai 
sau svetimų veikimo metodų ir p. Rezultate bendro veikimo vaisiai 
—motery (studenčių) pasyvumas ir apatija bile kokiam socijali- 
niam veikimui — mes susiniveliuojame, paliekame tik priedu, be 
savo veido — charakterio, be savo nuomonių, ir gyvenimui taip 
pageidaujamos moteriškos įtakos nedarome jokios. Ar nėra per- 
siaura apsiriboti tik savo moteriškais reikalais? Kaip tuos reikalus 
suprasime? Kurie reikalai yra bendri, kurie moteriški, manau, iš
skirti nieks neįstengs, nes kiekvienoj gyvenimo srity tiek vyras tiek 
moteris turi savo dalį — taip vadinamais vyrų reikalais gali rū
pintis moteris ir net labai vykusiai vyrai gali rūpintis motery rei
kalais. Svarbiau čia ne kas, bet kaip. Tasai k a s sudaro orga
nizacijos darbų programos turinį, tasai k a i p sudaro tos programos 
išpildymo priemones — skirtumas tarp vyro ir moters pagrindinis 
yra ne ką daro, bet kaip daro. Todėl studentės steigdamos sa
vo atskirą sąjungą nesusiaurins jos programos turinio, nes jos 
negalės apsiriboti „tik moteriškais reikalais“, o tik daugiau laisvės 
ir priemonių turės atrasti naujų kelių tiems patiems idealams vyk
dyti. Veikimo metodus individualizuos pagal savo prigimtį. Mums 
studentėms laikas yra per brangus; ir mes negalime būti patenkin
tos tokia santvarka, kuri priverčia mus turėti posėdžių, pasitarimų 
ir k. visada virš programos — tuo viršprograminiu veikimu pasi
žymėjo visos musų konferencijos, kongresai, pasitarimai — atlikai 
bendras nario pareigas ir plus dar mergaitės. Šiandie turi būti 
padarytas tiems viršprograminiams studenčių posėdžiams ir rūpes
niams galas, nes ir bendrus reikalus mes galime puikiausiai svars
tyti moteriškos sąjungos rėmuose. Administraciniai ryšiai studen
čių sąjungos su Federacija ne tiek jau baisūs — užtektų poros 
žmonių tiems ryšiams palaikyti. Būkime logiškos ir veskime pra
dėtą liniją iki galo. Dabartinėje santvarkoje kad ir turėdamos ats
kirus organizacinius moteriškus vienetus esame tik pusiaukelėje.

%

28



Stud. O. Jankaity tė.

Ar verta skirtis?
* * ♦ •

• . . .. . • , ■ ' f

Jau kuris laikas „N. Vaidilutės“ puslapiuos ir studenčių rū
pesčių eilėj randa vietos klausimas — ar reikia stud.* ateitinin
kėms atskiros sąjungos. Yra nuomonių už, yra ir prieš. Iš pernai 
buvusios konferencijos atrodo, kad dauguma, bent jaunesniųjų, 
norėtų savo nepriklausomybę nuo vyrų ir savarankiškumą argu
mentuoti atskiros sąjungos egzistencija. Tačiau iŠ diskusijų spaudo
je atrodo, kad šiuo klausimu domisi tik vyresniosios moterys — 
ne studentės, kurias ši reforma tiesioginiai liestų. Imi galvoti, kad 
studentėms tai neaktualu, kad tas klausimas dirbtinai iškeltas ir 
dirbtinai palaikomas. Nesistebėčiau, jei taip ir butų. Iš tikrųjų ar 
gi jau dabar mes taip priklausomos nuo vyrų, jei kelis kart per 
metus susirenkame į bendrus susirinkimus, ir jei sąjungos raštus 
rašo vyras? — Komes galime laukti ir viltis iš atskiros sąjungos? 
— Pirmiausia komisijos iš kelių mergaičių,, kurios galvotų šiuo 
klausimu, paskui — komisijos, kuri paruoštų naują statutą, pas
kui eilės susirinkimų, kuriuose rinksime valdybas, revizijas, skai
tysimeprotokolus, paskui... ah, jei numatytum ir išskaičiuotum 
tuos visus „paskui“ — norėtum mirti, kad tik išvengtum viso to. 
Ir ką mes tuo pasieksime? — Teisę turėti skolose paskendusį iž
dą, darbais apsivertusią ir studijas pamiršusią valdybą, ir argu
mentą: ot, matote, gerbiamieji, apseiname pačios vienos!.. Sava
rankiškumas — geras dalykas. Bet matyti jį sugebėjime pirminin
kauti susirinkime, sakyti prakalbas — kažin, ar tikslu.<

Pasaulis toks platus, ir mūsų keliai toki įvairūs! Tiek daug 
įdomių klausimų, kuriuos nagrinėjant jauti laimę. O mums pata
riama pabėgti nuo to į „moteriškųjų“ reikalų sritį, mažių mažiausia 
—žiūrėti į visa pro savus, „moteriškus“, akinius! Ar tai nėra grį
žimas j tuos laikus, kada moteriai neleisdavo rūpintis kitais da
lykais, kaip tik „moteriškais“. Žinau, yra klausimų, kurie turi 
ypatingai tik moteris dominti. Bet atskirų korporacijų, būreliu ir 
ratelių susirinkimų bei posėdžių — argi neužtenka vaikų auklė
jimo, virtuvės, eugenikos ir kitiems klausimams, kuriuos siūlo p. 
Izabelė M.? Korporacijos turi savo valdybas, komisijas, iždus, vė
liavas — visa, ką turi ir atskira organizacija. Jei studentės čia 
nepakankamai išmoksta savarankiškumo, tai tuščia viltis laukti to, 
turint sąjungą. Dar blogiau — dabar bent nueiti drįstame į ben-

r
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drus sąjungos susirinkimus; o kai būsime {pratusios dirbti abso
liutiškai atskirai — kaip jausimės, kai teks susidurti su gyvenimu? 
Juk gyvenime nėra visuomenės, kuri susidėtų tik iš motery. Už
sidariusios tik moterų tarpe, ar pajėgsime suprasti kitų reikalus? 
Ar moteris, nepajėgianti žiūrėti į pasaulį žmogaus akimis, neį
stengianti išsiveržti iš moteriškųjy rūpesčių ir veikalų rato, ar ji 
įstengs sukurti salioną, kuriame „būtų galima padisputuoti ir 
mokslo, ir meno, ir literatūros klausimais“. Nežinau, kokiu būdu 
atskira sąjunga atpratins muš ir nuo pletkavojimo. Juo labiau ji 
nepastatys namų ir negalės apsaugoti „skaisčių ir trapių mergai
čių“ nuo visų vėjų ir rasų. Kodėl? Dėlto, kad techniškasis darbas 
pareikalaus geriausių jėgų, o kūrybiniam darbui liks gražios fra
zės, o geriausiu atveju — rezoliucijos... Atskira sąjunga neparuoš 
studentės visuomenės veikėjomis, motery masių vadais. Juk tam 
reikalingas pirmiy pirmiausia geras išsimokslinimas. O kiek stu
denčių turės pamiršti savo studijas tik dėl to, kad rūpės visas 
techniškasis vadovavimo, tvarkymosi darbas! Vyresniosios gal jau 
pamiršo, kiek studentėms kainuoja vadovavimas draugovei. O są
jungai? Ir kuo mes nepatenkintos? — Tuo, kad vyrai rašo pro
tokolus? Kad suka galvą, kaip padengti iždo skolas? Kad rašo 
raštus? Kad išrūpina salę susirinkimui? Jei taip, tai kiekvienos 
šeimininkės ambicija turi būti įžeista, kai jos vyras, pav., įkala 
vinį į sieną; o moters savarankiškumui turi būti mirtinas smūgis, 
kai vyras jai atidaro duris ir paduoda apsiaustą.’

Pasaulis reikalingas moteriškos įtakos. Bet šitą įtaką duos 
ne visuomenininke savo prakalbomis, ne ta „savarankiška“ mo
teris, kovojanti už motery teises, bet moteris, kuri savo įtakon 
paims vyrą, belaikantį pasaulio vairą.

Pasaulinę istoriją kuria ne visuomenininke, išminties pilna 
galva, bet tuštutė moteris, nudažytomis lūpytėmis šnibždanti savo 
kapryzųs į ministerio ausį. Ar nereikia, kad tai darytų kilni, iš
auklėta, suprantanti savo žmogiškąją vertę moteris? Deja, ji tai 
negalės, jei visą gyvenimą stengsis rūpintis tik savo reikalais, jei 
kraus į galvą išmintį, pamiršusi uždėti ant jos gražią kepuraitę, 
jei svaidys karštus posakius apie motery teises, pamiršusi šypsnį 
ir sąmojų valdantiesiems. Tie, su kuriais dabar dirbame, kartu su 
mumis kada nors tvarkys visą viešąjį gyvenimą. Ar nereikia, kad 
jie jau dabar tarp bendrųjų reikalų įprastų matyti ir moterų rei
kalavimus? Ką jie apie juos nusimanys, jei dabar nuo jų atsitve
riame kinų siena?

