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Naujoji Vaidilutė
j MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

5 Nr. 011) 1934 metų gegužės mėn. XIV

J. Ambrazevičius

Motina literatūroje
1. Moteris ar motina. 2. Keleriopos motinos.

3. Motinos likimo drama. 4. Atgal prie motinos.

Pavestas rašyti apie motiną literatūroj ilgai galvojau, nuo ko 
čia pradėjus. Paėmiau S. Miglino rūpestingai surankiotus lietuvių 
rašytojų kūrinėlius apie motiną: gal prieisiu siūlo galą. Perverčiau, 
peržiūrinėjau, ir keista pasirodė: beveik kiekvienas rašytojas prisi
mena motiną, tačiau motinos paveikslai tokie negausūs, palyginti 
su apskritai moters paveikslu. Tegul čia surinkta ir ne visa, kas 
lietuvių sukurta apie motiną, vis dėlto neginčijamai tenka pripa
žinti, kad bendrame balanse rašytojų akys apskritai yra daugiau 
nukreiptos į moterį, nekaip į motiną.

Ir savaime peršasi klausimas: kodėl?
Šiaurės Lietuvoje per pabaigtuves sakoma oracija apie rugį. 

Sekama, kaip jis per 45 savaites Šalčius ir lietus kentėjęs; nei 
kalnai nei kloniai jo neužstoję; kaip jis užaugęs, žiedelius sudė
jęs; kaip berneliai su dalgiais nukirtę; kaip po kelių savaičių jis 
grįšiąs atgal laukuosna — tos pačios atgailos. — Oracija seka apie 
diegą, apie stiebą, apie varpą, bet ne apie tą sėklą, kuri glūdi 
žemėje ir davė pradžią pačiam diegui. Lyg jos nebūtų.

Motina, metaforiškai tariant, yra tokia pat sėkla, kuri duoda 
pradžią naujiesiems diegams, maitina juos sultimis, o pati tyliai 
nyksta. Motina tiek pasitraukia į gyvenimo užkulisius, kiek mote
ris mėgsta rodytis scenos pryšakyje. Pasitraukia, kad jos vietoj 
rodytųs jos vaikai. Ir nenuostabu, kad daugelis pasakų prasideda 
tokiu būdu: gyveno senelis ir senutė; juodu turėjo Jonuką ir Ele- 

| nutę; motina numirė... ir toliau eina jau vaikų istorija.
•' Tokia jau gamtoj tvarka.
į Vydūno „Gaisro“ Įeigoj pasirodo trys motinų tipai: Laimin-
| goji, Nuobodžiaujančioji ir Vargstančioji. — Laimingoji sėdi 
" su knygelėmis ant kelių, žiūri į savo vaikus ir sako:4

— C kurs myli savo mamą? — Keturi maži vaikai ir dvi 
mergaitės meta savo žaislus ir atbėga, šaukdami:

i
rl.

3



194
. ■ « . ■ ' > ■

— Aš, mamyt, aš! Ir aš! Labai myliu! Tu, mano mamele!— 
Ir visi jie pradeda ją globoti, prie jos glaustis, ją bučiuoti.

_ — Mano vaikai, mano laimė! O kad jų turėčiau dešimtį, 
nebūtų man per daug... — sako ji į Nuobodžiaujančią 
motiną.

— Dešimt, dešimt! Ir proto netekčiau! — taria Nuobodžiau
jančioji, vejoj gulėdama. Vienas jos vaikų atneša sulūžusį žaislą 
ir prašo:

— Pataisyk, mama! — Viena jos mergaitė atbėgdama:
— Mama, užkliuvau, įplyšo čia, čia! — Kitas vaikelis:
— Mama, duok valgyt! Išalkau!—Motina stumia šalin vaikus:
— Nors akies mirksnį duokite ramybės!.. Vaikai man įkyrūs 

be galo, — taria į V a r g s t a n č i ą j ą motiną, kuri ateina nešina 
vienu vaiku, vienu vedina; kiti penki aplink ją. Ji skundžias:

— Jau vos beišgaliu! Nori išmest iŠ namų, kadangi per daug 
turiu vaikų. Buvau skųstis, liepė kito buto ieškotis! Koks vargas, 
vargas!

Kodėl jos tokios? Nes jų norai nevienodi:
Laimingoji: Vaikai — tikriausias džiaugsmas!
Nuobodžiaujančioji: Mums ne! Mes vyro norim! Su vyrais 

linksmintis!
Vargstančioji: Aš nieko nebenoriu! Vargas, vargas visas am

žius— vyro ir vaikų pastumdėlė, irgi visų žmonių.
Laimingosios motinos motinystės jausmas yra gilesnis už 

moters jausmą vyrui. Natūrali moteris iš prigimties palinkus tap
ti motina. Ir Savickio Motina parodo, kaip ji, motina tapdama, 
vyro meilę perkelia į kūdikį. Vaižganto Severija kankinas netu
rėdama savų vaikų ir bent svetimus glamonėja. Orintaitės mote
ris stengias net prieš vyro valią tapti motina. Pagaliau net girta 
ir vis dar svetimų vyrų tebegirdoma Savickio mamanka, kai tik 
pamatė sūnų, tuojau šoko savo garbintojus nuo jo šalin stumti:

— Mano vaiko nelieskit, meldžiamieji! — Ji bijojo, kad jis 
nebūtų suteptas jiems palytėjus jį. Ji glaudė jį prie savęs, kaip 
višta savo išperą. Ji buvo motina.

O kokia laimė vaikai Šatrijos Raganos Mamatei!
Tur būt, atitiko žmogaus prigimtį žydų, tradicijos — moters 

bevaikystę laikyti Dievo nepalaima.
Tačiau ir rožių esama dvejopų: pilnavidurių ir tuščiavidurių. 

Esama ir motinų be kūdikio meilės — nuobodžiaujančiųjų. Argi 
ne ta pati romantikė Š. Ragana „Irkos tragedijoj“ atvaizdavo 
ponią, kuri dukters meilę iškeitė į Gurskio meilę?! O Vydūno 
„dviejų vaikų“ motina juokias iš vargstančiosios, vadindama ją 
ne šių laikų žmona.

Kiek laimingosios motinos yra tautos ir humaniško gyveni
mo kūrėjos, tiek nuobodžiaujančias motinas mūsų literatūra pa
rodo krikdančias šeimą, vedančias žmoniją į katastrofą. Tačiau
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čang. Kiny Madona

jų mūšy literatūra nedaug rodo, mažiau negu paskutinių lai
kų pats gyvenimas.

Daug gausingesnės vargstančiosios motinos, ypačiai realisti
nės krypties literatūroj: Žemaitės, Vienuolio, Bitės, L. Pelėdos, 
Vaičaičio. Jie parodo, kaip socialinė moters padėtis visuomenėj, 
motinos padėtis šeimoj apsunkina motinos pareigas, nes ji visy 
pastumdėlė; kaip politinės aplinkybės atima iš motinos suny ir 
tremia į Sibirą ar į karą, išspau'sdamos, anot Žėmaities, motinė
lės ašaras. Ypačiai dažnas neteisėtas motinystei motyvas — pas-
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kenduolių, anot Vienuolio, tipas. Dėl visuomenės paniekos jos tu
ri žudyti ir pačios žudytis.

Motinos likimas it banguotoji linija: džiaugsmas kaitaliojasi 
su sielvartu. Gilus motinos skausmas, kai jau vaikus, kai jų 
gyvenimo viltis, sunaikina išviršinės aplinkybės, it derliu užėjusi 
audra. Tą sielvartą mūsų literatūra yra gausiausiai iškėlusi. Bet 
dramatiškesnis motinos būvis, kada jos viltis griauna išvidinės 
priežastys: motinos idealai skiriami vaikui pasirodo netikri arba 
kada nuo jų vaikai traukiasi.

Kokie tie idealai?
Dar lopšinėj dainoj motina svajoja, kad sūnelis būtų artojė

lis, motinėlei duonos dirbėjėlis. Rūpinas motinėlė, rūpinas sen
galvėlė, kur išleisianti dukrelę. Ir numato motina savo sūnui 
gyvėnimo kelią. L. Pelėdos Jonaitienės idealas -- tai idealas dau- 
gelio lietuviu motinų po baudžiavos laikų: kad sūnus būtu ponas, 
ne purvabridys, kad duktė išeitų į dvariuką. Neseniai buvusiems 
baudžiauninkams dvaro gyvenimas buvo idealas. Net daina dai
navo apie du broliuku kunigu, du broliuku urėdu, kuriems gera; 
tik duktė skundžias ir vadina save vargdiene,- nes turi fizinį 
darbą dirbti.

Ir motina saugoja, kad sūnus ar duktė nuo numatyto idealo 
nenukryptų. Imasi visų priemonių. Kaip dažnai dainose motina 
bara dukterį, kad su berneliu po berželiu žodelį kalbėjo! Gal 
niekur nėra taip stipriai išreikštas tas motinos noras apsaugoti 
sūnų nuo klystkelių, kaip „Parci valyje “.Motina, kurios vyras žu
vo riterių kovose, uždraudžia visiems kalbėti apie riterius, išsike
lia į miškus, kad tik sūnus neįsigeistų riteriu tapti. Ji verčiau 
ryžtas sūnų juokdariu matyt, nekaip riteriu. Ö lietuvė motina 
imas maldos, sūnui ar dukteriai apsaugoti. Bet koks motinai smūgis, 
kada jos duktė gavo dvariuką, bet pati nelaiminga; kada Petriu
kas ponas, bet menkas žmogus.. Idealas pasirodė klaidingas.

Motina nori vaiką laikyti ne tik prie savo idealų, bet ir f i
ziškai nori jį prie savęs kuo arčiausiai laikyti. Argi ne gražiausi 
lapai visoje apysakoje, kaip L. Pelėdos Jonaitienė laukia savo 
Petrelio parvažiuojant, kaip su tėvu nesulaukdami prašo Grigą 
parašyti laišką. Ir čia motinos gauna pergyventi skaudų momentą, 
kurį tiksliai yra išreiškęs dailininkas Aleksandravičius „Motinos 
ir vaiko“ skulptūroj: vos nusirito nuo motinos kelių, jau atsispiria 
rankele į motiną ir veržiasi nuo jos kažin kur tolyn. Veltui mo
tina deda jam ant peties savo ranką. Kad tik turėtų sūnų prie 
savęs, griebiasi visokių priemonių. Antai, Šarūno padavime, kad 
parsišauktų iš karo sūnų, motina praneša, jog žmona su kitais 
uliojanti. B. Turgenevo scenos „Tėvuose ir vaikuose“ vienos iš 
gražiausių; kaip motina net ima pataikauti sūnaus nuotaikai, net 
neišdrįsta jam žodžio tarti, kad tik jo neįžeistų ir neišbaidytų iš 
gimtojo lizdo. Tai jau beveik zoologinis motinos prisirišimas prie
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sūnaus. Liaudies išmintis, norėdama nuo jo apsaugoti, draudžia 
mirusio verkti: girdi, mirusia dėl ašary negalįs rasti ramybės.

Gamtiškai imant, tas vaiko atsipalaidavimas nuo motinos 
visai natūralus — ir žemėj ryšys tarp glūdinčios sėklos ir iš
augusio stiebo atsipalaiduoja. Svarbiausias momentas, kuriame 
pradeda nutolti vaikas nuo motinos — jo brendimas. Motinos 
vietoj sūnus ieško moters, duktė — vyro. Ir dainos dainuote par- 
sidainuoja, kaip mergelė susitinka su berneliu ir kaip motinos 
klausiama išsisukinėja. Savo širdį patiki daugiau svetimam kraujui 
nei savam. Anot Vaižganto, kad Petras Šešiavilkiokas užsimetė 
vesti, tai tėvai jau nebe tėvai. Neleisi jam, ves jis be leidimo. 
Ir Napalys, Daratą pamilęs, visai nuo tėvy pasitraukė į savo na
melį. Tik Švelnus taktiškas motinos elgesys paskatino Napalį pulti 
į motinos kelius su visa baltaplauke galva ir išpasakoti širdies 
sopes. Niekas kitas ir nemokės taip suprasti kaip motina. Jtio 
labiau sūnus atitrūksta nuo motinos, juo labiau motina prie jo 
prisirišus ir jam atsidavus. Pasaka ar tik nebus gražiausiai tą mo
tinos prisirišimą išreiškus: kai sūnus pamilo raganą ir negalėjo 
be jos gyventi, tai ragana įsakė atnešti motinos Širdį. Kada sū
nus motiną nužudė ir nešė raganai širdį, susipynė jo kojos už 
slenksčio ir jis pargriuvo. „Sūneli, ar nesusižeidei?“ paklausė 
motinos širdis.

Motinai užtenka to, kad vaikas laimingas. Ji jaučia gamtiš
ką kelią: sėkla sunyksta, ir niekas jos neatsimena. Su tuo ji tai
kosi. Bet jeigu iš sėklos išaugęs diegas tuojau nudžiūsta, skau
džiau pačiai sėklai. Ir skaudžiau, o sykiu ir tyliau motinos siel
varto dėl netaiku žuvusio sunaus, tur būt, niekas neišreikš kaip 
lietuviškoji daina:

Marti prie kojų, 
Sesuo prie galvos, 
Motušė prie širdelės. 
Marti gedėjo tris nedėlėles, 
Sesuo trejus metelius, 
O motušėlė augintojėlė, 
Pakol gyva galvelė.

Motinos meilė ir prisirišimas — amžinas. Mirs motina, il
gainiui apžels jos kapas. Bet sūnaus kapas — ne, kol motina 
gyva.—„Kai Bazarovas mirė, jo kapą lanko du jau paliegę sene
liai — vyras su pačia. Vienas antrą prilaikydami, eina jie sunkiu 
lėtu žingsniu; prisiartina prie tvoros, prisiglaudžia ir atsiklaupę 
ilgai ir karčiai verkia, ir ilgai atsidėję žiūri į nebylį akmenį, 
po kuriuo ilsisi jy sūnus; pasako viens į antrą trumpą žodelį, 
nušluosto nuo akmens dulkes, dar pataiso eglaitės šakelę ir vėl 
meldžiasi... Nejaugi jy maldos, jy ašaros būty bevaisės? Nejaugi 
meilė, šventoji, pasiaukojimo meilė butų ne visagalinti? O, ne!“ 
(Turgenevo Bajorų Gūšta).