Visuomeninis darbas pareikalauja iš moters ne tik jos laiko 
— pareikalauja jos asmenybės, to, kas moteryje vertingiausia. 
Didelis žingsnis, tvirtai suspaustos lūpos, energija kaktoj ir des
potizmas sieloj — štai moteris — kuriai likimas lėmė būti vi- 
suomeninke. Deja, ji dažniausia, liks tyruose šaukiančiu balsu, o
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Dėl ko mes gerai sugyvename
K

Nedaugelis tėra žmonių, kurie įplaukdami moterystės uostau 
turėtų galvoj ką nors kitą, kaip laimę. Bet j moterystę jie pa
prastai nežiūri kaip į švelnutį augalą, kurį reikia rūpestingai pri
žiūrėti, maitinti ir apskritai kreipti didžiausio dėmesio. Jaunave
džiai turėtų griežtai pasakyti: „J o k i a pas a u 1 i o j ė g an e g a 1 i 
suardy ti tarp mudvi ejy meilės ir pasitikėjimo 
ryšių. Trečiam asmeniui nevalia tarp mūšy kištis. 
J u k d ra u g iŠ ka s sugyvenimas yra kažkas gražu ir 
malonu ir mes jį, kad ir kažin kas būtą, išlaikysime.“

Pervarčius savo ir savo vyro laika nuo laiko per penkius 
moterystės metus padarytus užrašus, dažnai klausiu savęs, kokia 
nauda iš jų gali būti kitiems. Pats pirmas dalykas, kurį aš pasi
žymėjau, buvo tai, kad mano vyras nuolat palikdavo neuždarytą 
danty pastos tūbelę. Tiesa, tai buvo mažmožis, kuris vis dėlto 
mane erzino. Kartą prie progos aš jam tai draugiškai priminiau. 
Nuo to laiko tūbelę jis užsukdavo taip stipriai, kad man nelengva 

* būdavo atsukti. Šitas dalykas yra kaip ir simbolis daug didesnių 
dalykų, kuriuos mums laikas nuo laiko tekdavo vienas kitam pa
sisakyti, dėl kurių mūšy gyvenimas yra toks malonus ir skaidrus.

gyvenimas plauks vairuojant vyrui, kuriam diktuoja moteris, ne
galinti pasigirti nei savarankiškumu, nei nepriklausomybe...

Išvados? — Štai kokios: pasakykime moteriškai nuoširdų 
dėkui savo draugams, kurie išvaduoja iš to, tiek jėgy reikalau
jančio, techniškojo vadovavimo darbo. Naudokimės esamomis są
lygomis ir ruoškimės gyvenimui — pilkam gyvenimui —ne tik 
moters, bet ir žmogaus. Mokėkime padėti sau ir jaunosioms drau
gėms, nerenkant naujy valdybų ir komisijų. Veikim ne tuo šab
lonu, kurį nustatė vyrai, bet taip, kad kuo mažiausia tam eikvo
tume jėgy ir laiko. Esant svarbesniems reikalams — susišaukime 
korporacijų pirmininkių ar ir visų studenčių — ateitininkių susi
rinkimus. Dirbkime, musų darbas bus sėkla, kuri neša šimterio
pą vaisių.
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Mums dažnai būdavo prikišama, kad perdaug didelis artu
mas veda prie vienas su kitu nebesiskaitymo, vienas kito never
tinimo. Tat skatino mus panašaus vengti. Tokiam vienas kito 
nevertinimui mes neleisdavome mūšy tarpe pasirodyti nė vienai 
akymirkai. Niekuomet mes vienas kitam nieko neprikaišiodavome, 
bet ir nieko nenutylėdavome. Mes vienas kitam buvome manda
gūs, kaip prie keturių akiy, taip ir prie svetimų žmonių. Mano 
vyras visada pasibeldžia eidamas į mano miegamąjį, aš taip pat 
Ir maži dalykai daug sveria. Jis niekuomet neatplėšdavo man 
siunčiamą laišką, aš jam, nors neturėjova nė mažiausios baimės, 
kad iš to galėtu kilti kokių nesusipratimy. Mes niekuomet netu
rėdavome vienas kitam .paslapčių, priešingai. atvirai pasisakyda
vome, kad ir nemalonius dalykus; jie nutylėti dažnai priveda prie 
didelių nesusipratimy. Jis jeigu pasivėlina, pašaukia mane, aš jį, 
taip, kad mums niekada netekdavo vienas ant kito pykti. Kai ku
rios mano draugės yra jam nesimpatiškos, kaip ir jo pažįstami 
man, — niekada tačiau mums neateidavo į galvą dėl to ginčytis 
arba stengtis, kad jie greičiau išeity. Dėliai to mums vienam ir 
kitam, be jo’kio nepasitenkinimo, teko nutraukti keletą ankstyves
nių pažinčių. Jeigu kartais vienas kitam kiek ir sugildome nervus, 
prie pirmos pasitaikiusios progos išsiaiškiname dalyką ir be vargo 
prieiname prie susitarimo. Trumpai ir aiškiai: mes pamažu 
išsidirbome visą sistemą, kaip geriau vienas kitą 
suprasti ir nukentėti vienas kito netaktą; ji per
sunkia visa mūšy gyvenimą Lr užtikrina gerus 
santykius.

J Šito straipsnio temą neįeina seksualinis klausimas, kuris 
šeimos gyvenime turi lemiančios reikšmės. Tą klausimą tegu na
grinėja specialistai. Vis dėl to, remiantis šių dieny mokslu, tarp 
vyro ir moters santykių atvirumo, nuolat įgaunamo didesniu 
švietimo patyrimu, būtų nesusipratimas, kad vedusieji dėl drąsos 
stokos arba iš nepagrįstos gėdos harmoningai nesutvarkytų lyti
nių santykių.

Niekuomet negali išleisti iš akių vedusiųjų vienas kitam prisi
taikymo. Niekam nepaslaptis, kad moterystėj reikia kom- 
p r o m i s y . Jeigu viena katra pusė yra nusistačiusi, kad kompromir 
sus darytų tik antroji, — aišku, vaidai niekada negalėtų pasibaigti. 
Nepasiaiškinti nuomonių skirtumų, žinoma, nėra jokio pagrindo, 
bet tai turi būti daroma ne su visa energija, o be jokio įžūlumo.

Apie savo užsirašytas pastabas tariausi su daugeliu savo 
draugių, jos visos patarė pabrėžti vienatvės teisę. Kaip vyrai, taip 
ir moters dažnai nė nesupranta, kaip harmoningam gyvenimui 
yra svarbi tam tikra vienatvės doza.

Žinoma, pirmaisiais moterystės metais geriausia viską daryti 
bendrai; daugelis mano, kad šita laiminga savijauta tesis amžinai. 
Nebežino ką daryti, jeigu kurią dieną nesusitinka; skaito savaime.
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suprantamu dalyku, kad moterystė yra galas kūno ir dvasios"vie
natvei; Ankštuose didmiesčių butuose tas greitai priveda prie ne
pakenčiamų dalykų. Bet ir ten, kur erdvės yra pakankamai^ šitas 
tradicinis vedusiųjy nusistatymas ir kaimynų bei draugų varžymai 
dažnai priveda prie tų pačių dalyky. Nestoviu už atskirus kam
barius ir atskirus vyrams ir moterims pasilinksminimus, tačiau 
stoviu už abipusį asmenybės gerbimą ir leidimą ramiai galvoti ir 
veikti.

Prileiskime, kad vyras mėgsta irstytis būriniu laiveliu, žmo
na tuo tarpu nuobodžiauja. Jeigu, tokiu atveju, vyras kiekvienos

d • ,

savaitės pabaigą praleistų laivelyje, būtų nemandagu ir, pagaliau, 
egoistiška. Jeigu pas jį ateity būrių sporto nemėgstantis svečias, 
jis tikrai pasiliktų namie. Kodėl tokio mandagumo neparodyti 
savo žmonai, kodėl sportu nepasitenkinti kas antrą savaitę. Tada 
ji, reikia manyti, kitaip nusistatys ir lengvai galės tapti geri 
draugė.

Tas, žinoma, nereiškia, kad iš vienos ar kitos pusės reikia 
ypatingo pasiaukojimo. Žodis pasiaukojimas iš vedusiųjy žodyno 
turėtų būti visiškai išbrauktas. Sąmoningas pasiaukojimas — koks 
jis šiandie suprantamas ir apie kokį šiandie kalbama — veda 
prie nusiskriaudimo jausmo ir dėl to yra nenatūralūs, vistiek iš 
kokio požvilgio mes jį svarstytume.

33



Ir mums, kaip paprastai, pirmaisiais metais buvo finansinių 
sunkumų. Mano vyras yra gana išlaidus, tuo tarpu aš gana taupi. 
Tai yra temperamento ir auklėjimo dalykas, ir daugelis vedusių 
žmonių įvairiai reaguoja į finansinius klausimus. Kas ypatingai 
svarbu, tai sistema, kuri iš kalno neduotų iškilti panašiems try- 
nimamsi, dėl kurių suįra tiek daug moterysčių. Aš pastebėjau, kad 
mano vyras, kai aš pradėdavau kalbėti apie piniginius dalykus, 
paprastai jausdavosi gana nejaukiai ir jokio malonumo neturė
davo šia tema kalbėti. Pagaliau mes nutarėme nuskirti tiems 
klausimams svarstyti laiką. Pagaliau šis dalykas tapo kaip ir sa
vaime suprantamas, daug sutaupydavo nereikalingų ginčų, dėl įsi
vaizduotų neteisumų, aistrų ir akymirkos susierzinimų. Mums 
tapo taisykle finansinius reikalus metuose apsvarstyti 12 kartų; 
reikalas apie juos kalbėti nepaskirtu laiku kas kart mažėjo.

Kiekvienas vyras ir kiekviena moteris reikalauja sutikimo 
ar ne. Tai yra senas, tradicijoms pašvęstas nusistatymas, kurį 
viena karta paveldi iš kitos. Aš jos nenorėjau išnaudoti tam, kad 
moteris visą vasarą praleistų ekskursijose ir tuo tarpu su vyru 
pasimatytų tik savaitės gale. Tai kaip tik ir yra žingsnis prie 
nutolimo ir pagaliau visiško persiskyrimo.

— Venkite scen ų! — Daugelis konfliktų prasideda ma
žomis nereikšmingomis scenomis. Vyras, pavyzdžiui, grįžta susi
erzinęs iŠ kokio posėdžio ar baliaus; nieko blogo nemanydamas 
daro šiokių tokių pastabų, dėl kurių sekantį rytą, tikriausiai, gai
lisi. Argi moteris į tai turi reaguoti ir pradėti su juo bartis? Man 
atrodo, ne. Ji verčiau turėtų pasirūpinti jį nuraminti. Jautrumas, 
deliai kai kurių fizinių nenormalumų, gali kartais privesti prie 
didelių ekscesų ir šeimos laimę paversti griuvėsiais. Tik neri
botas vedusiųjų nuoširdumas g a 1 i pašai in t i v i s o k i ą 
gaisrui medžiagą. Pilna žodžio laisvė yra neišvengiamas 
dalykas. Bet pareikšti nuoširdumui, apie kurį čia kalbu, nėra rei
kalo nutolti nė vieno žingsnio nuo teisėto kelio. Migrena arba 
virškinimo aparato sutrikimai kartais gali išsilieti visu šiurkščių 
žodžių tvanu; diskusijos, laike periodinių moters negalavimų, gali 
iššaukti sunkių išmetinėjimų.

Kaip draugai, pamotės ir kiti, taip ir vaikai tebūnie įtrau
kiami į sąrašus tų, kurie neturi dalyvauti mūsų reikaluose. Ir 
štai dėl ko. Dauguma šeimyninių nemalonumų kyla sąryšyje su 
vaikų auklėjimo, bausmės ir panašiais klausimais. A p i e v a i- 
kus ir apie juos liečiančius klausimus kalbėkime ne tada, 
kada vaikai sėdi ant kelių, ar stovi ant kojų, bet kada vakare 
gardžiai miega. Jeigu jie nėra tokie, kokių mes pageidautume, 
pasistenkime prieš juos savo taktiką suvienodinti, sudarydami 
bendrą frontą. Jeigu katrą nors jų baudžiame abu, nebus pavo
jaus, kad mums vienas antrą kritikuojant bausmė liktų neišpil
dyta ir tuo demoralizuotų vaikus. Dažnai vaikai žaisdami tėvo ir
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ir motinos jausmais, jei tai galima, moterystės gyvenime padaro 
didelių spragų.

■ ’ ■ • . * * . . • . ■ , ■ ■ ■ ■ ■ . . ' .

Tiesa, Čia aš neprasitariau nė žodžio apie patį dalyko bran
duolį, būtent apie slėpiningą tarp mūšy, kaip ir visų kitų gyvų
jų, sąveiką. Bet to žodžiais išreikšti nėra nė galima. Tai mes tik 
jaučiame, tai mes tik palaikome įvairiomis aukščiau suminėtomis 
priemonėmis.

Iš — Schribner’s Magazine, New-York.

M. Paiitienytė

ABC kambarinių gėlių priežiūra

Gražiausias kambarių papuošalas yra gėlės. Nėra žmonių, 
kurie gėlių nemėgtų. Šalia grožio, gėlės dar taiso kambario orą 
(dienos metu). Bet tik tada gėlės puoš kambarį, kada jos bus 
tinkamai parinktos ir prižiūrimos. Jei gėlių pristatyta labai daug 
ir įvairių — bus ne kambarys, o oranžerija. Norėto jaukaus, este
tiško kambario nebus. Tas pat — jei kambaryje tik viena kita 
nuskurdusi gėlelė ar pan.

Kokias gėles laikyti — nustatyti sunku. Tai priklauso nuo 
skonio: vieni mėgsta Žydinčias, kiti — žaliuojančias. Yra gėlių, 
kurias visi daugiau mažiau mėgsta: palmės, fikusai, arankarijos, 
kaktusai. Yra mėgėjų, kurie augina vieną kurią gėlių rūšį, pav., 
kaktusus.

Bet kiekvienai gėlei reikalinga tinkama priežiūra. Jei gėlė 
bus žalia, vešli ji ir bus graži. Gėlės grožis priklauso nuo gėlių 
higieniškos priežiūros, dauginimo ir persodinimo.

Gėlių higiena. Dažniausiai kambarines gėles apninka 
amarai. Jie čiulpia augalo syvus, lenda kur jaunesnės augalo da
lys. Amarai puola ir lauke esančius augalus — rožes, obelis. 
Kiti gyviai, gėlių kenkėjai — šarvuočiai. Tai vabaliukai su skydu, 
dėl to atsparesni ir sunkiau naikinami. Tripsai — greit straksintys 
vabaliukai. Jie čiulpia syvus ir augalas pagelsta. Lapai lieka 
išmarginti geltonais taškeliais. Raudonasis variukas atsiranda 4 
sausros metu. Apipurkštus augalą vandeniu, jis išnyksta.

Tie visi parazitai naikinami įvairiais būdais, bet plačiausiai 
vartojamas žalio muilo ir . skysto nikotino (ekstrakto) mišinys. 
Geriausia veikia abu kartu. Mišinys, daromas 4°/o stiprumo 
(abiejų po 2°/o) ir plaujama ar pulverizuojama apnikti augalai. 
Šarvuočiams naikinti vartojama daugiau nikotino (3°/o). Muilo 
imti ne daugiau 3o/o, nes jis reikalingas tik tam, kad skystis 
geriau prie augalo priliptų. Tinkamiausias vanduo minkštas.
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Apteptus augalus mišiniu, palaikius . V2 vai., nuplauti, kad chemi
kalai nepakenktų pačiam augalui. :

Galima vabzdžius naikinti ir durnais. Gėlių vazonai statomi 
į didelį indą, kuris gerai uždaromas. Viduj uždegama pora gra
mų nikotino (tabakos). Taip palaikius apie V2 vai., gėles išimam. 
Vabzdžiai nuo dūmų apsvaigsta ir greit nukrinta.

Gėlių dauginimas. Augalus galima dauginti sėklomis 
ir vegetatyviniu būdu. Pastaruoju būdu dauginant, augalas išauga 
toks pat, kaip tas, nuo kurio paimta atžala ar ūgis. Sėjant sėklas, 
dažnai galimi nukrypimai. Ne visus augalus galima dauginti 
vegetatyviniu būdu, pav., palmes, paparčius galima išauginti tik 
iš sėklų.

Ne visų augalų ūgiai vienodai gerai prigyja. Įvairios vijokli
nės gėlės, kaip hoya carnoza, tradescancia, ir panašios lengvai 
prigyja. Užtenka įkišti ūgį į drėgną žemę. Geriau vartoti ne žemę, 
bet smėlį, nes smėlyje mažiau veisiasi bakterijų ir augalas nepū- 
va. Po kurio laiko ūgio žaizdelė užsitraukia ir atsiranda šaknelės.

Kitos gėlės — mirta, oleandras, įvairios citrinų, pelergonijų 
rūšys sunkiai prigyja ir reikalauja tam tikrų sąlygų. Joms reikia 
sudaryti tvankus oras, kad vyktų didesnis turgoras. Tam tikslui 
plancai apvožiami stiklu. Oleandras merkiamas į butelį ir statomas- 
prieš saulę.

Kitoms gėlėms kaip asparagusams, pirma prilenkiama šakelė 
prie žemės ir prismeigiama. Po kiek laiko, išleidus Šakneles, 
atskirti nuo krūmo ir sodinti.

Plancams geriausia tinka jaunos viršūnės, ar atžalos. Plan
cai imami ne per dideli, pav., mirtų 3—4 cm., oleandrų 6—8 
cm., kaktusui nupiaujama galas stiebo 3—4 cm. ir paliekamas 
nesodintas 2—3 dienas, kad žaizda kiek apdžiūtų. Pasodintus 
ūgius gerai palaistyti.

Persodinimas. Vazoninės gėlės nepersodinamos kas 
metai. Tai daroma pagal reikalą. Reikia pauostyti vazono žemė, 
jei kvepia rflkščia. — vad., žemė sugedus ir reikia persodinti. 
Toliau — apžiūrėti šaknų sistemą. Jei šaknys užima visą vazoną
— reikia persodinti. Gėlės persodinamos pavasary prieš joms 
pradedant augti ir pabaigoj vasaros, prieš pasiruošiant žiemavoti. 
Persodinimo darbas taip atliekamas.

Prilaikant pirštais, gėlė išverčiama iš vazono. Žemė su pa
galiuku apgramdoma, šaknys kiek pajudinamos. Naujas vazonas 
parenkamas pagal augalo šaknis. Jei šaknys smulkios (veneros 
plaukai), vazoną imti tik truputį didesnį, kad spėtų tuoj šaknys 
užimti naują vietą ir neprisiveistų parazitų. Į senus vazonus 
nesodinti nedezinfekavus. Žemė irgi parenkama: smulkioms 
šaknims — žemė lengva, puvėsinga; jei šaknys stiprios, storos
— imama sunki, velėninė žemė. Žemė maišoma, kad būtų 
tinkama maisto ir struktūros atžvilgiais. Imama velėninės,
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lapinės (perpuvusių lapų) po atatinkamą dalį, atsižvelgiant į au
galo šaknis, ir % dalį smėlio. Sumaišius, pasūdom zuperiu (2—3 
gram, zuperio 1 Itr. žemių).

j vazono dugną reikia dėti molinę šukę ar medžio anglių. 
Pilama žemės ir statoma gėlė taip, kad gėlės kaklelis butų ne- 
aukščiau vazono paviršiaus. Visur gerai pripilama žemės, pagrū- 
dama pagaliuku ir užbaigiant, padaroma aplink gėlę lėkštelę, 
kad vanduo laikytųsi. Persodinus, palaiščius, reikia laikyti gėlę 
kokias 4—5 dienąs tamsesnė] vietoj.

Esybė

Sveikos, Faraonų dukros!

Šitoks šūkis veržiasi pro ašaras.
Lietuva — artojų šalis, amžiais priešų slėgta ir galutinai 

Didžiojo Karo nualinta, dabar yra prisikėlimo — kūrimosi stadijoj, 
tad suprantama, jog visi jos piliečiai turi būti: proto, amato ar 
juodojo darbo darbininkai. Mes neturime dvarininkų, kapitalistų 
ar milijonierių, kurie galėtų be užsiėmimo lengvai pragyventi.

Šiandieninė moteris, daugiau negu kada nors kitais laikais, 
turi būti tik darbo žmogus, nes įpėdinystės keliu turtų nepavel- 
dėjo, o teisės keliu gavo, be amžinųjų moters pareigų, daug 
naujų profesijų. Tad ji turi nusikratyti visų tuštybių — varžtų ir, 
tinkamai moksliškai ar fiziniai pasiruošusi, užimt visuomenėj jai 
skirtą vietą.