7
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Kada rugio šiaudas ištysta, kada jo varpa subręsta, jis pa
linksta vėl į žemę. Taip ir jaunuolis, gyvenimo subrendintas, 
palenkia savo širdį vėl į motiną. Ir liaudies dainoje mergaitė 
atsimena motiną, kai ištekėjusi įpuola į vargą. Tada stoja prieš 
akis laimingasis gyvenimas pas motinėlę su visa buvusios laimės 
simbolika. Jau norėtylankytis ir į aukštą kalnelį, kur guli močiutė:

„Miglą pavalgysiva,
Rasą atsigersiva,
Bile pas savo močiutę“.
Ö rašytinėj beletristikoj labiausiai mėgstamas klajūnas, kuris 

gyvenimo apviltas senis grįžta į tėviškę prie motinos kapo. Ir 
lyrikai su P. Vaičiūnu stebisi motinos širdies giluma, guodžiasi 
motinai, apie tas pirmąsias vaikiškąsias dienas.

„Kalbėtis su tavim, tave, o Motina, suprasti gali tik tasai, 
kuris tampa kūdikiu“ (Milašius).
Motinoj pajuntama ta gyvybės ir gyvenimo tylioji dinamika 

kaip saulėj. Tik dėkoti jai imama, kai jos netenkama. Ak, ir saulė 
visus gaivina, o ar daug kas jai dėkoja?!

Motinos — saulės gaivinančioji galia imama sąmoningai 
vertinti labiau subrendusio žmogaus ir labiau subrendusios kul
tūros amžių. Krikščionybė pakėlė motinos garbę, parodydama 
jos aukštąją misiją žmonių išganymo darbe. Kaip išraiška nusi
lenkimo tai Dievo Motinai, ypačiai buvo garsios vidurinių amžių 
Jos garbei kuriamos gotikos ir renesanso madonos.

Juo žmogaus gamtinė, natūralinė prigimtis gauna daugiau 
antgamtinių pradų, juo labiau fizinė kultūra pakeičiama dvasine 
kultūra, juo sąmoningiau ir prasmingiau vertinama motina.

8
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K. Grigaity t ė
Ji ateina!

* - , 4

Paklokite, beržai, kasas palaidas, 
Žalias kasas ant gelsvo tako, — 
Ištieskit vyšnios baltas nuometus, 

Ji ateina!
Nuleiskit, obelys, rankas
Su ružavu kvepėjimu...
Jau kregždės lizduose prašneko — 
Gegužės rytas tuoj nubus

Ji ate ina !
Su motinos šypsniu — su lelija ir palme 
Taku žvaigždėmis nubertu,
Iš debesėlių balto pūko 

Ji ateina!..
Besisupant rugių laukams
Su džiaugsmo ašarom, kaip Šubertas 
Prie koplytėlės, Avė Marija, klūpom

O, 7/ ateina...

Motinai ir vaikui
Šiandien aš neturiu nė vieno cento.
Visus, nežvelgus ir neskaičius, 
Atidaviau jaunai nublankusiai, 
Su mėlynakiu kūdikiu 
Pavargusiose rankose.

— Iš kur, mažuti, pas tave 
Tos linksmos akys?
Ar jau žinai,
Kas tas metalas skambantis 
Šaltoj buity, juodam varge 
Ir tavo motinos ašaroj.

— Ne, nebučiuok man rankų, 
Nelaimingoji moteriške!
Dulkėta aš,
Kaip visas šis gyvenimas. 
Užteks man to, 
Kad tavo vaikas krykščia...

v
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Nelė Mazalaitė
Barkarolė

- . ■ ’ • . ■ •’ *

’ • • • , * . ’ ■ * i. . • į

Viską gaubta tykūs vakaro šešėliai.
Viskas tyli — tarytum snaudžia prieblandoje. i
Vienas noras — vienas noras viešpatauja —
— O, ateik tu, šioje vakaro tyloje!
Tyliai laukiu — tu vėl pasaką išausį
Apie burtų paslaptingą karaliją,
Kaip kvailiausias trijų brolių Laimės paukštį -
Aukso obelyje pasivijo, .
Tyku-tyku. Širdį snauduliu suvystęs
Tavo balsas ją linguos, tarsi lopšinė.
Tavo rankos neša svaigulį ir laimę —
Kaip tas paukštis, tas auksinis.
Vakariniai — mėlyni šešėliai gaubia.
Palikta visų minčių viena rymojo.
Tik tas geismas visas vėliavas iškėlė —
— O, ateik, tu, šioj pašventinto j tyloje!

A. Vilutytė

Gegužės vakaras alėjose
Sprogsta alėjos.
Kvepia alėjos.
Liepos alėjų pumpurais kaišosi.
Taksi nušvilpia.
Banga užlieja. —
Kvapi banga su miesto dulkėm maišosi.

Kas pasakytų, ko gegužis šį pavasarį toks mielas, 
Kam tiek kvapų į šviežius pumpurus pripūsto?
Iš tolimų laukų atklysta vėjas medum persunktas 
Atklysta į alėjas, paklajojo ir pailsta.
Pasitaisykit baltą patalinę, žvaigždės, 
Ir užmikite liūliū saldžiu miegeliu.
Apsnūsta liepos, nulenkia lepią galvą žalią, 
Suglaudžia senas klevas savo jaunus lapelius.

Snūsta alėjos.
Tilsta alėjos.
Sustingo vakaras sidabro žaisme.
Taksi nešvilpia.
Pailso vėjas.
Kur mes šitą vakarą eisme?

10



. Nelė Mazalaitė

Pasaka liepsnose
• I

1. ■ ■■■■■'

Miestely Dievo Teismo parodija: tamsybė nakties, kaip nu
sidėjėliu nusiminimas, lyg sąžinės vėlybas šauksmas — retas 
baugus varpo daužymasis, ir liepsna, tarsi pragaro — degančios 
amžinybės artumo jautimas. Ir žmonės taip pat sudaro Juozapato 
Pakalnės veidų įvairumą: rėkauja žydai, kurie nemoka kalbėti 
tyliai turguj, nė laidotuvėse ar sinagogoj, slankioja žiopliai, davi- 
nėdami patarimus ir nieko nepadedami, ir tie, kurie tyko pasi
pelnyti. Nerangūs gaisrininkai, nevykusios mašinos ir geros valios 
savanoriai dirba. Daugiausia rūpinas vėjas; visą laiką jis kažkur 
lakstė, o pamatęs išlendančią liepsną — pribuvo ir pradėjo pūsti 
su dideliu džiaugsmu.

Fabrikantas Sendrauskas žiūri į savo liepsnojantį namą su 
tvirtumu, priderančiu vyrui ir žmogui, kuris nevisko nustojo; jis 
glosto išdrikusius plaukus drebančios, vos apsirengusios dukters 
ir nuolat prieina prie žmonos, be jausmo susmukusios gailestingų, 
plepių motery globoj.—Staiga jis pastebi dar vieną moterį, tokią 
pakvailusią tame išgąstyje, kad ji neatrodė vaikščiojanti, tik 
rėpliojanti — ir suriko baisiu, prasiveržiančiu pro visą tą Dievo 
Teismo panašumo naktį, balsu:

— Edai — Kame yra Edą? — jis draskė pečius sukvailė- 
jusios, pavirtusios į šliužą slaugytojos, o ta nesuprantamai niaus- 
gėjo. — Kaip išgąstis paverčia žmones gyvuliais — tyčiojas 
staigiai nusiblaivius! mintis senio galvoj — džiaugtis, kad spėjai 
išbėgti sveikas, užmiršti sergančią, gulinčią be sąmonės dukterį.— 
Lyg tą baisią mintį nugalabyti norėdamas, metasi jis į savo tvas
kantį namą, kurio iki šiol taip mažai gailėjo.— Sukliko Liudmila, 
laikydama jį paskutinėm jėgom, — šaukė atsigavusi žmona, su
puolė žmonės — ir senis pasiliko. Tik akyse jo degė gaisras 
didesnis, negu šis dviejų aukšty namas ir draskė naktį, žemę, 
ugnį ir žmbnių ausis, aiškesnis už varpą —

— Mano duktė! Dieve, mano duktė!
— Ten pasiliko žmogus? — ramus ir šaltas, toks vėsinantis 

tame tirpdančiame karštyje balsas. Jaunas vyras apžvalgo visus 
tuos rėkaujančius veidus ir jo lūpose neaiški ^Šypsena, tarytum jis 
tyčiojas. — Ramiai, lyg į negyvą paveikslą, žiuri į degantį namą:
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pro dūmus ir liepsną antrame aukšte matos langas, pro kurį ma
tės šviesa, tokia nekalta žvakės šviesa, menka ir gėdinga šalia 
karališkos raudonos ugnies. — Ir jis nuėjo. Laikrodis nebeturi 
jokios galios rodyti laiką — sekundes skaičiuoja ūžimas, lūžimas, 
liepsnojimas ir lūkesys.

Nepažįstamasis vėl pasirodė — ir staiga karštą orą perpjovė 
vienas atsidūsimas — lyg visą tą laiką, visi užtraukė savyje kva
pą, lyg patys lindo pro troškinančius dūmus, raitėsi nuo karščio
— ir dabar galėjo atsikvėpti — griebti orą. Niekas, rodos, ne-’ 
matė, nė galvojo — kaip tas nežinomasis pateko ten, pro kur, 
kaip grįžo, — bet regėjo jį grįžtantį. Įbaugintoms akims jis juo
das, einantis per raudoną linguojančią ugnį, laikantis ant tanky 
baltą, visokiais atšvaitais švytruojantį grobį — atrodė neapsako
mai puikus. Jo lūpose vėl matės pajuoka. Jis paguldė baltą na- 
Šulį į ištiestas tėvo rankas. Motina dabar buvo stipri, atgaivinta 
baisiojo laukimo; skubiai atvynioja jį antklodę ir mato dukterį— 
ji nublankusi, bejausmė, bet ji yra gyva, ir nė vieno jos plauko 
neprisilietė ugnis.

— Kaip galiu atsidėkoti, pone, — pakėlė galvą fabrikantas
— bet to, kuriam sakė tai — nebuvo.

— Jis pranyko, kaip nelabasis, — eina gandas per minią.
— Kas kitas būty įlindęs į šitą peklą, jeigu ne pripratęs 

prie ugnies, — kažkas juokauja.
— E, broli, velniai‘tai automobiliais nevažinėja! Jis teira

vos, kur rasti artimiausią kalvę, sutaisyti mašiną.

. 2 . - ■ ... .

Kažkoks šviečiantis medis įkišo savo ranką pro langą ir 
gaudė užuolaidą, o ji visą laiką nepasidavė. — Edelena valan
dėlę žiūrėjo į tą žaislą ir prasijuokė; paskui užsimerkė ir gulėjo 
pavargusi, lyg šokusi visą naktį. — Vėl pakilo akys — šaka 
vis žaidė su užuolaida; pasuko žvilgsnį į kambario vidy ir su
traukė kaktą: kur dingo jos staliukas, kas išnešė gėles? Ir kas 
pamainė sienų apmušalus, iš kur atsirado tie šokantys girliandose 
amūrai lubose? — Vos jaučiamas šaltis perėjo per kojas.

— Kame aš? — ir keistas atrodė pačiai savo balsas, lyg 
seniai — seniai pamestas ir dabar atrastas netikėtai.

— Namie, — prisilenkia nepažįstamas moteriškas veidas - 
ir Edelena dar labiau pasidavė baimei. Ji pati nežino, ką būtų 
pasakius gal pradėjus šaukti — bet kažkas tyliai, kaip žvilgs
nio vaikščiojimas, įeina.

— Ji atgavo sąmonę, — vėl tas pats atsargus nepažįstamas 
balsas — ir vėl kojas virpina šaltis — ir baimė, tarsi, pateko 
pas raganą, kuri praris ją.

12
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— Edą, — šypsodama prisilenkia sesuo. — Ėda! tu pažįsti 
mane? — ir džiaugsmas pripildo tyliu čiulbėjimu visą nepažįsta
mą kambarį.

— Kame esu, Milą? — ji taipgi džiaugias ir laiko sesers 
' ranką, kad nepaliktų viena — bet negali nurimti.

Dvare. Tu neatsimeni dvaro, kurį visi vadina Baltuoju 
Paloeiu? — Milą sėdas ant lovos krašto ir jos balsas nerupestin- 

i gas, gyvas, kaip čiulbėjimas. — Kažkada čia gyveno tikri grafai — 
labai gražiai atrodo, aš manau, kad mes jį nusipirksime, — ir 

j skabo ant ligones rankų atsineštą vyšnios kekę.
— Kode! mes čia gyvenam? — vis dar neramumas, 

r Liudmila tyli. Paskui nenoromis —
l — Tau reikia dar miegoti.
i — Aš noriu namo, —kapryzingai, beveik piktai ginčyja.

■ — Matai, — Liudmila užsikirto, — buvo gaisras ir... mūsų 
namas sudegė, — jos balse jau nebuvo čiulbėjimo, ji pati nebe
sigėrėjo Baltuoju Paloeiu. — Nebijok, visi gyvi, — sustabdė 
įtemptą ligonės žvilgsnį. Dabar jis užgeso — lyg niekas daugiau 
nerūpėjo, tik dar vienas neramus klausimas.

-—O Vigris?
— Laksto sode. Atvesti jį čia?
Edelena nusuko galvą — ji pavargo nuo ty neaiškumy. 

Užsimerkė. — Miegok, — atlėkė Liudmilos žodis. Bet miego ji 
nenorėjo, jai rodės, kad jau ji tiek miegojo, jog pavargo nuo 
paties miego. Tik riieto nebenorėjo girdėti. — Na, juk visai ne
svarbu kame ji. — Gaisras? — Staiga ji atsimena, aiškiai ir švie
siai atsimena. Ji serga? Ir tada sirgo? — tur būt, gūlėjojbe sąmo
nės ir štai — pradeda jausti, girdėti, suprasti: kažkoks šauksmas, 
bildėjimas, skambėsys pasiekia ausis, kažkoks dusinantis kvapas 
lenda į gerklę, nosį, mato nepažįstamą moterį — ji blaškos, kaip 
staigiai prikelta iš miego — ir išbėga. Visu aiškumu sušvinta 
sąmonė — supranta pavojų, žino, kad palikta viena, jaučia, kad 
užmiršta. Braškėjimas, karštis ir dūmai — viskas, kaip neišsako
mai baisi daina. Ji nori pasikelti ir šaukti.ir neturi jėgos, są
monės grįžimas išsėmė visą karščiuojantį stiprumą. Ir tam siaube
— ji neaiškiai meldžias, kad vėl netekty sąmoyės, kad žūtų ne
jausdama. Ir pačiam aukščiausiam įsiskambėjime tos siaubo dai
nos — ji mato įeinantį vyriškį — tokį aukštą, tokį didelį, kad 
savo pasirodymu užstoja nuo jos lovos visą baimę. Jis pasilen
kia ties ja — ir ji mato, vienintelės žvakės šviesoj — jo veidas 
iš rūstaus pasikeičia į gerą, be galo gerą ir pradžiugusį. Jo blaks
tienai palinksta taip arti, kad, rodos, paglostė jos kaktą, ir akys
— ji aiškiai mato — pilkai mėlynos, kaip kažkokį Šventi dūmai,
ir tokios šaltos, vėsinančios. Ji Šypso — ir jaučia, kad nesibijo 
nieko. Ir kada jis susupo ją ir pakėlė — ji pati priglaudė galvą 
prie jo peties. Tai turėjo būti ilga saldi kelionė — ji neatsimena . ‘ . • 4 t . .

. ■ 1
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— tik žino, kad paskui vėl skubėjo praplėšti akis, kad vėl pajus
ti ant savo kaktos blakstienus ir gaivinančias akis. — Bet nebe
matė tai — ir tada pajuto tuštumą ir vėl kažkur nugrimzdo. 
Kiek laiko praėjo? — O dabar? — ji atsiduso ir pramerkė akis.

— Tu nemiegi, kūdiki? — kas kitas taip atsilieps, kaip mo
tina. Ir Edelenos Širdis'dar labiau sustiprėjo. Atėjo tėvas, jis bu
vo daug senesnis negu pirma, bet jis nesakė, kodėl senatvė atėjo 
pas jį greičiau, negu reikia — jis juokias, kaip jaunikaitis — 
Edelena šypso, bet jos akys vis atsiremia į duris, žvalgos tarp 
esančiųjų, žvalgos tarp visų artimų veidų dar vieno. — Ir štai 

, supranta — to niekuomet nebuvo iš tikrųjų, tai tik sapnas, tik 
klajonė. Juk ar nematė ji visokiausių keistų dalykų, ar nesikal
bėjo kiniškai su bangžuve, ar nelakstė prieš ją didelė barzdota 
vienuolio galva. Ar neskrajojo arklys lengvas, kaip paukštis — 
buvo ten visko. Ir tas veidas su pilkai mėlynom akim, buvo taip 
pat netikra, kaip anie sparnuoti žvėrys. Tas įsitikinimas pasirodė 
per skaudus jai, pavargusiai —- ji sumerkė akis ir išslydo ašara, 
išblyškusi, kaip jos veidas — ašara, dėl sapno.

— Ji verkia iš džiaugsmo, kad vėl gyvena, — šnabžda 
motina ir šluosto akis.

»

* *

3. '

— Palauk, išversi iš kojų! Vai, Vigri, tu buvai kitąkart 
protingas, kaip senas pirklys — o dabar visai pasivertei į studentą!
— Edelena ginas nuo Vilko ir pasiduoda jo neribotam šuniškam 

s pasiilgimui. — Ar tu lankydavai mane, prieteliau? Arba tu manai,
aš dar ligonė? na, pavyk! — Ji pasileido taku — alėja, gilyn — 
gilyn į sodą. — Dabar ji džiaugias, kad per nelaimę gyvena 
Baltajam Palociuj. Pavargęs jis, tiesa, baisiausiai; šaukte šaukia 
atnaujinti ar visiškai sugriauti — bet parkas ir sodas žydintis 
gyvenimas. Štai eini, o kažkas purto obelis ir sninga ant galvos.

— Sniegas, Vigri, gegužio sniegas obelyse, gegužio sniegas 
laidos iš vyšnyno. Ar tų junti, kad žemė svyruoja — kvaituliuoja, 
lyg vestuviniu vynu prisivąišinus. Arba tu manai, kad aš pati 
netvirtai laikaus? Nieko tu neišmanai, prieteliau! — Ji gaudo 
tas snaiges ir šypso — šitokios pūgos užpustyta širdis labiau 
liepsnotų, negu dervų laužas. Širdis. — Edelena junta neaiškų, 
nesugaunamą, tai tolstantį, tai priartėjantį kažkokį naują jautimą. 
Gal būt, tai yra toks pat kvaitulys, kaip apsnigtos obelių žiedais 
žemės. ’

Lyg raudonų aguonų daržas—saulėlydžių dangus, ir, kaip 
sunkiamų vynuogių sultys, varva spinduliai per lengvą padangės 
mėlynumą, laša ant sodo. Ir pamažu skaistėja, rausta, virsta ugnies 
sriuogomis — ir visos baltos žydinčios viršūnės bejėgiai plakas 
gaisre — lyg išblyškusios vėlės skaistykloj. Dega obelys. Neati-
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Ant. Sležauskas
Gegužės ašaros

Gegužės! —
Pirmą žiedą ir pirmos meilės mėnuo.
Altoriuj Dievo kvepia baltosios lelijos.
Prieš Ją berniukas klupo su karšta novena, — 
Ir vyras, kurį degina aistrą žarijos.

Marija!
O, štai, girdi? — Tau skundžiasi mergaitė —
Jis Judo bučkiu ją apvylė parke...
Šventai ji juo tikėjo, kaip ir paprastai, mergaitė...
Dabar? — JI kruvinomis ašaromis verkia — —-

Marija!
Tarp kvepiančią žiedą gegužės.
Tarp smilkalą, giesmią ir žvakių
Tik Tau širdžių mūs plaka dūžiai!
Ir atgailos, ir meilės ašaros mums teka...

traukdama užburty akiy Edelena žiūri — ir staiga — driekias 
pilkai mėlyni dūmai, ir tame balty žiedy gaisre, plakančiose 
liepsnose — veidas, neišpasakomai puikus, linguojas gyvi blaks
tienai — ir šypso geros lupos. Ji riktelėja ir ištiesia rankas į 
ugnį...

— Edą! — taku bėga Liudmila ir moja popierio lapu, ji 
prasižiojus kažką pasakyti, bet atsigręžusios sesers veidas pilnas 
kažko — ko ji niekuomet nematė — ir ji baimingai teiraujas:
— Kas tau pasidarė?

— Kas išnešė mane iš ugnies? — ir jos akys, kaip to, 
kuris laukia gydytojo raminimy, kad tebeturi protą.

— Štai ką įsigalvojo! Pamanyk, tai buvo įdomus nuotykis
— kažkoks nežinomas vyras. Jis vienas nieko nesibijojo, kai visi 

‘ kiti neišdrįso.
Edelena suvirpėjo, lyg nuo karšto — troškinančio vėjo.

— Jis yra, — šnabžda, kaip išsiliuosavimo giesmės pasku
tinį posmą. — Kodėl jis neateina, kad galėčiau padėkoti jam?

— O, — juokias Liudmila — tėvas trokšta to paties — ir 
mes visi, bet jis atsirado nepastebėtas ir panašiai išnyko; jis pra
žuvo lyg kokia nelaba dvasia. — Ir užmiršau ko tavęs ieškojau 

jis atvažiuoja, — ir tiesia Edelenai telegramą.
— Jis? — virpa balsas ir ranka negali paimti poperiy —-

— kas?
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— Dieve geras, — nežino! — Tavo Julius.
Ranka nusileidžia susalusi, be džiaugsmo —kaip nudžiūvusi 

šaka, kuri niekuomet nebežydi.
— Julius. — Tokiu pat balsu ji. būty pasakius — Vigris.

' K * . * • ' . ' ■

4. ’ - ' \

— — — — „miegok, miegok“ — — — paskutinis barka
rolė liūliavimas sukinėjas palubiais ir slenka pažemiu.— Sute
mai visi nulenkia galvas ir kinkuoja snausdami, lyg toji migdanti 
melodija tik jiems buvo dainuojama; linguoja už lango obelys, 
lyg nori įlysti vidun visu savo dideliu ūgiu. Tingus sukausiantis 
saldumas apima visus, išsimėčiusius tame dideliam kambary, o 
Edelena vis neatsitraukia nuo klavišų, nuo barkarolės, pripindama 
į ją naujus posmus, iki šiol nepažįstamus jos pirštams, nė dvasiai. 
Ir viduj širdies girdis liūliavimas, neaiškus, pamaži garsėjantis — 
ir iškyla ugninis, lyg brangiais akmenimis žėruojantis, rėmas — 
ir jame Veidas; prisilenkia blakstienai — glosto kaktą, glosto 
širdį, tvirtos rankos neša ją per liepsną ir šimtai keistų dvasiy, 
ilgy raudony liežuvių dainuoja lopšinę, ima liepsnojantis saldus 
miegas — grimzdimas. Ir supranta Edelena paslaptį, apėmusią ją 
sode, po obeliy sniegu, pažįsta vertę to kvaitulio nepažįstamo 
pasigėrimo. Supranta viską. — Griausmingu, kaip likimo žodis, 
akordu nutraukia ji savo švelnią lopšinę, prižadindama visus 
snaudančius. Atsikėlė ir atsistojo prieš Julių.

— Kam prižadinai, — juokias jis tamsoj ir ieško savo 
užgesusio papiroso.

— Turiu tau kažką pasakyti, — rimtai sako ji ir eina; jos 
žingsnis tvirtas ir įsitikinęs, kad seks jis. Taip. Julius eina, truputį 
stebėdamasis, tamsumoj vos sugaudydamas šviečiančią balta suk
nele mergaitę — kaip tolimo žiburio atšvaitą. Ji išvedė į terasą, 
pusiau apgriuvusią, apleistą ir, gal būt, dėl to paslaptingą.

— Kas atsitiko? — glaudžia jos pečius, bet ji tyliai išsilais
vina Ir jis kažkodėl nedrįsta vėl pagauti ją, kaip kituomet — jis 
neramiau pakartoja — „Kas?“

— Svarbus dalykas. — Ji tyli. Paskui meiliai ir labai rim
tai — aš manau, tu turi atsisakyti nuo manęs. '

Jis negreit galėjo surasti kokį žodį ir tas pats buvo toks 
negudrus ir išsigandęs:

— Kodėl? — Jis mato, kaip ji ilgai žiūri į tamsą, į tolį, 
žiūri kažkur, kur jis negali palydėti jos žvilgsnio, ir kalba taip 
neaiškiai, baugiai, lyg tamsumoj žodžiai nežino kur eiti, kaip 
kelti koją:

— Sapnavau sapną... o gal tai nebuvo sapnas.... Ir tuoj 
karštai, beveik uždūsdama. — Ne, ne! tai ne sapnas! — ir ji ėmė
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Nelė Mazalaitė
i ■ ■ . ■ ' . •

— jauniausia ir produktingiausia mūsų romantinės novelės kūrėja. Jos 
kūryba originali, stilius puošnus ir turtingas. Laki fantazija paverčia realų 
gyvenimų į egzotišką pasakų ir sunku suvokti, kur jis baigiasi ir kur prasideda 
negyvenimiškos, ieškančios išsiveržti iš visa kasdieniška, būtybės. Nejučiomis 
skaitytojas įtikinamas, kad gyvenimas — likimo žaismas su keistuolių svajotojų 
galerija. .

Jos novelės mielai spausdinamos visoj periodinėje spaudoje. Žymesnės: 
„Paskutines įstatymų puslapis“, „Rudens nakties simfonija“, „Bajorai miršta“, 
„Čigonas groja“, „Dievų neapykanta“, „Didžioji ironija,“ „Žuvėdra“, „Tolimam 
miške“, „Kraujas “ — ir visa eilė kitų. Be to, baigia ruošti spaudai romanų 
„Žodis ir garbė“, noveles: „Čirvų damų“, „Laumės įkaitas“ ir k.

Vt
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pasakoti apie aną liepsnojančią naktį, pasakoti degančiai, lyg stovė
tu prieš ugnį, ir balsas jos būty visas persisunkęs ta kaitra.

— Tu vėl ėmei klejoti, — prasijuokė jis; dabar jam nukrito 
nuo širdies, staigiai, lyg karšta plyta iš degančio namo nupuolusi 
tie „atsisakyti nuo manęs“. Ji kalba keistai, bet tai kažkoks žaislas.

— Tu man netiki, — nykiai skundžias. — Tu netiki — 
kaip ir jie visi. Jūs nesuprantat, kad aš išvydau gyvenimą. Aš 
ieškojau ir teiravaus — bet niekas nežino nieko. Dieve, kaip 
baisu, kaip neteisinga, jeigu nerasiu jo! — Tyliai, visai tyliai, 
taip, kad Julius turi gaudyti jos žodžius tamsumoje, lyg šviečian
čius vabaliukus. — Jeigu tu būtum matęs tą veidą — jame buvo 
gyvenimas ir laimė, tiktai jame. Turiu surasti jį! — Dabar tu 
supranti, Juliau, kodėl reikia išsiskirti?

Julių apima liūdnumas. Ji kalba dideles, nesuvaikomas 
kvailybes, taip — bet dabar jis pamatė ją kitokią; šioj tamsumoj, 
nematydamas, tik klausydamasis, išvydo ją persimainiusią — ne 
tą, kurią pažįsta nuo kūdikystės, kuri keletą mėty skaitos jo 
sužieduotinė, ne ta truputį vėjavaikė, perdaug gyva, linksma, 
daugiau sesuo ir draugė, negu mylimoji. Dabar ji — ne, jis ne
mokėtų pasakyti — tik jaučia — tokia, kurios kaip tik būtų 
sunku atsisakyti. Sunku, net jeigu ji taip prieteliŠkai atvira, tai 
yra, visai nesiskaito su jo savymeile ir kalba, ko joks vyras be 
užsigavimo negali klausytis. Bet liūdesys nugali piktumą, ir jis 
pats kalba švelniai ir su širdgėla — tokiu balsu, kurį moka pa
daryti visi vyrai, kada nori sugraudinti moterį.

— Ir dėl šitos vaikiškos fantazijos, dėl to netikro — klejo
nės vaizdo, tu griauni mano viso amžiaus laimę....

— Juliau! — ji išsigando jo kentėjimo.
— Kodėl nebuvo manęs tą naktį, kad pats būčiau išnešęs 

tave ant rankų,, ir tu dabar taip apie mane svajotum! — Toj 
ramioj vėsioj tamsumoj jis tikrai tiki, kad nebūtų pabūgęs lįsti 
į ugnį — ir jo balsas nugali moterį. Edelena suranda jo ranką 
ir spaudžia, jos delne gailestyš ir išmetinėjimas sau.

— Ir tu pagalvok, kaip tai... kvaila, — Julius vėl atgauna 
lygsvarą; iš tikro, koks būty iš jo advokatas, kaip apgintų jis 
bylą ir dar kokią neaiškią — jeigu neapgins save prieš moters 
kapryzą. —Ir kaip tu, neprotingas vaike, manai surasti žmogų, 
nepažįstamą žmogų — juk žemė netokia maža, kaip jūsų mies
telis. Tame provincijos pavasarį galima visko išsigalvoti —iš- 
vešiu tave į miestą, užmirši visus niekus.

— Taip, —pasidavus ir nugalėta. — Tu kalbi tiesą, viskas 
pasiliks kaip buvę. Tik tu turi neišmėtinėti man, jeigu aš dar 
kurį laiką per daug galvosiu apie tą kvailybę, — nedrąsus, mal
daujantis jos balsas tamsumoj.