O ką matom gyvenime?
Atrodo, kad daugelis moterų yra iš tikrųjų tik faraonų 

dukros, sugebančios tik minkštose kanapose voliotis. Jas šukuoja 
ir galvas trenka specijalistai, nagus karpo — specijalistai, visokios 
rūšies „atjauninimo“ masažus dirba irgi specijalistai.

Kiek tam visam reikia laiko ir ištekliaus? Ar tai suderinama 
*su krizio laikais ir darbingumu?

Panašiai nusideda ir vyrai, tik kitokiomis formomis. Bet 
apie juos kitą kart kalbėsim.

Mes per anksti suaristokratėjom ir todėl į daugelį visai švarių 
darbo sričių žiūrim su panieka. Visi pritariam, kad jau laikas 
pravalyti valstybines įstaigas nuo svetimšalių antplūdžio, ir pavesti 
jas Lietuvos sūnums. Argi ne laikas tą pat padaryti visose gyve
nimo šakose?

Ypač moterų pasaulis juk didelius' pinigus leidžia, kad ir 
madoms. O kas tais pinigais naudojasi? Daugiausia lenkės, žydės, 
rusės ir p. Žinome, kßd jau tam pat Kaune yra svetimšalių mo
disčių į tokį trumpą laiką gražius namus įsigijusių.
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IŠ STUDENČIŲ GYVENIMO

— Nūdienės moters uždaviniai ir pareigos.
(Dr. Vydūno paskaitos, skaitytos V. D. U. studentėms, š. m. kovo m. 

13 d., mintys).
Žmogus yra dvasinių ir fiziologinių pradų sintezė. Moteris 

— žmoniškumo prado apraiška. Dėlto ji, kaip žmogus turi rū-

Kodėl tokio kapitalo negalėtų susikrauti lietuvės?
Ar siuvimas rūbų, skrybėlių, gorsetų, frizavimas, m a n i ki ū r a s, 

pedikiūras, masažai ir p. tokia sunki „filosofija“, kad to nesugebėtų 
lietuvės? Reikia tik daugiau drąsos, iniciatyvos išsijudinti iš sus
tingimo ir aimanavimo ir darbo daug atsiras. Tik būkim demo
kratiškesnės ir neniekinkim švaraus darbo. Pav., užsienyj yra daug 
tokių ponių, kurios buvo daktarų, advokatų ar inžinierių žmonos 
ir puikiai gyveno, bet likusios našlės, ar šiaip fortūnai pasvirus 
kiton pusėn, tos ponios visa energija griebiasi darbo: atidaro 
madų salioną, baltinių, rūbų, gorsetų ar kitą kokią siuvyklą ir, 
turėdamos iš anksčiau pažintis, mielai palaikomos ir gerai egzistuoja.

Tiesa, jau ir pas mus yra viena žinomo daktaro žmona, kuri 
gražiai veda daržininkystę ir ponių šukavimo įstaigą. Tai girtinas 
žygis ir sektinas pavyzdys.

Juk mažoj mūsų tėvynėj neišteks visiems vietų profesorių 
katedrose ar valstybės kabinetuose. Anksčiau ar vėliau teks kitaip 
duoną pelnytis. O kas anksčiau sumaniau griebsis darbo, tas 
pirmas įsikurs ir greičiau prasiirs.

Tik nesteikime „poniškų ubagų“ luomo. Yra žmonių, kurie, 
negaudami savo išsvajoto užsiėmimo, greičiau badaus ar elgetaus, 
negu imsis kito darbo.

Tiesa, tokiems dievaičiams, kaip frizūrai, manikiūrui ir 
pedikiūrui nevertėtų mūsų tautai bokštų statyti, bet kadangi 
dauguma žmonių be jų neapsieina ir gudruoliai iš tų „profesijų“ 
rūmus stato, kodėl tokiu pelnu negalėtų pasinaudoti mūsų mote
rys, ypač, jei jų rankose šis praktiškasis menas virstų lietuviškesnių.

Nors fizinis darbas dabar yra skaitomas juodu ir žemu, ta
pčiau, iš tikrųjų, jis yra daug garbingesnis už tinginiavimą ar po
nišką elgetavimą.
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- pintis savo žmoniškumo pradu ir stengtis jį skaidrinti. Senovės 
eigiptiečiai manė, kad žmogus sudėtinė būtybė, bet jo uždavi
nys — pasidaryti vienetu, kuriam vadovautų žmoniškumo pra
das. Vyro žmoniškumo prado pasireiškimas d aug y kuo skiriasi 
nuo moterų. Pagal Leipcigo prof. Ernst Bertmann’ą, vyruose pasi
reiškia „Erkenntnisgeist“,‘moteryse — „Muttergeist“. Iš to išplau
kia skirtingi uždaviniai ir skirtingos pareigos. Žmogaus, taigi ir 
moters, darbas kurti mintis, bet dažniausiai tas kūrimas nueina 
priešingomis kryptimis. Vyras tenkinas tuo, kad jis kuria mintis 
ir savo sąmonę padaro siela tos minties; kūnas gi tą mintį sten
giasi realizuoti. Vyro mintys, siekiant kokį nors tikslą, virsta vei
kimu arba konkrečiu darbu. Paskutiniais laikais pasirodė daug 
įvairių išradimų^ tačiau tie aplinkos daiktai pasidarė žmogui aukš
čiausiomis vertybėmis. Vadinas žmogus, besistengdamas išeiti iš 
pasyvumo stadijos ir rodydamas didelį aktyvumą, pasinėrė į ma
teriją, nustelbdamas žmoniškumo pradą. Žmogus pasidarė nebe- 
darnus, riebenormalus. Šių dienų faktai parodė, kad vienos „Er
kenntnisgeist“ neužtenka, kad intelektualizmas be metafizikos, be 
aukštesnės galios yra bejėgis. Moteris pasirodė daug darnesnė už 
vyrus. Kyla klausimas, ar tas darnumas šiandien tebėra. Šių die
nų gyvenimo aplinka palietė ir moterį. Ieškoti ko nors kilnesnio, 
gražesnio, ieškoti tikrosios dalyko esmės, dabartiniam žmogui 
dažnai taip svetima. Pažvelgę į moterį ir paanalizavę jos žmoniš
kumo prado pasireiškimą, pastebėsime ne minčių dvasią bet gy
vybę; gyvybę kūno, nuotaikos minčių ir žmoniškumo. Tad supran
tama, kodėl Goethe liepia kreiptis į moteris, norint sužinoti, kas 
tikrai kilnu. Menkėjant moteriai, krintant jos' autoritetui bei dorai, 
nyksta ir tauta, nes vyras teturi 5 kartus mažiau žmoniškumo už 
moterį. Žmoniškumas nušviečia žmogaus veidą, suteikdamas jam 
tam tikro grožio. Moteris yra gražesnė todėl, kad joje pasireiškia 
daugiau žmoniškumo, dvasios gyvumo. Paviršutinė šių dienų kul
tūra stengiasi ir moterį paskandinti išorės gyvenime, padaryti vy
rų įrankiu. Dėl tų pastangų sumenkėjo dorovė, kuri yra ne kas 
kita, kaip žmoniškumo viešpatavimas ant pažinimo galių. Prieš 
100 metų prasidėjusi moterų emancipacija, pareiškė, kad moteris 
nebenori būti vyro įrankiu. Tas protestas yra ne kas kita, kaip 
žmoniškumo kovos su gyvuliškumu tam tikras pasireiškimas. Tos 
moterų kovos tikslas ne pasidaryti vyrais, bet, pasisavinant 
vyro minčių turtą, labiau išplėtoti moteriškąsias ypatybes. Moterų 
šūkis turėtų būti tas: „Mes esam gyvybės kūrėjos! Nuo musų 
pareina dvasinio gyvenimo vertybės.“ Ir visas darbas turėtų būti 
kreipiamas ta linkme. Iš to aiškėja, kokios pareigos moterims už
dedamos. Šių d enų gyvenimas ypač verčia moterį susidomėti 
savo sveikatingumu, nes jos, būdamos tautos pagrindas, turi tu
rėti atsparų ir tvirtą kūną. Moters uždavinys kurti grožį, bet ne 
paviršutinį, tik grožį, pasireiškiantį žmoniškumo prado tobulinimu.
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Minčių skaidrinimas mums neturi būti svetimas, nes tai labiau
siai atsispindi veide/ Kiekviena moteris šiuo gyvenimo momentu 
turi būti dvasininkė. Dvasininkė ta prasme, kad stengtųsi kituose 
ugdyti kilnumo nujautimą, tikrojo grožio ir gėrio supratimą. Kad 
moteris gali tuo būti įrodo graikų vaidilutės. Moteris turi būti 
karžygė kovoje su neigiama visuomenės įtaka. Jos uždavinys, 
ugdyti atsparumą, rūpintis kūnu ir tobulinti žmoniškumo pasireiš
kimą. Moterims reikia įgyti daugiau drausmės, nes tik tada, kada 
viską užvaldo žmoniškumas, vyrai neįstengia moterims atsispirti 
ir tada viską galima pakreipti norima linkme. Čia uždedama pa
reiga ne tik platinti gyvybę, bet ją kilninti, skaidrinti. Moteris, 
kaip tautos gyvybės kūrėja, turi skleisti žmoniškumą vyrų tarpe, 
platinti mintį, kad žmogus nėra vien kūnas, bet ir aukštesnė bū
tybė. Taigi, moteriai priskiriama ne tik rūpintis savo žmoniškumo 
prado tobulinimu, bet jai uždedama pareiga jį surasti ir kituose. 
Moteris neturi vaduotis šūkiu „kova už būvį“, bet stengtis vi
siems praskaidrinti gyvenimą, įnešti daugiau meilės, šviesos. Mo
terys, o ne vyrai, paskendę išoriniame pasaulyje, stovi pasaulio 
centre. Ir visas ateities gyvenimas, jo blogosios ir gerosios pusės 
pareis nuo to, kiek moteris bus atsidavusi savo misijai.