Julius apkabina jos pečius ir bučiuoja; tamsumoj paklysta 
jo lūpos į jos plaukus prie kaklo, ir junta jis — mergaitė sudre-
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ba. Drebulys persiduoda jam, uždegdamas — jis godžiai gaudo 
jos veidą — ir staiga ji išsitiesia, ir sako atkakliai ir stipriai:

— Bet žinok — jeigu aš jį atrasiu — sužieduotinė ar 
žmona būdama — išeisiu pas jį.

—. Žavėtina, palydėsiu tave, — juokias advokatas. Dabar 
jau jis nebijo nieko ir daugiau galvoja apie jos lūpas, negu apie 
reikšmę tų žodžių, kurie jam skamba, kaip paskutiniai priešini
mosi atbalsiai.

5. ' . v . •

Pro langą jie visi moja ir visi skuba kalbėti. Linkėjimai ir 
prašymai — jiedu viską žada. Edelena nekantriai laukia traukinio 
pasijudinant, tik pamačius motinos akis — pajunta gailestį ir 
norą — pati nežino kokį — rodos, pasilikti su jais. Bet dabar 
traukinys jau eina.

— Pagaliau, — atsidūsta Julius, — kaip tas viskas vargina, 
tiesa? Ji dar mato likusiųjų galvas ir netiki tai kelionei, kuri atrodo 
išlošta loterijoj.

— — — Senoji tetulė Šypso plačiai, kaip tik gali plačia-, 
dūšiai turtuoliai, kada jie galvoja iškrėsti puikų šposą.

— Ką tu norėtum vestuvių dovanai, mano jaunoji ponia? 
— Žemčiūgų eilę? — mačiau nuostabius karolius, ar... na, tu pati 
pagalvok.

Edelena sako greitai, nesirinkdama, lyg už nugaros kas stovi 
ir gundo, sako tokiu neatsikratomai mielu balsu, dėl kurio vyrai 
tampa vagimis ir didvyriais, o moterys išsižada savo laimės:

— Trijų mėnesių kelionės po pasaulį.
Visi yra nustebę — ji pati taip pat. Senoji tetulė klastingai 

šypso pro nudažytas lūpas. '
— Kokie tie vaikai egoistai! Tu nori pabėgti su mylimuoju 

nuo mūsų protingų akių? Ir taip toli? Ir tu nenuvargai, juk ką 
tik grįžote apvažiavę visą Lietuvą? Egoistai! Ach, atsimenu ir aš 
jaunystę....^ rodos, ji susijaudino, kas labai netinka jai, bet tuoj 
pasitaiso. Žinoma, keliaukit, kur tik veža garlaiviai ar traukiniai. 
Edelena žino, kad toji nustebinusi mintis ne staigiai už pečių 
pašnabždėta — ji lakstė paskui ją ilgai — gal tada, kai degė 
obelys Baltojo Paločiau s sode, toji mintis važiavo vienu automo
biliu su ja, kai ji užsispyrė pavažinėti po Lietuvą — toji mintis 
paaugo Į mirtinai didelį geismą prie altoriaus. Taip, kai ji ištiesė 
ranką, ir Juliaus pirštai pasitiko jos — štai vėl! — Išnyko kuni
gas, žmonės, paskendo dūmuose altorius, kryžiavojos liepsna 
viską naikindama — tik nepaliestas tarp ugnies liežuvių švietė 
Veidas — kuris atnešė gyvenimą, kuris vienas galėjo atnešti laimę. 
Mėlynai pilkos akys buvo prieš ją — ir iš širdies veržės didelis 
riksmas — jis būtų suplėšęs vargonų maršą, būtų suvirpinęs

19



210
» . t

* X

skliautus — bet ji sukando lūpas, juk ji dabar sveika ir neturi 
teisę klejoti. Bet ji jautė — kad kartu su ja tuokės mintis — 
geismas, prižadas — išvaikščioti visą pasaulį; — tokiam ieškoji
mui, kaip jos — žemė nėra didesnė už jų miestelį. — Ir kada 
teta Šypso klastingai savo protingu įspėjimu, kad jie nori pasis
lėpti su savo laime — Edelena taip pat šypso— ir jos klastos 
niekas neįspėja, nežino niekas jos vestuvinės kelionės tikslo....

— Vis dėlto nebloga pavažinėti, — Julius apžiūrinėjo jy 
patogią coupe. ■

— Taip, šypso ji: — keliauti, tiktai keliauti! — ir, rodos, jai, 
kad kažkokioj stoty stovi Laimė, nekantriai žiūri į laikrodį ir 
laukia traukinio, kuriame atvažiuoja ji.

6.
Julius godžiai apžiūrinėja jų naujus namus, lyg stebėdamas 

ar viskas yra savo vietoj. Su pasididžiavimu vedžioja jis žmoną 
po kambarius, rodydamas turtingą apstatymą ir brangius daiktus. 
O kabinete jo akys pasidarė labai linksmos, jose daugiau buvo 
susižavėjimo, negu prieš didelių miestų kūrinius garsioj galerijoj. 
Jį begaliniai nuvargino tas visas margumas — menas, vaizdai, 
istorija, civilizuoti ir laukiniai žmonės, nuvargino beprotiškai grei
tas vietų keitimas, nes jis negalėjo priešintis Edelenos kapryzui
— lėkte lėkti per įvairius kraštus ir miestus. — Ji blankiai šypso 
klausydamosi vyro, ji taip pat pavargusi, nublyškusi visa, net 
akys jos pašviesėjo ir plaukai nublanko. Rodos, ji grįžo iš laido
tuvių, ar atvažiavo iš ligoninės — tik ne iš savo povestuvinės 
kelionės. — Ne, ne istorija, ne menas iščiulpė gyvybę, nei saulės 
karštis, nors ji visu džiaugės — bet ji negyveno, kaip kiti žmo
nės, visu kūnu ir trupučiu dvasios. Ji gyveno, akimis ir klausa, 
ji gyveno be paliovos stiprėjančiu ir nupuolančiu širdies plakimu
— ji gyveno ilgesiu ir ieškojimu. Ji klausos balsy, lyg muzikas 
visur ieškantis reikalingų garsy; ne, ji neišgirdo ne vieno žodžio 
iŠ ty lūpų, kurios buvo tokios geros ties jos veidu ugnies naktį

bet Šventai tikėjo, kad suvirpės jį išgirdus — užtat klausės 
restoranuose, stotyse, traukiniuose. Ji žvalgos — ji prieina pama
čius aukštą vyriškį, ji godžiai žiūri į veidus — bažnyčiose, gatvėse, 
teatre. Kartais ją apima nusiminimas: ji negali prisiminti to Veido 
gyvo, paprasto, kaip visy kity — gal būt — ji nepažintų susitikus 
tikrą. Apima baimė, kad daug kartų praėjo pro tą, kurio ieško 
visur, kur tik veža garlaiviai ir traukiniai. Juokiasi protas, kad 
reikia turėti milijoną metų laiko — ieškojimui po visą pasaulį 
nežinomo žmogaus. — Bet kartais — kaip vizija saulėtekiuose 
kalnų viršūnėje, ar mistiškoj tamsoj senoviškos Katedros blykste
lėja ugnyse Veidas — ir žino, kad pažintų jį tarp milijonų, ir 
tiki, kad suras jį. Ir junta, kaip Širdyje kvapios, lyg kūrentus
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bet ir nuo juoko tos ugnys

— Julius truputį užsikirto, jam 
žmonos kraičio. Bet jis dar 
svajodamas apie tave, ir mūšy

i

< ■

obelių žiedai, plakas neužgesinamos ugnys, ir pro jų Šviesą visas 
gyvenimas atrodo kitoks. Atrodo prie tų šviesų — kad ji niekuo
met negalės pasakyti sau žodį — laiminga. — Ir kai galvoja, 
jog niekam niekuomet negalės to 
tai protingu dalyku — ji juokias, 
neužgęsta.

— Tau rengiau šią buveinę, 
pasigirdo kažkieno juokas: — Iš 
sušvelnino balsą — taip, rengiau 
laimę. — Jis apkabino ją linksmai šypsodamas, kaip išvysdamas 
namus — ir tuojau paleido. Ji nesipriešino, nė sakė ką, bet jos 
akys tokios, tarytum jis kalbėjo apie nuodėmingą meilę tikrajai 
savo seseriai. Taip yra dažnai; kartais jis pasidaro užgaulus ir 
išmetinėja— tada ji begalo gera jam—, bet ugnys, kurios plakas 
širdyje, viską nušviečia kitaip. — Norėdamas paslėpti tą keistą 
užgavimą, Julius vaikšto po kambarį ir pamažu išsiblaško, o sės
damas į patogų fotelį, jau iš širdies džiaugias.

— Kaip gera būti namie. Aš ne kelionių žmogus, — juo
kias jis.

— Aš taip gi, — bet akys jos nykios, akys žmogaus, 
niekuomet nepareis į savo tikrus namus. — Ir širdyje dega 
ir kvapioj, lyg obels žiedų liepsnoj — ilgesys vaitoja.

*

kuris 
ugnis

sypso 
kalba

v

— Mes, kaip sulaukę sidabrinių vestuvių, — karčiai 
Julius — kas patikės, kad vos du metai... Dabar jis retai 
panašius dalykus. Iš pradžių jį be galo erzino toks žmonos keis
tumas, nepanašumas į visas kitas moteris: neviliojo jos puošme
nos, ji neturėjo kapryzų nė įgeidžių, ji — tai yra neįtikėtina, 
jeigu sakytų kas kitas, o nematytų pats savo akimis — ji nepa
stebi vyriškų žvilgsnių įvertinančių jos grožį, nė pati pavydi vyrui. 
Ji nepaprastai gera, nematyti, kad jai būtų sunku su juo, bet jis 
neatsikrato jausmo, kad taip atrodo sesuo. — Na, dabar jis beveik 
patenkintas tuo jos keistumu ir pateisindamas save vadina ją 
nemoteriška. Tas leido jam porą įdomių flirtų — be baimės su
laukti scenų; leidžia dažnai vakarus praleisti ne namuose — be 
sąžinės krimtimo. Bet kartais jį apima gailestis už savo — juo
kais vadinamas nuodėmes— ir liūdesys, kad ji tokia keista, tada 
jis nežinodamas, kaip prie jos prieiti, nervinas ir pyksta. — Ir 
dabar jis vėl ima išmėtinėti.

— Edą, juk mes toki jauni, — žiūri į jos plaukus, tokius 
gundančius pagriebti ją į glėbį aistringai, užsimirštančiai. — Juk 
tokiam amžiuj žmonės myli... artinas jo balsas prie jos kaklo.

— Ką turiu daryti? — akys kažkame toli. — Juk sakiau 
tau — mano jaunystės svajonės sudegė aną baisią naktį. — Ji

4
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atsuka liepsnojančius ir laukiančias akis, bet jos atmeta Julių į 
šalį. Jis vėl nežino ką sakyti, jis nesupranta jos.

— O, jeigu tu galėtum mane išgelbėti, —■ sopulingai šnabž
da ir jos rankos išsitiesia su tokiu aistringu maldavimu, kokio 
niekuomet nematė joje.

— Nuo ko išgelbėti? — sugriebia tas rankas ir traukia į save.
— Kad neilgėčiaus, nesikankinčiau! kažkodėl Juliui pasiro

dė, kad supranta ją — ji myli jį ir kankinas pavydu. Su džiaugs
mu, kokio pats nenujautė, klaupias ir apsikabina jos kelius.

— Nekaltink manęs, kad aš sunkinu tau gyvenimą, — mal
dauja ji, ir vyras bučiuoja jos rankas, lyg ne savo žmonos.

— Tai todėl, kad aš neturiu noro gyventi — turiu tik lau
kimą, neturiu prasmės, nė tikslo — tik ieškojimą. Kaip paklydęs 
girioj keleivis blaškosi be tako — mano mintys daužos nežino
damos kur eiti — į šiaurę, į degančios saulės žemę — ar čia pat.

Jos balsas klajoja ir ieško. Julius spaudžia jos rankas ir 
galvoja, kad ji ištikto keista— mėto tiek aplinkinių, nereikalingų 
žodžių — norėdama pasakyti tik, jog trokšta gyventi, kaip jis ir 
visi, tik turi per daug fantazijų. Jis mano, kad viską galima su
talpinti į tokį nuraminimo žodį, kokį pats taria:

— Mylimoji!
Ji purto galvą, lyg nusimesdama neteisėtai duotą titulą.
— O, mano meilė, mano ilgesys — viskas žmogui, kuris 

nieko apie tai nežino. — Julius pakėlė galvą, bet nepaleidžia jos 
rankų.

— Visą jaunąją, žydinčią širdį atidaviau jam — nežinomajam 
ir tau nebeliko nieko. Julius klausos — bet negali atsikelti. — Man 
rodos, kad tos miglotos pilkai mėlynos akys pripildo savimi 
visą pasaulį, ir aš nieko kito pro jas nematau. Ir rodos — savo 
blakstienuose jis nusinešė mano sielą. Todėl aš nemoku gyventi.

Julius visuomet laikė ją bejausme ir šalta — bet dabar klau
sės jos balso ir kaito lyg nuo ugnies. Štai, kaip ji moka kalbėti, 
kada myli! — Ir nors ji kalbėdama tai laužė Sakramentą ir parei
gą — jis negalėjo pykti ir rėkti —tai būtų juokinga, jeigu jis 
užmuštų žmoną, pavydėdamas jos sapnui, arba pamestų ją, dėl 
to, kad ji apgaudinėja jį su svajone. — Ir dar juokingiau, kad 
jis labiausia myli ją Šitokią prisipažinimo valandą: ką nekalbėtų 
ji, jos tokios negalėtų išsižadėti. Ir nežinodamas, ką turi pasakyti 
vyras žmonai, kuri išsipasakoja jam lyg broliui — rodydamas, 
kad jis jai geras, o jos kalbą laiko už melą arba ligą — ramina
mai juokauja:

— Mes turėtume dažniau pasirodyti į žmones. Ką tu pasa
kytum apie šio vakarę kaukių balių? Edelena pabunda iš savo 
klajojimų — ji jaučia pareigą ir savo kaltę, ir todėl priima jo 
pasiūlymą.

(Bus daugiau)
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Naujoviški aforizmai apie 
moteris ir vyrus

■ t ■ - .

Iš Dr. Cloudesley?o Breretoii’o straipsnio (žurnale „Revue Biene“, 
Paris, 1932. X. 1).

Esti trejopos rūšies moterų: vergė, išlaisvinta ir laisva mote
ris, arba, geriau pasakant: nužeminta, nesuvaržyta ir savarankiška. 
Ši trečioji dar yra mažumoj. Laisvoji moteris orientuojasi stiprio
siomis vyro savybėmis, kaip kad vergė silpnosiomis. Iš to gali 
abi pažinti nesuklysdamas.