O. P.
— Mi e s t e 1 ė n ų 1 u o m o k ū r i m a s i s-i r moteris.
(Prof. Ereto paskaitos, skaitytos 1934 m. kovo mėn. 13 d. V. D. Univer

siteto studentėms ateitininkėms, santrauka).
Pažvelgę į kokios nors tautos struktūrą, pastebim, kad aris

tokratų luomas neskaitlingas, o ūkininkų ir darbininkų luomas, 
kurs, gamina materiales gėrybes, yra didelis kūnu, bet ne galva. 
Miestelėnų luomas tautai turi daug reikšmės. Visus opiuosius 
žmonijos gyvenimo klausimus sprendžia ne aristokratai ir ne 
žemdirbiai, bet miestelėnai. Miestelėnų luomas yra tautos smege
nys. Neturėti jo, vad., neturėti galvos. Visi didieji talentai, meni
ninkai, išradėjai, filosofai yra kilę iš miestelėnų luomo. Tauta, 
neturinti to luomo, negali egzistuoti. Vytautas Didysis, supratęs 
to luomo trūkumą Lietuvoje, pasikvietė žydus, kurie sudarė mies
telėnų — pirklių luomą. Prekyba labai svarbus dalykas tautos gy
venime.^ Tauta be prekybos — tauta be ateities. Laikui bėgant 
žydai greit perėmė ir kitas miestelėnų luomo funkcijas. Pas mus, 
Lietuvoje, savo miestelėnų luomo dar nėra. Ūkininkai ir darbi
ninkai davė Lietuvai šviesesnių žmonių, tačiau tai buvo saujelė, 
kuri negalėjo sudaryti savo miestelėnų luęmo. XIX amžiaus gale 
ėmė reikštis lietuvių miestelėnų luomo susidarymo pradžia. Ta 
užuomazga buvo Varšuvos ir Petrapilio lietuviai studentai, kurie, 
deja, pasidavė pozityvizmui, ateizmui ir materializmui. Šiandien 
ateina miniomis į miestą ūkininkų vaikai, kurie turės sudaryti 
miestelėnų luomą. Tačiau jie, atvykę į miestą, greit netenka savo 
tradicijų ir pagrindo, nes visa, kas jų širdžiai artima, paliko toli
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kaime. Todėl gresia pavojus greit nuslysti miesto asfalte į krimi
nalistų eiles, Miestelėnu luomo sudarymas yra būtinas. Kuomet 
susidarys Lietuvoje toks luomas, kultūrinis gyvenimas pasuks kita 
vaga. Tai naujas uždavinys Lietuvai, kurį turi įvykdyti ūkininkų 
vaikai. Dabartinė studentija yra medžiaga tam luomui. Tačiau 
studentai yra pseudomiestelėnai. Jie, atėję iš kaimo, žiūri ir ver
žiasi į kaimą, nes mieste yra žydai, kurie neleidžia jiems įsigalėti,, 
jiems pasireikšti. Taigi, studentai neturi mieste jokio materialinio 
atsparumo. Pastovesnė medžiaga — valdininkai, karininkai, profe
soriai, kunigija, bet ta medžiaga netikra ir neskaitlinga. Šiandien, 
pažvelgę į laikraščius, matom, kad ten ar kitur nusikalto kasinin
kas ar kitas koks valdininkas. Tai rodo, kad mūsų miestelėnų 
pagrindui trūksta miestęlėniškos etikos. Šiandieninė medžiaga su
daryti miestelėnų luomą yra neperpuikiausia, o procesas jam su
daryti eina nepergeriausia kryptimi. Kaunas patogiausia vieta 
susidaryti miestelėnų luomui, tačiau sąlygos yra sunkios, ir dar 
praeis 3 generacijos po 25 metus, kol bus Lietuvoj miestelėnų 
stiprus luomas. Ir nors sunkios, nepatogios sąlygos, tačiau mes 
turime kurti miestelėnų luomą. Mes esame ne tik medžiaga, bet 
ir kūriamasis veiksnys. Svarbu pažymėti, kad miestelėnų luomą 
formuoja ne vyrai, bet moterys: mokytojos, valdininkų žmonos, o 
tarp kitų ir studentės. Didelė dalis tos naštos tenka ir ateitinin
kėms, atsižvelgiant į jų ideologiją. Kaip moterys idėjiniai nusis- 
tačiusios prisidės prie to darbo, toks ir bus ateities miestelėnų 
luomas. Nuo jų priklauso: ar pasyviai pasiduos, ar aktyviai prisi
dės prie to proceso. Miestelėnės idealas. Ateitininkės jau darbuo
jasi ta kryptim. „Naujoji Vaidilutė“ — ženklas, kad formuojasi 
katalikiška buržuazija (gerąja prasme). Dar šviesios atminties M. 
Pečkauskaitės laikais „N. Vaidilutė“ buvo labai suidealinta. Tačiau 
idealizmas be realybės yra nevaisingas. Paskutiniais metais jau 
krypstama į kitą pusę ir tai labai naudinga. Šeimotyros būrelio 
sudarymas taip pat geras ženklas. Tą pat tenka pasakyti ir apie 
kulinarijos kursus. Mūsų studentės suvokia, kur jų pašaukimas, tik 
reikia ta linkme sparčiau eiti. Kaip eiti? 7. Mokslas. Visų pirma

< reikia nustatyti savo pašaukimą. Gimnazija -— mokykla, kuri 
žmogaus neparuošia gyvenimui. Tas labai bloga. Abiturientės 
neturi jokio supratimo apie savo gyvenimo uždavinius. Tiesiogi
nis miestelėnės moters pašaukimas — būti žmona ir motina. Ir tam 
pašaukimui reikia ruoštis dar gimnazijoj. Visas mokslas turi būti 
ta kryptim pastūmėtas. Tačiau kartu yra ne tik teisė, bet ir pa
reiga turėti moteriai profesija. Profesijos geistinos tos, kurios iš
plaukia iš moters prigimties: mokytoja, slaugytoja, darželio vedė
ja, gydytoja ir k. Nebūtinai moteris turi verstis profesija, tačiau ją 
įsigyti turi būtinai. Dėlto mergaitėms turėtų būti licėjai su mote
riška programa. Universitete moteris turi turėti lygias teises, tačiau v 
jų mokslinimas neturi eiti grynai intelektualia kryptim, kaip iki
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šiol. Šalia universiteto turi būti speciali moterų mokykla. Tuo da
lyku turi susirūpinti pačios moterys. Šių laikų lietuvės inteligentės 
svarbiausias uždavinys įkurti Aukštoji Socialinė Moterų mokykla. 
To reikalauja moteriška ambicija. Toji mokykla būtų priedas prie 
dabartinio universiteto. Tokia mokykla butų kompensatas tam in
telektualizmui, kuriuo persisunkęs mūšy universitetas. Universite
tas įkurtas vyrų ir vyrams. Tą diktatūrą galima apeiti, įkūrus mi
nėtą Aukštąją Socialinę Moterų mokyklą. 2. Menas ir muzika. 
Moteris veržiasi į humanitarinius mokslus, į literatūrą. Jos siela 
trokšta meno, muzikos. Dėl to tą troškimą moteris būtinai turi 
stengtis įvykdyti. Būsimai miestelėnei muzika — būtinas dalykas. 
Muzika reikalinga šeimos židiniui. Ji jungia žmones. Be muzikos 
nėra jaukumo šeimoje. Patefonas neatstoja kūrybinės jėgos. Iš 100 
belgių ir olandiečiy — 90 puikiai skambina pianinu. 3. Pasiruo
šimas maistą gaminti. Valgio ir gėrimo atžvilgiu Lietuvoj dar 
stovime kaime, mintame valgiu, kurs miestui netinka: valgio daug, 
skonio nėra. Mėsos gausumas, pyragaičių krūvos per vaišes iš 
kaimo atėjo į miestą. Tarnaitės iš kaimo parsinešė ir piety kai
mišką meniu. Tačiau, kas ūkininkui sveika, miestelėnui — nuodai. 
Proto darbininko kūno apyvarta daug mažesnė, negu artojo, todėl 
nereikia tiek daug mėsos. Visas vargas, kad mūšy inteligentė ne
moka virti ir nemano išmokti. Tai didelis nesusipratimas. Stiprūs 
valgiai reikalingi priedo, kurs padėtų virškinti. Čia jsiplakė mūsų 
miestelėnui į galvą, kad reikia vyno, degtinės. Blaivybės Dr-ja 
įrodė, kad tai yra netikslu, ir suruošė organizuotą parodą su mies- 
telėniškais valgiais. Vartotinas tik bealkoholinis vynas. Taigi, val
gis turi būti pritaikintas darbui. Be to, reikalinga griežtai vengti 
alkoholinių gėrimų. 4. Butas — moters pilis, tvirtovė, jos valsty
bė, kurioj ji yra monarchas. Buto įrengime moteris gali parodyti 
visą savo estetiškumą. Butas nors pigiai, kukliai, bet skoningai, 
jaukiai įrengtas yra poilsio vieta. Nebūtinai jis turi būti liuksusi
nis ir turėti daugybę kambarių. Mokėti du kambariu sutvarkyti 
taip, kad juose būtų malonu ilsėtis, yra kūryba, menas. Dažniau
sia šeimos yrimo priežastim yra moteris. Vyras neturi tikslo lan
kytis restoranuose, bet tuščia žmona nemoka jo pririšti, ypač, kai 
butas neturi išvidinės šilumos. 5. Rūbai. Vokietės moterys yra 
darbštumo ir praktiškumo pavyzdys, bet neturi jokio skonio. Pran
cūzės yra >y priešingybė. Jos pasižymi ypatingai geru skoniu. 
Lietuvės turėty pasimokyti iš vienų ir kitų. Prie rūbų moteris bū
tinai turi pridėti savo rankas. Pati inteligentė turi mokėti siūti, 
megzti, kad nereikėtų dėl kiekvienos smulkmenos bėgti į krautu- 
tuvę ir prašyti žydo pagalbos. (Paskaita bus tęsiama.)