Jei Dievui mintis sukurti moterį buvo kilusi paskiau, tai ši 
mintis buvo pati geriausia, kuri jam kuomet buvo kilusi. Ir jei 
P o p e’a s sako, kad šaunus vyras esąs kūrybos vainikas, tai betgi 
jis tik maža ką turi viršaus, kaip tauri moteris.

Vidutiniškam vyrui visi vyrai atrodo daugiau ar mažiau 
vienodi. Vidutiniškai moteriai visos moterys yra nelygios.

Vyras nusilenkia kvantitetui (kiekybei,) moterys — kvalitetui 
(kokybei). Jam sukelia ūpingumo be galo dideli dalykai, jai — 
be galo maži. Moteris analizuoja, vyras sintetina.

Toks vyras, kuriam prie šono stovi gera moteris, viršyja bet 
kurį kitą vyrą.

Jei moteris atsisako pildyt tai, ko iš jos reikalauja vyras, tai 
tą savo atsisakymą ji grindžia tauriausiais motyvais. Bet jei vyras 
nesutinka daryt tai, ko iš jo nori moteris, tai ji įtars jį tatai da
rant negarbingiausiais sumetimais.

Įstatymus ir tvarką gyvendinti, tai tikrasis moters džiaugs
mas; ją ardyti, tai vyro pasitenkinimas.

Vyras tiki į abstrakčius principus: teisingumą, tiesą ir t. t. 
Moteris tiki į asmenybę, ypač į personifikuotą (suasmenintą) meilę.

Vyrai turėtu daug labiau bijoti pragaro, kaip moterys, nes 
skausmą jie jaučia dešimteriopai skaudžiau. O vis dėlto bažny
čią moteris lanko daug uoliau, nes vyras ieško budy su pavojum 
atsilyginti, tuo tarpu kai moteris pirmiausia ieško tikrumo.

Kai motinystė netenka savo aureolės, tai yra atėjęs civiliza
cijos galas.

Vyro meilė tik retai prilygsta stiprumui motiniškos meilės, 
kuri savo gryniausiu pavidalu artima dieviškam išsižadėjimui.

Moteriai sunku išauklėt vyrą. Bet jei tatai jai pavyksta, tai 
ji sukuria tokį, kaip G r a c c h u s.
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Platoniškoji meilė panaši į kelionę orlaiviu. Moteriai ji daug 
pavojingesnė, kaip vyrui, nes vyras visuomet galvoja apie parašiutą.

Fiziniu narsumu vyras viršyja moterį, moraliniu — mote
ris vyrą.

Vyras gyvena praeitimi ir ateitimi, moteris, taip pasakant, 
amžina dabartimi. Vyrui gyvenimas atrodo kaip kova su mirtimi; 
moteriai — kaip kova su senatve. Vyro idealas yra išlaikyt savo 
jėgas, moters — savo gražumą.

Esti motery, kurios atrodo senatvės neįveikiamos. „Juo aš 
labiau senstu, juo man jaunesni atrodo žmonės“ — sakė autoriui 
vieną kartą žavinga moteris. Tokia moteris nesensta.

O kad tos jaunos moterys žinotų, jog vaikai yra geriausias 
laidas nuo senatvės! Deja, šiandien daugeliui sumiesčionėjusių 
motery vaiką atstoja automobiliukas.

Jei klube, vyrams girdint, kritikuojamas vyras, tai klausytojai 
nepasikrutina. Bet jei salone, moterims girdint, kritikuojama mo
teris, tai bus, kaip pajudinus bičių spiečių.

Vidutiniška moteris tavęs nesiteirauja tavo nuomonės, bet 
nori išgirst savos patvirtinimą. Kai kuomet ji net pastatys tave 
prieš įvykusį faktą, kuriam reikalaus pritarti, ypač tokiais atvejais, 
kai ji mano tave priešingai manant.

Vargas tau, jei moteris tavęs atžvilgiu pradės gintis logika. 
Tai jau audros ženklas.

Moters neįtikinsi. Šiuo atžvilgiu ji panaši į tokį generolą, 
kuris niekuomet nesiduoda nugalimas, kol jo rezervai dar ne
paliesti.

Moteris panaši taip pat ir į koraly polipą: kad ir tu šimtą 
karty suardys! jos ranky darbą, ji vėl iš nauja jį atstatys.

Šalia paprasčiausios moters, kuri įsikalė į galvą pasiekt sa
vo tikslą, atrodo nevikrus net didžiausias diplomatas vyras.

Vyro idealas yra veikti, moters — tarnauti. Tatai taip pat 
išaiškina, kodėl moteris dažnai vyrą vadina egoistu.

Vyras mėgsta sekioti, moteris paėmus turėt. Turėjimas vyrui 
tėra laikinas, praeinąs malonumas; moteriai tatai suteikia aukš
čiausio patvaraus pasitenkinimo. Todėl nenuostabu, kad toks vedęs 
vyras,kuris dar neatsidėjo namy gyvenimui, kaikada slaptomis 
kenčia nuobodumą, kurio priežastis vargiai suprantama moteriai, 
naujos laimės kupinai.

Vyras savo prigimtimi yra laukinė (girinė), moteris — naminė 
būtybė. Kalbama apie prijaukintą megerą, bet ji tėra išimtis. Tai
syklė, kad vyrai turi būt prijaukinami.

Moteris, kuri yra nelaiminga santykiuose su vienu vyru— 
tėvu, vyru ar mylimuoju — nekenčia visy vyry. Panašios nelai
mės ištiktas vyras nepaliauja tikėt, kad jūrose esama taip pat 
ir gerų žuvelių.
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Tobuloj meilėj vyras ir moteris iki begalybės atsispindi vienas 
antro paveiksle ir tuo bildu galop juodu įstengia ir begalinius 
dalykus suprasti.

Ultramodėrni mergaitė, ketindama užkariaut pasaulį, paprastai 
baigia pražudydama savo sielą. Šiy dienų mergaitė atrodo daugiau 
sukurta draugystės polygamijai, kaip moterystės monogamijai.

Pirmiau moterys vyrus medžiojo baliuose, šiandien jos eina 
į teniso ir golfo aikštes. Rytoj bus eilė orlaiviui.

Anglijoj dar ir šiandien esti pavagiamųjų vedybų, bet vo- _ 
gikės dabar yra moterys. Jei jaunas anglas mano, kad jis veda 
merginą, tai paprastai jis yra merginos vedamas.

Anglė paleidžia darban visas savo jėgas, kad vyrą į tinklus 
įsiviliotų, o prancūzė — kad jį išlaikytų. Prancūzės vikresnės 
už angles, bet anglės vikresnės už anglus. Leibniz’as kartą pasakė, 
kad Dievui galvojant formuojasi pasaulis. Panašiai galima būtų 
pasakyti, kad Prancūzija formuojasi prancūzei galvojant.

Prancūzė neabejotina yra gabiausia pasauly moteris. Ji na
mų tvarką daug geriau moka vesti, kaip išgarsėjusi vokietė šei
mininkė; ji geriau, kaip bet kurios kitos tautos moteris, moka 
išspręsti amžinąją moterystės problemą: kaip pasilaikyti vyrą, ne
paliekant be rūpinimo vaikų? Ji atsilaiko anytai ir kitiems vyro 
giminėms ; ji padeda vyrui dirbti jo darbą. Ji tobulai sujungia 
naudingumą su malonumu ir puikiai sugeba jaunatvės koketeriją 
surišt su senatvės patyrimu. Ji visuomet balansuoja ant siauros 
linijos tarp lengvamanybės ir sveiko žmogaus proto, nenustodama 
pusiausvyros. Vieno tik dalyko, rodos, ji nebeteko — tylėjimo 
dorybės. s

Gero luomo anglė gali lygintis su kiekviena moterimi. Jos 
temperamentas lygesnio saiko, kaip prancūzės; ji ne tokia senti
mentali, kaip austrė; ne tokia nepaslanki, kaip olandė, ne tokia 
naivi, kaip vokietė; ne tokia pavydi, kaip italė; ne tokia rimta, 
kaip ispanė; ne tokia melancholiška, kaip skandinave ir ne tokia 
egoistė kaip amerikone. Ji yra savo širdies valdovė ir nesibijo 
jos parodyti. Ji turi prancūzės taktą, sprendimą ir gebėjimą, austrės 
malonumą ir žavumą, vokietės šviežumą ir atsidavimą, olandės 
sveiką galvojimą, italės natūralumą, ispanės ankstybingumą ir 
amerikonės guvumą. " *

Atpasakojo Prof. P r. Dovydaitis
i

25



M. Andziulytė-Riiginienė

Moteris pedagogikoje
(Tęsinys iš „N. V“. 4 nt.) 
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Ellen Key.
Gyvenimo apžvalga.
E. Key gimė 1849 m. Švedijoje, Smaland’e, Sundsholm’o 

dvare. Grafės Posse ir šved y politiko Emilio Key duktė, ji turėjo 
geras sąlygas lavintis. Baigusi studijas ji buvo nuo 1880 iki 1898 
m. Stokholme mokytoja, 1883—1903 m. docentavo Nystroem’o įs
teigtam Stokholme darbininky institute. Gabi kalbėtoja ir uoli 
liaudies švietėja ji greit išgarsėjo ir įsigijo ypatingos simpatijos 
moterų, darbininky ir studentų tarpe. E. Key mirė 1926 m. Strande 
prie Wettersee.

Raštai.
1. Vaiko amžius.
2. Essays.
3. Apie meilę ir moterystę.
4. * Moters jėgos išnaudojimas.
5. Moterys pasauliniame kare.
6. Viso nugalėtojas, ir kt.
Pagrindinės mintys.
E. Key dvasios tėvas buvo Spinosa. Jos pedagogines pažiū

ras nulėmė Montaigne, Rousseau, Spenceris ir Tolstojus.
Pedagogikos istorijoje E. Key yra žinoma, kaip radikalė 

kraštutinio pedagoginio individualizmo atstovė. Jos, kaip ir Rous
seau, individualizmas yra susijęs su natūralizmu. Savo individua
listinę teoriją E. Key dar stipriai nudažė Nietzsche’s „viršžmogio“ 
filosofija, o natūralizmą parėmė Darvino evoliucionizmu. Tuo būdu 
yra gautas kraštutinumų kraštutinumas.

Nepaprastai smarkiai kritikuoja E. Key dabartinę ugdymo 
sistemą. Ji tiek yra iškraipyta, netikusi, kad jokiomis reformomis 
jos nepataisysi. Reikia ją griauti iŠ pagrindų. „ Atskiros modernio
sios mokyklos reformos nieko nepadės; reikia didelės revoliucijos; 
visą dabartinę sistemą reikia išgriauti; akmuo ant akmens čia 
negali pasilikti; turėtų įvykti pedagogikos tvanas“. Naujasis ug-
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dymas turi būti pastatytas ant individualistiniai—natūralistinių 
pagrindų. Tikriau sakant, E. Key išpažįsta pedagoginį skepticizmą 
ir neigia bet kokį ugdymą. „Turėtų pagaliau suprasti, kad didžiau
sia ugdymo paslaptis yra neugdy t i“. „Leisįi prigimčiai ramiai 
ir lėtai pačiai save veikti, Žiūrėti tik, kad pašalinės aplinkybės 
prigimties darbą paremtų — tai ir bus ugdyti“. E. Key, kaip ir 
Rousseau, tvirtina, kad žmogaus prigimtis yra absoliučiai gera, 
piktas žmogui ateina iš šalies.

E. Key siūlo šventai gerbti kūdikio teises, tikriau sakant, 
pats kūdikis jai yra nepaliečiama šventenybė. Kol tėvas ir motina 
nenulenks nužemintai savo kaktos prieš kūdikio didybę, kol ne
supras, kad žodis „kūdikis“ yra tik kitas sąvokos „didybė“ išreiš
kimas, kol jie nepajus, kad jų glėbyje kūdikio pavidale merdi 
ateitis, ties jų kojomis žaidžia istorija — tol jie nesupras, kad 

i šiai jaunai būtybei jie tiek pat teturi teisės ir galios leisti įstaty-
I mus, kiek jie turi teisės ir galios tiesti žvaigždėms kelius. Bet
; kai motina suvirpės prieš nežinomus pasaulius, kurie slepiasi 

kūdikio žvilgsnyje, kaip ji suvirpa prieš paslaptingus žvaigždžių 
s pasaulius, kai tėvas išvys savo kūdikyje karaliaus sūnų, kuriam 

jis tarnaus geriausiomis savo pajėgomis — tada kūdikis įgis savo 
teises.

] Bet jeigu jau kūdikiui nepareiškiama visos čia nurodytos
pagarbos, tai bent jį reikia traktuoti taip pat, kaip suaugusį. „Su 

j kūdikiu reikia elgtis, kaip su sau lygiu, jam reikia reikšti tokį pat 
diskretiškumą, švelnumą, pasitikėjimą, kaip ir suaugusiam“.

Negalima slopinti nei vienos kūdikio prigimties individuali
nės apraiškos, tol, kol ji nėra kenksminga jam pačiam ar kitam.

Tokį grynai individualų, kūdikio prigimčiai pritaikintą, ugdy
mą gali duoti tik naujai pertvarkyta šeima. Vaiky darželiai ir ki- 

] tos priešmokyklinio auklėjimo įstaigos turi per daug kolektyvizmo,
j „tai yra tik dirbtuvės“. Ne vien tik visuomenės narį, ne „turininį“

žmogų, bet originalę individualybę reikia išugdyti.
Ugdymo metodai taip pat turi būti individualūs. Kūdikio sa- 

:j vistaba ir saviveikla turi būti visame taikoma.
„Ateities mokyklą“ E. Key vaizduojasi kaip nenutraukiamą, 

tolygų šeimos ugdymo tęsinį. Kiekvienas čia bus ugdomas pagal
I jo individualybei pritaikytą4planą, kiekvienas susidarys atatinkamą 

savo prigimčiai mokslo dalykų ciklą. Naujoji didaktika turės atsi
remti šiais keturiais kertiniais stulpais: 1) Ankstybas specializavi- 
mas, ypatingai ten, kur individualinės prigimties žymės yra aiš- 

L . kiai išreikštos; 2) mokslo dalykų koncentracija; 3) visą mokyklinį 
L laiką nenutraukiamas savarankiškas veiklumas; 4) visų mokyklos 

laipsnių artimas kontaktas su tikrove — aplinka. Mokytojas mo- 
į kinius moko tik savarankiškai stebėti, savo paties uždavinius sa- 
j varankiškai spręsti, pasigelbėjimo priemones susirasti.

I . . ' ’ 'J ■ . " ■
į • ■ .

.1 . ’ ■ ' . •
i ■ .

.1 ■ ■ ' .
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Stud

Ar turime skirtis?
Em. V.

„IN. V. pttS- 
klausimas —

Tai klausimas, iškilęs beveik prieš pusę metų 
lapiuose. Jaunesnėms studentėms tai opus ir įdomus 
kuo baigsis, kaip išsiriš? Nors sielos gilumoj turėtum norų, pa
geidavimu, bet kaip čia prabilsi, dargi viešai? (Tai mūsų savaran
kiškumas!) Bet pasidėjus nedrąsą į šalį, tenka mėginti savo nuo
monę pareikšti. Nedaug turėjau laimės dalyvauti bendruose Sąjun
gos susirinkimuose, tad stengsiuos išreikšti tą, ką gyvenimas 
mokė ir ko jis iŠ kiekvienos inteligentės moters anksčiau ar vė
liau pareikalaus.

Kokios specialybės bebūtų inteligentė moteris mūsų sąlygo
se, ji turi būti visuomenininke. Girtinas p. A. Skrupskelienės ra
ginimas kūrybiškam darbui, bet per anksti dar mums grupuotis į 
viešąsias ir kabinetines mokslininkes, mes turime būti ir vienomis 
ir kitomis kartu. Rašykime knygas vaikams, brošiūras motinoms,

„Ateities mokykloje“ nebus skirstymo klasėmis, nebus taip 
pat pažymėjimų, bausmių nė atlyginimų. Prie mokyklų turės 
būti turtinga biblioteka, erdvios salės sportui ir Šokiams, didelis 
sodas, įvairios dirbtuvės amatams mokytis. Kada gražus oras — 
bus mokomasi lauke, laisvai; lyjant — atliekami rašto darbai, 
dirbama dirbtuvėse.

„Ateities mokyklai“ turi būti paruošti nauji mokytojai. Jie 
turi būti gerai tiriami, ilgai praktikuotis ir pagaliau patys mokiniai 
nuspręs, kuris kandidatas geriau tiks į mokytojus. Mokiniai, ma
no E. Key, turi šiuo atžvilgiu labai gerą nujautimą.

Apie E. Key minčių pedagoginę vertę daug kalbėti netenka. 
Kaip kadaise Rousseau, taip pastaruoju laiku E. Key sukėlė pe
dagoginėje spaudoje daug triukšmo savo pažiūrų naujoviškumu. 
Tačiau jos, kaip ir Rousseau, raštuose pasitaikantieji kraštutinu
mai, utopijos, kai kur stačiai absurdai, kad ir mažiau kritiškam 
skaitytojui yra pakankamai aiškūs. Kai kurios jos siūlomų saikes
niųjų reformų vienur kitur mėginama realizuoti.

į
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jos gulės sapdėlių lentynose ir garbins mūsų kūrybiškumą. O 
vaikai mokysis gyvenimo taisyklių ir darbų iš senų savo tėvelių 
medinių žagrių, kaimo burtininkų Ir Šimtamečių kalendorių, gi 
vargšės motinos braidžios, kaip braidžiojusios tamsume ir nesusi
pratime. Gal kuri pagalvos, kad perdedu. Atsakymas vienas: 
tegul pagyvena bet kuriame Lietuvos kaime ar miesteliūkštyje 
kaip mokytoja, gydytoja, advokatė, teisėja ar agronome ir paseka 
gyvenimą visa savo jautria siela, moteriška užuojauta—ir pamatys, 
kaip daug reikia duoti ir kaip mažai mes duodame, nes nepasi
ruošusios. Ne, pirma duokim gyvą žodį, įneškime Šviesos, sukei
kime troškimą naudotis ta knyga, kurią mes rašome, tada galėsi
me atsidėti kabinetiniam darbui. (Nekalbu apie išimtis). Juk be 
galo skaudu, kai kurio nors kampelio visuomenė prašo p-lę gy
dytoją ar p-lę mokytoją paskaityti jiems paskaitą ir po ilgų išsi- 
kalbinėjimų išgirsta, kad savo gyvenime ji dar nėra paskaitos 
skaičiusi. O pamėgink surasti keletą prelegenčių, kad ir studenčių 
tarpe, kurios sutiktų išvažiuoti provincijon su paskaitom, paimti 
vadovavimą ar šiaip jau viešėsnes pareigas! Laiko nėra! Atviresnė 
pasisakys nežinanti, neišmananti, nesugebėsianti. Tai mūsų sava
rankiškumas, tai pasiruošimas pilkai kasdienybei bendroj Sąjun
goj, kur, ačiū Dievui, per du semestrus bendruose susirinkimuose 
beveik neužgirdau studentę prabylant.

Bijom ės atskiros Sąjungos, nes „nauja valdyba, kelios ko
misijos ir t. t. ir t. t.“ Elkimės protingiau negu ligi šiol, tai ko
misijos mums bus reali gyvenimo mokykla. Nekraukime visų 
pareigų ant vienos ar keletos pečių, bet visos pasiimkime Šalia 
studijų po mažytį darbelį ir tada savaime prapuls tos „didelės, 
sunkios“ pareigos, kurioms „dabar taip sunku surasti žmogų“, o 
tos smulkios, sąžiningai atliekamos pareigėlės paruoš mus 
moters šeimininkės ir geros specialistės darbui. Nebereikės ta
da galvoti, kaip čia padėkojus vyrui, kad jis pamokė mus para
šyti protokolą, sustatė mėnesinę virtuvei sąmatą ir parašė kulina
rijos'vadovėlį ar straipsnius į specialius moterų laikraščius bei 
žurnalus.

Saugok Diever nesiūlau kinų sienos, kurios taip bijomasi. 
Mes su atskira Sąjunga manau nesikelsim į Marsą, bet gyvensi
me tą patį žemišką gyvenimą, kaip ligi šiol, turėsime aibes pro
gų susitikti su vyrais, rišant įvairius klausimus, ir, manau, bus 
galima „pripratinti būsimuosius gyvenimo draugus prie moters 
reikalavimų“, kurių išsižadėti vis dėlto bijomasi siūlant palikti 
bendrą Sąjungą.

Taigi: geriau įsigilinkim į tas pareigas, kurioms ruošiamės, 
nevažinėkim į kraštutinumus, pasiruoškim universitete savarankiš
kam gyvenimui, kad nebūtume diplomuotomis lėliukėmis, bet 
rimtomis darbininkėmis, kurioms galės patikėti ne tik moteriškus, 
bet ir mūsų specialybėj atsakingus darbus patys vyrai.
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J. Valentukonis
Spalva ir ornamentas moderniškam bute

I ■ • e *

Visais istoriškųjų stilių laikais spalva, sudarydama tam tikrą 
aplinkumos pasaulį, darė didelę įtaką į žmogaus dvasinį gyveni
mą. Jautriems žmonėms spalva teikia ne vien tik išorinio, greit 
nykstančio pasigėrėjimo, bet, palikusi ne taip greit išdildomą įs
pūdį, ilgai džiugina širdį, kelia sielą. Spalvų tonai galima lyginti 
su muzikos tonais. Kaip muzikos melodija, taip ir spalva gali 
būti gyva, karšta, džiuginanti ir kelianti žmogaus dvasią, arba 
atvirkščiai, liūdna, melancholiška, slegianti ūpą, slopinanti skaid
rią gyvenimo nuotaiką.

Yra spalvų, į kurias bežiūrint mums darosi gera, smagu, 
linksma, miela malonu, atsiranda net daugiau noro gyventi ir 
džiaugtis gyvenimu. Kitos veikia visai priešingai — atrodo, lyg 
kas riors mus slėgtų, vargintų; mums darosi nejauku, nesmagu, 
liūdna. Ir juo žmogus yra jautresnis spalvoms, juo stipriau jis 
visa tai pergyvena, jaučia, juo didesnę Jo psichologijai įtaką 
daro. Nežiūrint tai, kiek žmogus yra gabus spalvos galią pajusti, 
spalva veikia dar ir į pasąmonę ir daro visai nesuvokiamą, ki
taip tariant, instiktyvią sugestiją.

Spalvoms jautrumo laipsnis dalinai pareina nuo žmogaus 
charakterio, dalinai nuo kultūrinio niveau. Pastebėta, kad aukš
tesnės dvasinės kultūros žmonės mėgsta švelnius, lengvus tonus, 
jų perėjimus bei kombinacijas. Kontrastiškus tonus ir jų sander
mę labiau mėgsta triukšmingų didmiesčių rafinuotos kultūros 
žmonės. Iš tokio pasirinkimo tony ir jy suderinimo — daug kas 
galima pasakyti apie žmogaus išvidinę kultūrą, dvasinį pakrikimą 
ar, pagaliau, išlavinto skonio trūkumą.

Turint galvoj ekonominius reikalus nesiūlau, kad skirtumės 
šiandieną ar ryt, gal tai galėty įvykti už mėty ar dviejų, bet es
mėje neturėtų būti abejonės. Gyvenkim ne svajonėm, kad vyrai 
už mus dirbtų, bet pilkuoju gyvenimu, pačios savarankiškai sten
kimės jį gerinti.

30



. / . ■

Kadangi ne visi žmonės vienodai spälvas jaučia, todėl spren
džiant b u t o s palvų h a r m o n i j o s k 1 a u s imą, visų pirma 
reikalinga atsižvelgti į jo gyventojo individualų skonį.

Toliau, norint tiksliai viską suderinti, reikia žiūrėti, kad 
spalvos charakteris ątatiktų patalpos pobūdį. Čia uždavinys jau 
kiek komplikuojasi. Dažniausiai, žinoma, nulemia gyventojo pa
geidavimai.

Paprastai gyvenamuose butuose yra būtinos patalpos: virtu
vė, gyvenamasis ir miegamasis kambariai. Salionas, valgomasis,

XX a. netekėjusios moters moderniškas kambarys

vaikų, vyrų, darbo kabinetas, moterų buduaras, muzikos kamba- 
rys ir k. yra daugiau ar mažiau liuksusas, kurį gali sau leisti la
biau pasiturinčios ir platesnių reikalavimų šeimos.

Jeigu būtinieji kambariai galėtų būti tik kukliai dekoruoti, 
tai liuksusiniai, kaip salionas ar muzikos kambarys, turi sudaryti 
turtingą reprezentacinį įspūdį. O tai pareina ne tik nuo salioninio 
stiliaus išlaikymo, pasirenkant spalvas ir ornamentines puošmenas, 
bet svarbiausia — nuo darbo kvalifikacijos, su kuo, deja, šiandien 
dažnai nesiskaitoma.

Kaip jau minėjau, atsižvelgiant į kambario tikslą, kuriam 
jis yra skirtas, reikalinga. pasirinkti ir jo charakterį atatinkančias 
spalvas. Kiekviena spalva turi tam tikrą simbolišką reikšmę ir
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tik ji, sąryšy j su mūsų sielos pojūčiais, gali padaryti kambarį, 
pilna ta žodžio prasme, „jaukia ir malonia darbo bei poilsio vieta“.

G y v e n a m a sis kam b a r y s, kuris mažesniam bute yra 
kartu ir valgomasis ir salionas, turi reprezentuoti gyventojų skonį 
rimtomis spalvomis bei jų kombinacijomis ir kukliomis, neperdaug 
tirštomis puošmenomis. Apsilankiusiam svečiui jis turi dvelkti iš
kilminga nuotaika, skoningumu ir tikslingumu. Nei per daug 
marga, nei per daug varginga!

M i eg a m a j a m k a m bary j mes praleidžiam kuo ne treč
dalį gyvenimo. Nors tai praleidžiame užmerktomis akimis ir, rodos, 
visai nebūty svarbu, kokioj aplinkumoj mes bebūtume. Tačiau 
svarbūs yra momentai prieš užmiegant ir atsibudus. Nevisuomet, 
vos tik atsigulę, užmiegam, o atsibudę — keliamės. Vis noroms 
nenoroms dar apsįžvalgom aplinkui. O kaip malonu ir gera daros, 
kai, vos tik pramerkęs akis, pamatai besišypsančios ryto saulutės 
spindulius linksmai žaidžiant su harmoningomis sienų spalvomis. 
Ir tai nors trumpas miražas, bet jis nepaprastai stipriai veikia, 
nulemdamas gerą ūpą visam dienos darbui. Tuojau taip ir noris 
šokt iš lovos, imtis darbo ir džiaugtis gyvenimu. O geros nuotai
kos valandėlė, kurią gali sužadinti spalvuota aplinkuma, prieš 
užmigsiant, labai puikiai atsiliepia į visos nakties poilsį.

Todėl miegamajam reikia pasirinkti džiuginančiai raminan
čias spalvas, pav., šviesiai gelsvą (kreminę), šviesiai melsvą 
(dangišką), šviesiai žalsvą arba oranžinę ir jy kombinacijas.

Virtuvė paprastai dažoma šviesiai su kai kuriais plokš
tumos pagyvinimais arba tiesiog baltai, nes ši spalva reiškia 
švarumą, kas virtuvei ypač turi būti svarbu.

Tamsios spalvos, kurios virtuvėj duodamos praktiškumo su
metimais, neturėtų būti toleruojamos. Praktiškumo dėliai geriausia 
ligi pusei sienos duoti aliejinis panelis, kuris lengvai valomas.

Koridorius, nors jam mažai reikšmės priduodama, vis 
dėlto svečiui sudaro pirmą įspūdį apie buto tvarką. O pirmi įs
pūdžiai visuomet būna stipriausi. Todėl dažant ir dekoruojant 
reikia tai turėti galvoj.

Vaiky kambarys turi dvelkti visu kuo vaikišku: spalvos 
turi būti gyvos, švelnios, aiškios, leistini ir ryškūs, tik ne per 
daug kieti, kontrastai. Puošmenos — daugiausia vaikiški žaisleliai, 
gėlytės ar scenos iš vaiky gyvenimo, pasakiški vaizdeliai su ka
ralaitėmis, auksiniais paukšteliais ar žuvytėmis ir p. Tokiu būdu 
turėtų būti dekoruojami visi vaiky darželiai. .Tik čia turėtą 
būti daugiau pedagoginio turinio temų.

Salionas, kaip jau buvo minėta, turi reprezentacinį tikslą, 
todėl ir privalo imponuoti rimtu iškilmingumu. Stiliaus ir skonio 
išlaikymas plius tobula darbo technika — būtinos salioninio de
koravimo žymės. Lubos gali būti lengvai spalvintos. Sienos tam-

i
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sios auksiniai ochrinės, purpuriniai rausvos, rudos ar žalios spal
vos, spalvuotų plokštumų kombinacija bei tonų gradacija. Visa 
tai teikia salionui gana rimtą išvaizdą. Šiandieną vartojamas 
ornamentas privalo turėti ne šabloniškai kietą, bet lengvą ir 
laisvą charakterį. Tai galima pasiekti laisva ranka (teptukais) 
arba purškiamo aparato pagalba.

Valgomasis gali būti dažomas panašiai, kaip buvo mi
nėta kalbant apie gyvenamąjį, tik spalvų tonai galėtų kiek būti 
tamsesni. Čia tinka tamsiai ruda, rausvai ruda, tamsiai mėlyna, 
tabakinė, violetinė ir p.