Regina ir Emilija
— Universiteto stalo teniso žaidime kovo m. 3—4 d. 

pirmenybę laimėjo stud. Birutė Nasvytytė. Rimtos kandidatės į 
pirmas vietas yra Rutkauskaitė ir Šilingaitė.
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— S tu d e n t ė privalanti b utį didesnė visuomenininke. Da* 
baltinis jos pasyvumas yra nepateisinamas. Normalų studentės 
gyvenimą sudarytų „ mokymasis, ieškojimas vyro ir visuomeninis 
darbas“ („Lietuvos Stud.“). •"

LIETUVOJE
— Vilniaus k r aš t o b a d a u ja n t i e m s šelpti- Vyriausio 

Komiteto garbės pirm. J. Tubelienė, Garbės vice-pirm. Br. Biržiš
kienė. Vykdomajam Komitete įeina žymi visuomenininke M. Gal
dikienė. Visi kiti vykdomojo Komiteto nariai yra žymūs mūsų 
tautos veteranai.

— Moterų seklyčios vedėja Žilinskienė seklyčią per
tvarko taip, kad ji daugiau atatiktų kultūrinės įstaigos uždaviniams.

— Panevėžyje Liet. Kat. Moterų suorganizuotus kursus 
vadėms K. V. C. salėje lanko per 50 dalyvių, daugiausia iŠ įvai
rių Vyskupijos vietų.

— L a i k r a š č i a į r a š o, kad Radvilaitė, Tautų S-gos atsto
vė, buvus pas vidaus reikalų ministerį, prašydama pakeisti mūsų 
įstatymų paragrafus, kuriais pridengiama prostitucijos reglamenta
cija. Yra nustatyta įsteigti Lietuvoje specialę moterų policiją.

— Ž a gare j e suruošta kovo mėn. 18 d. šaulių — moterų 
„Moterų teismas“. Teismą, kaltintojus, ginėjus ir liudininkus su
darė vietos šaulių būrio vadovybė, vidurinės ir pradžios mokyklų 
mokytojai ir šiaip žmonės. Moteris buvo kaltinama: doroviniu, 
auklėjimo ir kultūriniu atžvilgiu. Teismas nutarė Žagarės miesto 
ir valse. moteris nuo bausmės atleisti ir paskirti 5 m. kruopštaus 
darbo—pašalinti iškeltas ydas, įeiti į visuomeninį gyvenimą ir tin
kamai auklėti būsimos kartos atstovus.

— Liet, Kat. Mot. Draugi j os visuotinė konferencija 
šaukiama š. m. birželio m. 27—28 d. Kaune.

— V i d a u s r ei k ai ų ministeris jau patvirtino „Oze“ 
žydžių gailestingųjų seserų mokyklos programą ir statutą. Mokyk
los mokslas truks 2 metus. Mokinės bus priimamos ne jaunesnės 
18 metų ir ne senesnės 35 metų ir išėjusios nemažiau 6 gimna
zijos klases.

— M o t in os i r Va i kose k c i j a, įsisteigus 1931 m., glo
boja šeimas, teikia moralę bei materijalę motinoms ir vaikams 
paramą. Ypač sekcija kovoja su besiskverbiančia pakrikimo dva
sia, kuri ardo šeimos laimę ir griauna jos pamatus. Praktiškai 
sekcija yra įsteigusi dešimtį sveikatos patarimo punktų, kuriuos 
tvarko ir prižiūri Motinų Jaryba. Punktuose dirba gydytojas ir 
sesuo - akušerė. Kaune, Žaliakalnyje turi Motinos ir Vaiko globos 
namus, kuriuose globojamos neturtingos nėščios moterys. Sekcija 
stengiasi plėsti savo veikimą ir provincijoj — steigs dienos darže
lius, lopšelius, motinystės namus ir 1.1.
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— Tretininkėms bus įvesta nauja uniforma.
— Liet. Kat. Moterų Draugijos artimieji uždaviniai: 

1) įkurti visose parapijose savo skyrius ir patraukti visas neorga
nizuotas moteris į savo eiles; 2) ruošti moterims- motinoms reli
ginio sąmoninimo ir priešmokyklinio amžiaus vaikų religinio 
auklėjimo kursus; 3) rūpintis doriniu vaikų auklėjimu; 4) platinti 
auklėjimo literatūrą; 5) spaudoje, paskaitose, kursuose nagrinėti 
motinos ir vaiko h gienos klausimus; 6) išaiškinti visi liečiu šei
mą teisiniai, ekonominiai klausimai. Centro Valdyba numato 
ateinančioje Draugijos konferencijoje įkurti šeimininkių sekciją, 
kurios uždavinys būtų kultūrinti namų ūkį, kelti namų pramonę 
ir tautišką meną, nustatyti tautišką moterų ūkininkių madą, kas
dienių ir Šventadienių drabužių tipą ir 1.L; 7) eiti kuoplačiausia 
socijalinio — labdaringo veikimo plotme.

■— S u o m i ų m o te r ų š a u i i ų .organizacijos „Lotta Svard“ 
viršininkė Fanny Luukkonen apsilankė Kaune drauge su įžymia 
suomių veikėja RutMunck. Viešnios vizitavo be S-gos vado
vybės,^. Tūbelienę ir p. Zaunienę. Fanny Luukkonen kovo 28 d. 
laikė Šaulių S-gos salėj įdomią paskaitą apie Lotta Svärd orga
nizaciją, kurioje iškėlė moterų šaulių svarbą tautos ir valstybės 
gyvenime.

— P o e t ė L. G o 1 d b e-r g spaudai ruošia naują eilėraščių 
knygą. Knyga žada pasirodyti dar šią vasarą. L. Goldberg žydų 
gimnazijoj dėsto literatūrą. ■-

— Pirmąjį Ii etų v iš ką kosmetikos kabinetą ir kos
metikos kursus Kaune įrengė, vienintelė šios rūšies meno specialistė 
Lietuvoje, Nikolskienė. Visuomenė džiaugiasi šių kursų įsteigimu, 
nes jie padarys savarankiškomis specialistėmis ir lietuves.

— Mergaitės ir jaunuolio idealų objektai griež
tai skirtingi. Nepaisant, kad jaunimo idealingumą veikia blogi 
pavyzdžiai, epikūriškai skatindami naudotis kiekviena minute Ir r 
smagumais, jaunimas išsiveržia iš gyvenimo rutinos ir eina di
džiųjų idealų vedami. Verta pacituoti paralelė tarp lyčių skirtingų 
ir bendrų idealų — Daumanto Cibo „Kas veda mus“ str., „N. 
Romuva“ 168 nr. —

1 „Mergaitės idealų pasiieško savo pažįstamųjų tarpe. Jos labai trokšta 
draugiškumo, o pastoviam draugiškumui palaikyti būtinas atjautimas ir patiki
mumas. Mergaičių auklėjime iškeltina geros draugės reikšmė. 2. Tėvus idealu 
dažniau renkasi mergaitės. Tėvai, kurie savo sūnui neparodo jo metais reiš
kiamo atžvalgumo ir sumanaus prieteliškumo, greit nustoja vertingos įtakos ir 
dažnai per anksti atiduoda jį kitų asmenų valdžion 3. Mokytojai retai imami 
idealu, nes jie dažnai užsimiršta turį jaunimui duoti akivaizdų gerą pavyzdį. 
Juk jie ir auklėtojai, ne tik gryni mokytojai. 4. Jaunikaičiai istoriniems asme
nims skiria daugiau dėmesio. Mergaitės atsilieka dar ir dėl to, kad istorijoj 
ryškiau ir dažniau figūruoja vyrai, o ne moters. Todėl neretam atsitikime mer
gaitės idealu pasirenka ir vyriškį. Istorijos dėstymą reikia daugiau suasmeninti, 
o pačius veikėjus — paryškinti, 5. Grožinės literatūros kūrėjai jaunimui formuo
tis turi ir didelės reikšmės ne vien kūriniais, bet ir savo gyvenimu. Lauktina
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mūšy lit. ontologijos su plačiomis autorių bijografijomis (geriau — autobiogra
fijomis). 6. Idealus renkantis daugiausia sveria etiški motyvai. Pagalba ir pasi
aukojimas nelaimingiesiems yra mergaičių siekimas. O jaunikaičiai didžiai ver
tina morališkąjį narsumą. Jaunimui bręstant grynai etinės, išrinktinės vertybės, 
jų gyvenimui daugiau reiškia, kaip religija. O į religijos dėstymą tuo metu 
įterpti daugiau nuotaikos, o ne vien nuobodžios kazuistikos. /. Meninių gabumų 
geidaujama brendimo pradžioje, kol jaunimas apsipranta su nauju savimi ir iš
sivaduoja iš mielos vienumos. 8. Tautiškumu daugiau pasižymi jaunikaičiai. Sau
goti juos nuo radikalizmo. Tautiškumo daugiau įkvepia savi rašytojai, o istorija 
jį tiktai stiprina. 9. Stoka moteriškų pavyzdžių skaitymų knygose ir mokslo va
dovėliuose neleidžią mergaitėms pasirinkti, kas joms būtų naudingiau. Idealu fš 
bėdos pasirenkami vyrai joms vis dėlto netinka. 10 Rodant jaunimui tikrą kelią, 
reikia rodyti gražu gyvenimą. Svyruojančius pastiprinti, suklupusius pakelti! 
Daugiau jaunimo ir visuomenės teismų! Jaunimo jie mėgstami“.

— M. R a k a u s k a i t ė, Valstybės operos solistė, š. m. kovo 
mėn. 12 d. dešimties metų .sėkmingo scenos darbo sukakties pro
ga, talentingai vaidino Bizet’o operos „Carmen“ rolėje. Sukakties 
„Carmen“ išėjo maestriška ir tikra. Jubiliatė publikos buvo sutikta 
su entuziazmu. Sveikinimai, gėlės buvo lietuviška nuoširdi visuo
menės padėką Jubiliatei už didelę lietuviškojo meno meilę ir at
sidavimą.

UŽSIENYJE
Italijoje

— Š v. M e t a i. p r a t ę s t i. Popiežius Pijus XI paskelbė, 
kad pratęsiami Šventieji Metai iki 1935 m. Velykų. Naujieji Šven
tieji Metai prasidėjo balandžio 8 d.

— Šv. Metų proga paskelbtos: šventosiomis — Teresė 
Margarita ir Marija Mikaelė, palaimintosiomis — Bernadeta Soubi- 
rous, Joana Thouret, Gemma Galgani, Luisą de Marillac, našlė 
Marija Legras, Marija Peletier, Vincenta Gerosa, Katarina Labourė.

— Florencijoj meno parodoj „Marija moterų akimis žiū
rint“ dalyvavo 260 menininkių, iš kurių 16 gavo premijas. Pir
mąsias premijas gavo italė Sofija Chiosttyj už aukštą meniškumą, 
vokietė Lilly Ketteler už religinį turiningumą, pietų slavė Mara 
Krali — už originališkumą.

— Italijos moterų sąjūdis yra silpnesnis negu Vidurinės 
Europos moters. Ten vyrų perteklius — ir moteris turi galimumą 
pragyventi šeimoje. O klimatas verčia ją būti daugiau namų šei
mininke, o ne viešojo gyvenimo veikėja. Nors profesinio darbo 
atžv., italė prilygsta amerikietei. Gal dėl to, kad italei palikta 

‘ didžiausia laisvė. Studenčių skaičius sudaro 16% visų Italijos 
studentų. Liaudies mokyklų vaikus ir aukštesniųjų mergaičių md; 
kyklų auklėtines beveik vienos moterys moko ir auklėja. Vyrai 
tas vietas ir pareigas be pavydo atiduoda moterims. Bet nepai
sant laisvės, italės nesiveržia energingai į viešąjį gyvenimą, bet 
pamažu bręsdamos politiniu atžv., ramiai ir užtikrintai užima ten 
savo pozicijas, nepamiršdamos ir šeimos.
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Amerikoje
— San F ra neiske yra moterų bankas su 5 milijonais / 

- kapitalo. Banke yra tik motery turtas, kurį, tvarko pačios moterys.
Tokie bankai steigiami ir kituose miestuose.

—• Panamos valstybėlės motery pastangomis parlamentas 
įvedė privalomas tikybos pamokas visose mokyklose.

— M e k s i k o j antrame darbininkių ir ūkininkių Kongrese 
nutarta įsteigti moterų Tarybą spręsti visiems meksikietės moters 
teisinę padėtį liečiantiems klausimams, gerinti darbo įstatymus,, 
kelti didesnio moters darbo atlyginimo sąlygas, pailginti nėštumo 
atostogas ir t. t.

— B oi e vi H miesto taryba išleido įsakymą, pagal kurį už
tenka moteriai parašyti raštelį smuklei, kurią jos vyras lanko, ir 
smuklininkas daugiau nebegali pardavinėti jos vyrui gėrimų.

—Flor ance Nightingale medaliais apdovanotos dvi 
Lietuvos gailestingosios seselės: R. Tamošiūnaitė ir O. Brazytė. Jos 
pasižymėjo ligonius gydydamos karo ir taikos metu. Lig šiol tuo 
pasauliniu medaliu buvo apdovanota tik viena gailestingoji sesuo 
O. Čebelytė. Visam pasauly šiuo medaliu apdovanotų yra tik 170 
gailestingųjų seserų.

— Amerikos lietuvė chicagietė Antanina Nausėdienė su
laukė savo visuomeninės darbuotės 25 metų sukaktį. Jubiliatė yra

(

Septyniolikos metų lakūnė.

Į
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Nemaloni avarija, bet lakūnė išliko sveika.

žymi lietuvių katalikų visuomenės veikėja ir vadovė. Ji 
„Moterų Dirvos“ redaktorė ir dabar vadovauja Sv. Kazimiero se 
serų Akademijos Rėmėjų Dr-jai.

— M o t i n y s t ė s rekordą pasiekusi Amerikos miesto Oburno 
(Nebraskos valstybėje) gyventoja Šulcburg. Turėdama tik 18. me 
tų, ji jau esanti 10 vaikų motina.
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Vokietijoje
— Vokietijos vyriausybė nutarusi moterims gydytojoms 

nevaržyti gydymo praktikos.
— L a i k r a s č i a i p r a n e š a, kad Vokietijoj reikalaujama 

sterilizuoti 600 vaiky, kurie yra gimę Reino srity okupacijos lai
kotarpy, nes nors jy motinos ir yra vokietės, bet tėvai Maroko ir 
Alžyro šauliai. Reikalavimo motyvai: 1) Rasės mišinys esąs kenks
mingas ir vedąs tiek į fizinį, tiek ir į protinį išsigimimą; 2) „Ne- 
gerbastardai“ — taip vokiečiai vadina negrų vaikus, — kurie gimė 
1919 m., — greit pasieks 15-kos metų amžiaus ir grės rasės gry
numui. Juos reikia kuogreičiausiai sterilizuoti; 3) Sterilizacija yra 
būtina ne tik vokiečių rasės interesams apsaugoti, bet ir pačių 
„negerbastardų“ interesų atžvilgiu, kurie naujojoj Vokietijoj turės 
visą amžių gyventi parijų būklėj.

- Da b a rt i nė N a c i y moteris, po D. Karo turėjusi sociali
nės ir ekonominės emancipacijos vaidmenį, dabar vėl nustumta 
į virtuvę. Kareiviška nacių nuomone, ideališkiausia tada, kai mo
teris valstybės ir vyro tarnas. Šių dienų nacių moteris valstybės 
valdyme neturi galios. Moters pareiga ateities politikos gyvenimui 
bus — gimdyti berniukus, narsius, kaip Sigfridas. Motery emanci
pacija atėmusi moters sielą ir atitolinusi ją nuo giliausios prigimties. 
Tokia situacija Vokietijoje nepatenkintų motery yra tūkstančiai,

— Berlyne. Žinoma visuomenininke Ona von Gierke 
šventė kovo 14 d. savo 60 metų gimimo jubiliejų. Jos svarbiau
sias veikimo darbas buvo nukreiptas visuomet vaiky ir jaunuolių 
gerovei.

— Skulptor ė Erika von Wetter-Rosent hal, kurios 
padaryti žymių žmonių portretai lentelėse buvo kritikos palankiai 
sutikti, padarė 75 mėty gimimo sukaktuvių proga profesoriaus 
Dr. Karoliaus Matzdooffo atvaizdą.

— 11 g a i s i r g u s i m i r e žymi dramos artistė Ernestina 
Munchheim, pasižymėjusi ypatingais meniškais gabumais. Ilgą 
laiką vadovavo dramos artistų studijai, kuri neseniai gražiai užsi
rekomendavo.

— Neseniai Berlyne buvo suruošta paroda, vardu „Win
terhilfsarbeit der deutschen Frau unter dem Hackenkreuz“. Paro
doj buvo išstatyta darbai, padaryti visam Berlyne organizuotų 
labdaringiems tikslams siuvimo būrelių, kurie rūpinasi padėti var
guomenei. Ponia Silomon, ty būrelių organizacijos vedėja, pareiš
kė, kad būreliuose dalyvauja įvairių. luomų, ir pažiūrų moterys, 
norinčios padėti savo tautai. Toji organizacija remiasi ne kapita
lišku labdaringiems darbams paskolos metodu, bet iššaukia ir 
panaudoja pačioj tautoj glūdinčias priemones ir galimybes išly
ginti socialinį nelygumą. Čia stengiasi atskiri asmenys dirbti tau
tos ir tėvynės gerovei. Tokių būrelių Berlyne yra virš 160. Juose
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kasdien dirba apie 2000 motery po 20 būrely] ir perdirba iš senų 
daiktų naujus. Nes tiems būreliams yra pristatyta senų, dažnai 
jau visai sudėvėtų rūbų, iš kurių moteriškas darbštumas ir su
manumas padaro naujus rūbus: sukneles, paltus, prikyštes ir 
įvairius skalbinius. Didelė dalis tuose būreliuose dirbančių mo
terų buvo tam darbe visai neprityrę, jų pirštai nepratę laikyti 
adatą, tačiau, laikui bėgant, tokios pa'siryžusios darbininkės, bū
relio vedėjos — specialistės supažindintos su darbo paslaptimis, 
padaro tiesiog stebuklus: iš paprasto balto šilkinio pajūrio drabu
žio pasiuva gražiausią vestuvinę suknelę. Tokiuose būreliuose, kur 
neapmokamai dirbamas labdaringas darbas, yra ir šeimininkių, ir 
bedarbių mergaičių, ir labdaringų dr-jų narių ir daugybė studen
čių. Darbe vadovaujamasi taupumo principu. Kiekvienas būrelis 
gauna į mėnesį tik 20 markių, būtinai reikalingiems dalykams 
įsigyti. Darbo įrankius — pirštuką, adatas, žirkles atsineša pa
čios dalyvės. Didesnius daiktus — prosus, medžiagą pamuša
lams, vilnas ir k., patiekia kiekvienas miesto kvartalas iš savo 
taupomųjų kasų ir sandėlių. Ypatingai įdomūs ir gražiai paruo
šiami yra taip vadinamieji „keliaujantieji krepšeliai“, kuriuose yra 
visas naujagimiui reikalingas kraitis. Tokie krepšeliai naudingi 
tuo, kad jaunai šeimai yra sutaupomos naujagimio kraičiui įtai
syti išlaidos.

Vokiečių lakūnė Hanna Reitsch, 
skridusi lėktuvu „Knstiana“ j 
Pietų Ameriką ir laimėjusi 
moterų 2000 metrų skridimo 
aukščio rekordų.