Moterų kambario sąvoka pas mus dar beveik nepažįs
tama. Kitur turi net labai nusistovėjusį specifišką charakterį.

Nuostabu, kad moterys tiek prisikovojusios dėl savo teisių 
visuomeniniam gyvenime, dar iki šiol nepakėlė savo emancipa
cijos balso buto kultūros klausime, ieškodamos ir čia savo teisių. 
Nors tiesa pasakius, kad ir apskritai, buto kultūros klausimu, vie
šai maža kas ką sakė. Nepaisant to, moterys, ypač savarankiškai 
gyvenančios, turėtų susirūpinti savo moteriško buduaro (taip va
dinamo „moterų kambario“) moteriška išvaizda. Toks kambarėlis 
turėtų dvelkti kažkokiu, nepaprastu kuklumu, jaukumu švelnumu. ■ 
Ne vien tik tualetinis staliukas su kvepalų ar pudros dėžutėmis 
turėtų rodyti, kad čia moters gyvenama, bet ir visa aplinkuma: 
baldai turėtų atrodyti mažesni, lieknesni už paprastus baldus, ypač
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tą turėtu pabrėžti spalvų ir dekoraty vinių puošmenų lengvas, švel
nus, grakštus charakteris. Specifiškam? moters dvasios pasauliui 
turėtų būti priderinta ir išorinė aplinkuma.

Vyrų kambarys vėl turi turėti vyrišką charakterį. Viskas 
turi atrodyti daug stambiau, kitaip ‘tariant „gramozdiškiau“. Jei 
buduaras turirodyti moters jausmingumą, tai vyro kabinete turėtų 
būti jaučiama jėga, nepalaužiama valia, kietumas.

Baigiant reikėtų dar keletą žodžių pasakyti apie optišką 
spalvų charakterį. Yra spalvų, kurių vienos faktiną patalpos dydį 
padidina, pav., šviesiai mėlyna, žalia violetinė, kitos atvirkščiai 
— mažina pav., tamsiai ruda, oranžinė, geltona, raudona. Tamsios 
spalvos visuomet daro ankštumos, o šviesios — erdvės įspūdį.

E. Starkienė
Sava pramonė ir kalba

Gegužės mėnuo buvo skirtas savo pramonės propagavimo 
’ ir savo ūkiškos nepriklausomybės gynimo reikalui. Tai buvo pro

ga pagalvoti lietuvėms moterims ne tik apie tai, kad reikia pirkti 
savus gaminius, bet ir apie tai, kad reikia giliau vertinti savo 
tautos reikalus, savo lietuviškumą, savumą.

Mes ilgus amžius vergavę kitiems ir dabar, net savam krašte, 
svetimtaučių veikiami, esame linkę svetimybes kartais net daugiau 
vertinti, negu jos iš tikro vertos. Tuo tarpu, neliečiant dvasinių 
savo krašto vertybių, noriu truputį stabtelėti ties kasdieniniais, 
išoriniais reikalais, nes ir žmogaus dvasia nemaža tais dalykais 
minta.

Man atrodo, kad lietuvėms pradeda stigti gilesnio noro pri
sidėti prie savo tautos tiek ekonominio, tiek vidujinio, dvasinio 
savumo išlaikymo. Imkime pav., kad ir savą pramonę. Juk turė
tume ją daugiau palaikyti jau vien tik dėl to, kad tuo tarpu 
mūsų kraštui tai ypatingai svarbu. Antra, savų gaminių turime 
jau netokių blogų, o pradėjusios juos labiau palaikyti, sulauktu
me dar geresnės jų kokybės. Nekartą teko pastebėti krautuvėse, 
kad vos tik pardavėjas pareiškia, kad tai esanti užsieninė prekė, 
tuojau pirkėjas jai parodo didesnį dėmesį ir „pagarbą“. Tuo tarpu 
lyg pamirštama, kad užsieny ne vien tik geriausias prekes gamina; 
yra juk ir ten vidutinių ir blogų. Užtai mums ir reiktų su didesniu 
susipratimu palaikyti savąją pramonę. Nuoširdžiai ir kolektyviai 
dirbdamos galėtume, gal net dėl prekių vertės kai kurių pastabų 
padaryti, į ką pramonininkai turėtų atsižvelgti. Taip pat ar per 
organizacijas, ar kitū būdu gal galima būtų pareikšti pretenzijų 
ir dėl prekių kainų, pav., dėl cukraus kainos, dėl sindikatų (pav., 
naujas kojinių sindikatas) ir k. Nejaugi teisėti mūsų reikalavimai 
nieko negalėtų padėti?!
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Antras dalykas, kurį dauguma, tur būt, pastebėjo, tai iš mūšy 
pusės per mažas lietuviy kalbai teisių reikalavimas. Argi galima 
suprasti tai; kad mūšy sostinėj dar yra krautuvių, kuriose lietuviš
kai beveik negalima susikalbėti. Kalti mes patys, o ypatingai mes, 
moterys, nes tose krautuvėse, kurių klijentės daugiausia moterys, 
šis reiškinys ypatingai pastebimas. Mes turime jausti ne fanatiškos, 
bet visiškai sveikos tautinės savymeilės, kitaip — kaip lietuviškai 
krautuvėse nekalbėti. Svetimtaučiams jau buvo laiko lietuviškai 
išmokti, o jei dar neišmoko, tai tegul reikalas verčia skubiai iš
mokti. Tegul nesididžiuoja, kad „visomis kalbomis šneku ir ru
siškai, ir vokiškai, ir angliškai, ir prancūziškai, tik lietuviškai .ne
šneku, nes ir nėra reikalo šnekėti“. Tai vienos moterų lankomos 
krautuvės savininko pareiškimas. Mūsų čia dauguma ir mes pri
valome reikalauti lietuviškai šnekėti, ir tai ne per vertėjus. Pav., 
Laisvės ai. vienas motery ruby krautuvės savininkas jau keli metai 
verčiasi- mūšy pinigais, o lietuviškai dar nė žodžio nesupranta. 
Kaltos mes pačios, kad krautuvėse daugiausia skamba svetimos 
kalbos.

Šį tą reiktų pastebėti ir apie lietuviy kalbos vartojimą namie. 
Tiesa, kad šeimose svetimomis kalbomis kalbančių jau yra ne
daug, bet blogai lietuviškai namie kalbančių yra labai daug.

Tiesą pasakius, lietuvių kalbą gerai mokėti nelengva, nes 
mūšų kalbininkai su kiekvienu jaunu mėnesiu jos atskirus žodžius 
ar išsireiškimus keičia, bet bent jau barbarizmų ar kitų panašių 
kalbos trūkumų reikia vengti. Teko pastebėti, kad labai daug 
inteligentų vaiky sako „viedriukas“,„babka“, „pančekos“, „padla- 
gos“ ir k. Taip matyt kalba ir mamos. Taip pat ir ponias, net ir 
studentes teko girdėti sakant: „zapiekanka“, „zupė“, salfetka“, 
„pulmiska“, „ščiotka“, videlcis“ ir k. Tai save žeminąs kalbos 
darkymas. Tiesa, kulinarijos ir namų ruošos terminų mes maža 
žinome, Čia kalti kalbininkai-ės, kad jų nesurenka, bet čia pami
nėti ir kiti panašūs daiktai vis dėlto turi aiškius savus pavadinimus.

Taip pat perdaug ankstyvas vaikų mokymas svetimų kalbų 
gimtajai kalbai, o ypatingai jos meilei yra aiškiai žalingas. Užtai 
kiekviena motina, kuri 3—4 metų vaiką pradeda mokyti svetimų 
kalbų, turėtų rimtai savęs pasiklausti, ar neskriaudžia ji tuo savo 
krašto, savo kalbos meilės? Juk vaikas dar temoka tik keliasde
šimt žodžių, neskiria gerai jų giminių, laikų, dar nežino, kad jis 
lietuvis, kad jo kalba, ir šalis yra graži, — mokomas svetimos 
kalbos, pirmiausia, nuskriaus savo kalbos grynumą, o antra — jaus 
kažkokių simpatijų, kažkokio pasididžiavimo, kad jis jau ir kita 
kalba gali šnekėti, tuo, žinoma, nuskriaus gimtosios kalbos meilę. 
Tik paūgėję ir gerai išmokę lietuviškai vaikai gali būti mokomi 
svetimų kalbų. Užtai ir reiktų savęs paklausti, ar tą, ką mūsų 
kaimo moterys išlaikė ir nesąmoningai įskiepyje, bemokydamos 
savo kalbos, besekdamos savas pasakas, o mes, jų dukterys, ar
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Iš akademinio gyvenimo
— V y t. D. U n ■ t o S t u d. A t - k y S ą j uoga , pagerb 

dama šviesu „Lithuanikos“ lakūnų atminimą, kap. Step. Dariaus 
motinai Darienei - Degutienei padovanojo gražy sūnaus biustą, 
padarytą amerikiečio Pociaus. Atsidėkodama už tai, Dariaus mo
tina atsiuntė Sąjungai laišką, kurį baigė tokiais žodžiais:

„Esu be galo dėkinga už tokią dovaną. Didelį nuostolį pa
tyrusi, nesijaučiu apleista ir užmiršta. Karštai dėkoju Jums, bran
gūs studentai ateitininkai! Linkiu Jums, kad, išėję iš aukštojo 
mokslo rūmų, būtumėt naudingi Lietuvai, kaip ir Lituanikos lakūnai!“

— „Birutės“ Draugovės šešerių mėty veikimo sukaktis. 
Gegužio m. 10 d. išvakarėse konferencija, išpažintis, — rytą Įgu
los Bažnyčioje iškilmingos šv. Mišios ir Komunija, po pietų iš
kilmingas posėdis su svečių sveikinimais ir pakelta tikraisiais 
nariais 13 narių kandidatų. Matyti, kad nebaido griežta „Birutės“ 
drausmė, bet dar labiau pakviečia į ją sveikiau galvojančias ir 

neslopiname tos pačios lietuviškos dvasios savo vaikuose, pa- 
vesdamos juos kitatautėmis ir kitatikėms auklėms?! Taip, kaip 
mums motinos įskiepijo savo krašto meilę, taip mes skiepijame 
kitų kraštų, net mūšy didžiausių priešų krašto, ir jų išorinės kul
tūros meilę.

Ar mums nereiktų apie tai pagalvoti.

Džiovinimas drėgno kambario
Drėgnas oras labai kenksmingas 

plaučiams, nes jame greitai veisiasi viso
kios bacilos. ,

Drėgnų butų džiovinimas toks: nu
pirkti negesinty kalkių ir sudėjus į indus 
pastatyti kambario kertėse. Kai kalkės 
pasidarys drėgnos, jas pekeisti naujomis.

Tokiu būdu džiovinamas kambaryje 
oras pasidaro visiškai sausas.

„M. g. n.' kl.

Orui drėkinti indas
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Kuršių Neringos Žveju dukros

ieškančias gyvenimo prasmės. Reikia manyti, kad Draugovė jų 
neapvils, nes tik „Birutės“ vedama linija at-kų gyvenime yra tik
riausias kelias j „Visa" atnaujinti Kristuje“.

Apskritai šventėje vyravo dvasinga nuotaika ir labai pritiko 
jos finalas — iškila Pažaisliu.

— Stud. Ateitininkų S ą j u n g a minėjo Motinos die
ną Gegužio m. 6 d. Ateitininkams ši diena brangi. Todėl j mi
nėjimą atsilankė gausiai, nors pavasario oras viliojo į gamtą. 
Programoj buvo prof. Ereto paskaita „Motinos auka“ ir pritaikinta 
šventės nuotaikai meno dalis. Profesorius paskaitoj nušvietė da
bartinę motinos padėtį vakarų Europoj, Rusijoj ir Lietuvoj. Lietu-
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vos motina būdama tarp vakarti Europos, kur jau vyrauja nuo
monė „zwei, ein und kein Kindersystem“ ir Rusijos, kur motinų 
jau visai nėra, turi ypatingai budėti. A. D.

— Korp! „Filiae - L i t h u a n i a e “ suruošė diskusijas, 
kurios įvyko š.^m. balandžio mėn. 24 d., pirmininkaujant Korp! 
Garbės nariui Čiurlionienei. Diskusijose dalyvavo Mašiotienė, Šal
čiuvienė, dr. Kalvaitytė, Avietėnaitė, dr. Lašienė ir Gustainis. 
Šalčiuvienė iškėlė mintį, kad moteris taip pat gerai gali atlikti 
tarnybos pareigas, kaip ir vyras, ir kad ji fiziniai yra silpnesnė, 
tai dar nėra kliūtis. Mergaitę iš mažens reikia auklėti, kad ji ne
sijaustų esanti silpnesnė už berniuką, nes moteris turi ypač sunkią 
gyvenimo pareigą — būti šeimos židinio saugotoja, ir jai ypač 
yra svarbus valios tvirtumas. Dr. Kalvaitytė pabrėžė, kad doro
vingumo daugiau reikalaujama iš motery, kurioms nenorima duoti 
visuomenėj reikšmės. Jos yra niekinamos, išskiriamos iš visuome
nės, tuo tarpu, kai tikrieji kaltininkai palieka nenubausti. Avie
tėnaitė pasakojo apie Lietuvos ir užsienio žymesniąsias moteris 
visuomenininkes ir politikes. V. Gustainis pareiškė, kad moteris 
turinti parodyti daugiau aktingumo ir nelaukti, kad vyrai jai takus 
pramintų. Daug turiningų minčių pareiškė korporacijos „Filiae 
Lithuaniae“ Garbės Narys S. Čiurlionienė. Ji iškėlė mintį, kad 
daug mažiau šeimyniniame gyvenime būtų konfliktų, jei mote
ris kreiptų dėmesio į tai, kad nereikia stengtis tuoj perdirbti visa 
ant savo kurpalio, bet reikia pažvelgti ir į kitus. J diskusijas 
atsilankė ir p. Tūbelienė.

— Korp! „ Filiae - Lithuaniae “ korporantės 1934 — ba
landžio mėn. 19 dieną bendroj sueigoj prie arbatėlės stalo klausėsi 
turiningos stud. M. Kasakaitytės paskaitos „Naujosios moters 
tipas“. Iškelta literatūrinis moters tipas. Anksčiau mūsų literačių 
moterų nebuvę ir apie moteris terašydavę vyrai, o vyrai moters 
tipą duodavę visai ne tokį, koks jis dažniausiai yra, bet pro vyrų 
akinius. Atsitikdavo, kad net ir pačios moters apie save negalė
jusios susidaryti tikros nuomonės. Rašytojų tarpe moteris turėjo 
aršių priešų, kaip Nietsche ir kit., ir draugų— užtarėjų, kaip Ibsenas. * • . • . ' . ..