49



•’ 192 ■ -

Prancūzijoje
— Prancūzija labai iškilmingai šventė Šv. Joanos d’Are iš

kilmes. Visi prancūzai katalikai meldės, kad Dievas apsaugotų 
pasaulį nuo nacionalizmo.

— Ne s e n i a i į v y k o Lotaringoj Kongresas Marijos garbei. 
Seniau to krašto gyventojai garbinę deivę Rosmertą. Dėl to ir da
bar jie ypatingai garbina Šv. Mariją. Kongresas padarė nepaprastą 
įspūdį. Dalyvavo tūkstantinės minios.

. — V i e n a s p r a n c ū z y laikraštis išleido skaitytojams au
klėtą, koks turi būti pavyzdingas vyras. Į ankietą atsakė 96.000 
motery. Pirmoj eilėj reikalaujama iš vyro ištikimybės, meilės Šei
mai, sveikatos, tiesumo ir vaikų meilės. Gražios išvaizdos ir pro
to reikalavo tik nedidelis motery skaičius.

— P a r y ž i a u s stoty Montparnase įrengta keleiviams 
maudyklės, o keliaujančioms motinoms poilsio ir vaikų apsaugos 
skyrius.

— Prancūzijoj viešinti rašytoja kunigaikšti eriėMech- 
tilda Lichnowsky kovo m. 8 d. Šventė 55 mėty jubiliejų. Jos svar
biausi veikalai: „Götter, Könige und Tiere in Aegypten“ ir „Kampf 
mit dem Fachmann“. Scenos veikalų pažymėtini „Ein Spiel vom 
Tod“ ir „Der Kinderfreund“. Neseniai ji baigė vieną filmą ir naują 
knygą. „Kindheit aus dem vorigen Jahrhundert“.
Kitur

— Kinijoje dar ir dabar moteris nemėgstama įsileisi į 
sceną Visas roles vaidina vieni vyrai.

— Japonų sostinėj 200 moterų gavo konduktorių vietas. 
Kilus rytų Europoj neramumams, tur būt, jaučiamas didelis vyrų 
darbininkų trūkumas.

— Konstantinopolio miesto valdyba išleido visiems 
šoferiams įsakymą vesti, nevartoti alkoholio ir kitų svaigalų. 
Tuo būdu norima išvengti dažnų katastrofų.

— Albanijos parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį 
valdininkams vesti svetimtautes.

— Pietų SI avi joj svarstomas valdininkių iš tarnybų at
leidimas, turįs duoti jauniems vyrams darbo. Pastaruoju laiku ke
liamas klausimas atleisti visas profesiniai dirbančias moteris, ku
rių vyrai turi valdišką arba privačią tarnybą, arba kitus pragyve
nimo šaltinius. Šiuo klausimu posėdžiavo Agrame akademikiy 
motery sąjunga, kurios pirmininkė prof. Ostermanu atvaizdavo 
sunkią intelektualiai dirbančios moters padėtį. Jei kitų būdų ge
rinti sunkiai inteligentų nedarbo padėčiai nesurandama, sąjungos 
nuomone, reikalinga imtis šių priemonių: 1) atleisti nekvalifikuotus 
darbininkus abiejų^ lyčių kvalifikuotųjų naudai; 2) atleisti nesuge
bančius atlikti darbo arba apsileidžiančius.

. ... , to ' ___

Leidėja ir atsakoma Redaktorė R. Petrušauskienė. Redaguoja Iz. Blaudžiūnaitė
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ĮVAIRENYBĖS
M o t e r i s š i a u r ė s k r aš t e. Anglė Hutchinson užsimanė ištirti šiaurės- 

kraštų augalus. Tuo tikslu ji nuvyko į Grenlandiją, rogėse pakinkytais šunimis 
ją išvažinėjo, o paskui nuvyko į pačius Šiaurinius Aliaskos pakraščius. Pati vie
na Hutchinson atliko keletą ilgų kelionių, kurių metu teko jai Šalčio, sniego ir 
audrų, kurios tačiau ją neatgrąsino nuo tolimesnių žygių. Ji brovėsi vis toliau į 
šiaurę, nežiūrėdama, kad kartą gali iš kurios nors kelionės nebesugrįžti. Pagaliau 
ji nutarė grįžti atgal Anglijon ir pasuko į Kap Barrow iškyšulį, pro kurį turėjo 
praplaukti garlaivis ir ją paimti. Prieš išvykstant į Kap Barrow kilo audra. Es
kimai prikalbėjo ją likti žiemai pas juos, nes tokiems orams esant leistis į jūrą 
būtų tikra pražūtis. Ji tačiau eskimų nepaklausė, o sėdo į laivelį ir išplaukė. 
Beplaukiant, audra pasmarkėjo ir jos eskimosišką laivelį pradėjo mėtyti. Po 
milžiniškų pastangų drąsi mergina mirties išvengė, tačiau Kap Barrowegarlai- 
vio jau nerado. Nieko nebeišgalvodama, Hutchinson nutarė plaukti į Heršelio 
salą, kur yra lėktuvų stotis. Išplaukusi ji pastebėjo, kad padarė klaidą, tačiau 
nieko nebegalėjo pakeisti — teko kastis pirmyn. Sningant, pro ledų tarpą, ge
ležinės ištvermės moteris kasėsi savo mažu laiveliu vis arčiau Heršelio salos ir, 
padariusi 600 klm. kelio, prisikasė. Lėktuvų stoty ji lėktuvo nerado, bet rado 

. prieglaudą nuo šalčio ir maisto. Išvargusi ligi paskutiniosios, ji ilgokai pasirgo, 
šiomis gi dienomis buvo pargabenta Anglijon. Savo žygiais Hutthiason labai 
patenkinta ir vasarą žada vykti į patį šiaurės ašigalį. Ji pirmoji moteris, išsi- 
basčiusi po Grenlandiją, Aliaską ir padariusi tokį kelią Šiaurės jūromis (.Rytas“).

— Pasaulinių rekordų yra ir teismo srity. M. Langtonas, vyriausia
sis Londono teismo teisėjas, vieną priešpietį išskyrė 427 susituokusiųjų poras. 
Čikagoje Paulette L>ay ir Lee Knight pastatė tikrai keistą pasaulinį rekordą 
bučkių konkurse; jiedu bučiavosi net 6 valandas.

— Neseniai Amerikoj, Milwaukee mieste, buvo padarytas konkursas iš
rinkti gražiausioms kojoms. Tačiau, paskyrus premiją, paaiškėjo nepaprastas da
lykas. Kadangi sprendėjai buvo labai objektyvūs, tai premija ir buvo paskirta 
tai, kuri gražiausias kojas iš tikro ir turėjo. Bet pasirodė, kad tai būta visai ne 
filmų žvaigždės ir ne kokios nors aštuoniolikos metų merginos, bet beveik 60■ 
metų senutės. Ji buvo žymi sportininkė, nuolat mankštydavosi, nesivaikydavo 
madų, dėl to senatvėj išlaikė nuostabų gražumą. Tai konkurso dalyviams padarė 
nelauktą siurpryzą.

» ,

Naujos knygos
D r. T i h am e r To t h, Jaunuolio religija. Verte A. Ma

ceina. „Šešupės“ knygyno-leid. 230 pusi. Kaina 1,50lit: Marijam- 
jolė, 1932 m.

R a b i n d r a n a t h T a g o r e, Išsipyldimo naktis. Vertė J. 
Kazėnas. 158 pusi. Kaina 2 lit. Kaunas, 1934.

Jean d e la B r et e, Mano dėdė ir mano klebonas. 
Vertė A. Vaičiulaitis. Sakalo B-vės leid. 191 pusi. Kaina 2 lit. 
Kaunas, 1934.

T u 1 a u s k a i t ė Gražina, Paklydę žodžiai. „Sakalo“ 
B-vės leid. 62 psl. Kaina 2 lit. Kaunas, 1934.

Urbšienė M., Klaipėdos krašto istorijos paraštėje. 
„Sakalo“ B-vės leid. 75 psl. Kaina 3 lit. Kaunas, 1934.

Ant amžinybės slenksčio. Pagrindinės gyvenimo mintys 
ir dvasios pratimai už mirštančius. Laisvai versta iš italų kalbos- 
474 psl. Kaina 1,50 lit. (neįrišta) ir 2,50 lit. (įrišta). Marijampolė,, 
1934 m.
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Nepamirškite ir priminkite kitiems, 
H1934OI.„NAUJOJI VAIDILUTĖ“

• * ► •

gražiai iliustruota. Duoda nieku nepamainomų priedų: 
„Namų Židinys Paveiksluose“, „Rimties Valandėlė“ 
Platus skyrius „Namų Židinys“, kaip ir anksčiau nagri
nėja aktualius ir svarbius ekonominio, visuomeninio ir 

šeimyninio gyvenimo klausimus.
Skubėkite užsiprenumeruoti!

Pranešame gerb, skaitytojams ir 
platintojams, kad Š. m. I pusmečio prenumerata reikia 
apmokėti iki birželio mėn. 1 d. Nuo to laiko platintojams bus 

siunčiama tik apmokėtųjų prenumeratorių skaičius.
Be to primename, kad neatsilyginę už 1933 m. turi kuo skubiau
siai atsilyginti. Neatsilyginusiųjų platintojų pavardės bus viešai 

paskelbtos.
Platintojai ir skaitytojai turį atliekamų 1934 metų 1 nr, eg

zempliorių, maloniai prašomi prisiųsti „Naujosios Vaidilutės“ ad
ministracijai.

„N. Vaidilutėsu Administracija.
c-

M

Jau laikas pratęsti prenumeratą 1934 m. II-jam 
pusmečiui! „N. V.“ Administracija.

Trūksta sekančių metų numerių: 1921-22 met. — 
1, 2, 3 nr. nr. 1924 m. 4 nr. 1931 m. 1 nr. Kas turi atliekamų— 
prašome prisiųsti „N. Vaidilutės“ administracijai: galima mai
nais— į š. m. ar kitų metų atliekamus numerius.

W/V. Vaidilutės* Administracija.
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