— Medicinos gydytojo diplomą gavo Jasevičiūtė 
Emilija, Juškevičiūtė Marijona- Ona, Mitkaitė Marija, Sarnackaitė 
Felicija, Stolovaitė Rebeka ir Žukaitė Marija - Česlava.

— Dantų gydytojo diplomą: Balzaraitė Veronika, Jac- 
kevičaitė - Kerienė Adelė, Levinaitė Leja, Lostytė Bronislava, Mar
cinkevičiūtė Julija, Mickevičaitė Ona, Šveikauskaitė Jadvyga.

— Vera Dančikova V. D. Un-to Medicinos fak - to 
tarybos išrinkta ordin. profesorium histologijos ir embrijologijos 
katedrai. Vyriausybės patvirtinta nuo Š. m. kovo mėn. 1 d.
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LIETUVOJE
— L i et u v o j e M o t i n o s D i e n a švenčiama gegužio m. 

pirmą sekmadienį. (Šiemet geg. m. 6 d.) Toji Diena vis giliau 
įeina tradicijom Ypatingai šiemet daug pastangų dėta pagerbti 
Motiną. Visose Lietuvos bažnyčiose buvo iškilmingos pamaldos, 
sakomi pritaikinti pamokslai, šaukiami organizacijų sus-mai su 
paskaitomis „Motinai“ ir meniškomis dalimis. Lankyti ir puošti 
mirusiųjų motinu kapai. Be to neturtingos motinos stengtasi 
materialiai sušelpti. '

Šalia to viso ir periodinėje spaudoje pasirodė visa eilė 
straipsniu, pav., „Motinos kultūrinė dalia“ — Dr. V. Karvelienės, 
„Motina, tave šiandien sveikiname“ — Dr. J. Leimonas, „Žodžiai 
mylinčiai motutei“—J. Petrėno (Ryte, 1934. V. 5 d.); „Motinai“ 
— Balys Gendvilas, „Minėtina diena“ — Pr. Mš. ir k. (Skautu 
aide, 9 nr.); „Mano Mamytei“ — Tėvo sūnus (Žemaičiu priete- 
lyje); „Motina darbininkė“ — J. Drungaitė, „Motinos dieną šven
čiant“ — K. Liūk. (Darbininke, 18 nr.); „Mylėk ir gerbk savo 
motiną“ — Jonas Vaidelys (Jaunojoj Kartoj, 18 nr.); „Motina, 
Motina“ (Lietuvos Aide, 102 nr.); „Motinos Diena“ — Misevičius 
(Karyj, 18 nr.) ir k.

Pasikalbėjimas su pirmąja Lietuvos lakūne

Dar netolimoj praeity su didžiausiu įdomumu klausėmės 
apie moterį —* mokyklos direktorę, chirurgę, inžinierę «ar advo
katę. Tai buvo mums nepaprasta, keista. Pagaliau jau apsipra- 
tom. Įsitikinom, kad moteris tinka ne tik virtuvei, bet neblogiau 
pasireiškia ir kitose profesijose.

Lietuva žengia sparčiais žingsniais į priekį. Lietuvės moterys 
irgi dirba, mokosi, kartu su vyrais dalyvauja bendram tautos kūry
bos darbe.
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Mūšy laikraščiai deda žinias apie angles, vokietes, mėginu
sias skristi per Atlantą, ar per karštąsias Afrikos dykumas. Bet ir 
Lietuva gali didžiuotis savo dukromis, jų nepalaužiama drąsa, 
pasiryžimu.

Štai prieš mane maloniai šypsąs veidas. Gyvos, žvelgiančios 
j tolį akys. Tai tikra derlingų Suvalkijos lygumų duktė. Visa jos 
išvaizda kalba apie jaunystės drąsą ir energiją. Ji džiaugiasi lygu
mos platumu, maištingos pavasario Šešupės ūžesiu, bet taip pat 
kartu ir ilgisi mėlynosios erdvės tolių.

Tai pirmoji ir iki šiol vienintelė Lietuvoje lakūnė — Anta
nina Ltorentaitė, kilusi iš Šakių apsk., Žvirgždaičių valsč.

Sutikusi prašau, kad papasakotų savo įspūdžius pakilus virš 
Kauno. Ji juokiasi. „Juk nieko ypatingo nėra. Pasikeliu ir vėl 
nusileidžiu“, sako ji man. Bet aš neatsitraukiu.

— Kas paskatino jus mokintis valdyti lėktuvą?
— Kartą nuėjau į aerodromą su broliu (irgi lakūnas, karo 

aviacijos kapitonas). Jis pasiūlė kartu su juo paskraidyti virš Kau
no. Kelionė mane apsvaigino. Pakilusi arčiau saulės, nebenorėjau 
grįžti į žemę. Nutariau pati išmokti valdyti tą urzgiančią mašiną. 
Padaviau prašymą Aero klubui, kad priimtų į civilinės aviacijos 
kursus. Mano prašymas buvo patenkintas. Pradėjau mokytis. 
Saulei tekant būdavau aerodrome, o paskui grįždavau prie savo 
kasdieninio įstaigos darbo.

— Ką jautėt, kai pakilot vienui viena?
Prisimenu tik, kad tai buvo penktadienis, 1932 m. rugpjū

čio m. Pasikėliau be instruktoriaus, savarankiškai. Jaučiausi daug 
drąsiau ir maloniau, nes žinojau, kad tik aš viena atsakau už 
savo likimą.

Piloto vardą gavau 1933 m. spalių mėn. Turėjau teisę ir 
kitus pavėžinti. Pasikėliau su viena drauge. Paskraidę laimingai 
nusileidom. Ji šokinėjo, bėgiojo i" vis džiaugės, kad pasiekė žemę, 
o man buvo maloniau skraidyti. .

— Kokias kliūtis besimokydama sutikot?
Aišku, į pirmuosius žingsnius žiūrima su pašaipa ir nepasi

tikėjimu. Reikia drąsos, sveikatos ir darbo. /
— Ar žadat toliau kur skristi?
Būtų gerai, Tik... Reikia pinigų, reikia lėktuvo. Kol kas jų 

neturiu, o įsigyti greit ir nematau galimybės. Kilniems tikslams 
mielu noru atiduočiau gyvybę. Be reikalo ja žaisti nemėgstu.

; B. S.
— Eucharistinis Kongresas. Š. m. birželio mėn. 

28, 29, 30 d. ir liepos mėn. 1 d. Kaune rengiamas pirmasis Lie
tuvos Eucharistinis Kongresas. Birželio mėn. 28 d. 5 vai, po pietų 
Bazilikoj įvyksta iškilmingas Kongreso atidarymas. Kitų dienų 
pirmoji, birželio mėn. 29 d., paskirta vaikų šventei, antroji jauni-
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mui ir trečiąją^ pasireikš visuotinas Švenčiausio Sakramento gar
binimo triumfas.

Kongresui vadovauja Jo Ekscelencija Arkivyskupas. Didieji 
paruošiamieji darbai Kongreso Komiteto jau atlikti. Smulkios 
Kongreso programos buvo paskelbtos „Mūsų Laikrašty“ 13, 14 
ir 16 numeriuose. Taip pat bus galima gauti žinių apie Kongresą 
Komiteto išleidžiamame „Vadove“

XIX šmt. moterų tualetai

Išviršinis Kongreso pasisekimas vadovaujamas gabių orga
nizatorių. pramatomas labai įspūdingas. Žmogiškomis akimis į jį 
žiūrint, galima šį Kongresą pavadinti didžiausia, pirmąjį kartą 
Lietuvoj rengiama puota Visagaliui. Svečias Čia tebus Vienas, 
tai Jėzus Kristus. Šeimininkų vaidmenį vaidina visa Lietuva. Ti
kimės neatsilikdamos skubinsime į triumfalinę Dievo priėmimo ir 
garbinimo šventę ir visos Lietuvos tikinčios moterys. Baltas dra
bužis, gėlių vainikais papuoštos mergaičių galvos, miškai vėliavų, 
pareiškiancių organizacijų ištikimybę Kristui, gaudžiančios šventos 
giesmės ir muzika, tai yra simboliai nekalto, vieningo ir tvirto 
tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu. Neretai mes laikome džiaugsmu 
dalyvauti priėmimuose mylimų, orių asmenų Jie palieka mums 
malonių atminimų ilgiems metams. Dalijamės, patirtais įspūdžiais 
su tais, kuriems nebuvo tekę to džiaugsmo, kurie nebuvo gavę
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progos pabūti bendroj su jais draugystėj. Bendrojoj Eucharistijos I
priėmimo šventėj buvimas ne tik kad paliks mums neišdildomą Į

' atminimą, bet jis, šalia viso malonaus puošnumo, kuriuo mokė- Į
jome pagarbinti savo tėvynėj Dievą, bus mums reikšmingas dar 1
ir savo turiniu. Kiekvieną kartą Eucharistinio Kongreso atsimini- Į
mas sužadins mumyse čia patirtąjį kilnumą, kasdieninės dienos 1
praskaidrintos šventės įspūdžiais, primins mūsų gyvenimo prasmę,. I
Kristaus mums sakytąją prieš du tūkstančiu metų. I

Ši šventė yra reto kilnumo šventė. Todėl ir pasirengimas jai I
reikalauja daugiau vidujinio rūpestingumo. Tikra prasmę gyven- I
sime Kongreso metu ir paskui Dieviško džiaugsmo švente, jei I
palikę namuose visus žemės rūpesčius čia atsivešime savo bran- 1
giausiais papuošalais gilų tikėjimą, giedrią nuotaiką, palenktą i
Dieviškų malonių veikimui, tyrą širdį ir aiškiai prisimenamą vy- 1
riausią mūsų gyvenimui įsakymą „Mylėsi Viešpatį Dievą tavo iš I
visos Širdies savo, o artimą kaipo pats save“. Kongresas mums 1
tieks džiaugsmo tas tris dienas — pagyventi visiškai su Jėzumi, o I
juk ir Jis Pats yra pasakęs, jog Magdalena geresnę dalį pasirinko I
mylėdama ir gerbdama savo Viešpatį, negu Morta dėl kasdieni- ||
nių rūpesčių pamirštanti, jog žmogus nėra vien žemei sutvertas. I

A. M. Į
Į mokytojus. 1

Vienas Vytauto Didžojo Universiteto profesorius, įsižiūrėjęs j šiandieninį. I
tautos gyvenimu, pasakė: „Visi taip gausūs šios dienos nenormalumai verčia I
manyti, kad arba ne visų Lietuvoje yra suprasta Katalikų tikėjimo dvasia, arba I
lietuvio sielos gelmėje glūdi nemaža pikto pradų“. Žinodami lietuvio būdų esant I
tamsų savo prigimtyje turime priimti pirmųjų prielaidų. Tikrai, kaip išaiškinti tų I
daugybę amoralių šio gyvenimo reiškinių? Tik silpnai suprasta, atjausta ir per- 1
gyventa Kristaus tikėjimo dvasia duoda išsigimimo pradus. Nebe reikalo, rodos, I
Rosveltas, yra pasakęs, kad „visuotinį krizį tegalėtų pašalinti tik radikalus Kris- 1
taus mokslo vykdymas gyvenime. Didieji Kristaus tikėjimo nuopelnai dar atei- I
tyj“. Tik todėl toks stiprus katalikybės atgimimas užsieny, tik todėl ir Lietuve- l
je bunda katalikybės renesansas, kad geriau imama suprasti religijos reikšmę Į|
žmonijos laimei. Reiškia, kad katalikas turi būti sųmoningas Bažnyčios narys ne I
tik bažnyčioje, bet ir gyvenime. Tokį katalikų padaryti yra auklėjimo dalykas, I
ir auklėtojai, to Siekių, vykdo nepaprastai kilnių misijų. Jie savo darbu stiprina I
ir gražina nepriklausomų Lietuvų ir jos^ sūnus ir reikia pripažinti, kad daug sų- Į
moningesni ir tvirtesni piliečiai yra katalikai — tikintieji žmonės. Katalikiškasis I
auklėjimas sykiu yra ir tautinis auklėjimas. Todėl mokytojui patrijotui turi labai I
rūpėti ir religinis auklėtinio susipratimas. Tas susipratimas turi būti sėjamas, ||
žadinamas ir plečiamas nuo pat vaiko kūdikystės. I

Daug kas net iš inteligentų prikiša kunigams ir mokytojams, kad jie per I
mažai yra susirūpinę vaiku religiniu, tvirtu gyvenimo pagrindu. Toks didis reli- I
ginis aktas, kaip komunikavimas vaikui neturi būti suvelytas; tik, žinoma, auk- I
lėtojas turi tinkamai tam aktui priruošti ir nuteikti: juk vaikui, o ne išdidžiam I
jaunuoliui, lengviausia pajusti savo menkystės ii Dievo Didybės skirtumų ir sup
rasti tų didį Dievo gerumų, kurį Jis rodo su mumis susijungdamas. Bažnyčia šį 
religinį susipratimų grindžia tik Eucharistija.

Religinio įsisųmoninimo uždavinį vykdyti ateina į pagalbų Pirmasis Tau
tinis Lietuvos Eucharistinis Kongresas, kuris daugeliui suaugusių bus pradžia 
religinio susipratimo, priežastis atsivertimo ir tobulėjimo, o vaikui geriausia prie-

■ • . ' • ■ ’ ■ ' • * .
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monė per stipry Euch. kongreso įspūdį visam gyvenimui susidaryti i.epalenkia- 
mą religinį pagrindą. Dėl to privalu, kad visi suaugusieji prisidėtą, kad kiekvie
nas Lietuvos vaikas dalyvautą, mokytojams padedant, kongrese. Pagaliau mo
kytojas turėjo progos įsi tikrinti, kad religinis auklėjimas nėra mažareikšmis ir 
vaikams visai nereikalingas dalykas ir jau laikas nusikratyti šios pasenusios 
liberalinės pažiūros. Šviesi tautoje ateitis to auklėtojo ir garbė tam, kuris žengia 
su atgimstančio laiko dvasia ir išsižada liberalistinės praeities prietarą. -

Daug organizuotu vaiką suvažiuos į kongresą ir jiems vadovaus ją vadai. 
Tačiau kas surankios, vadovaus ir atveš į kongresą juos vaikučius, kurie dėl 
įvairią sąlygą negali priklausyti jokiai organizacijai. Ši sunki, bet nuopelninga 
pareiga tenka mokytojui. Mokytojai suruošia vaiką ekskursijas į Euch. kongresą, 
kas ją labai prašoma. Daugelis tėvą jau dabar nori, kad mokytojai ruoštą vaikus 
šiai iškilmingai pirmajai šventei.

Tat ruoškitės, Gerbiamieji Mokytojai, prie šio darbo, bevykdant religinį 
ir tautinį Tautos susipratimą. Uolus ir rūpestingas mokytojas kasmet su savo 
mokyklos ir kaimo vaikais daro į žymesnės vietas ekskursijas ir rūpinasi, kad 
kiekvienas gražus daiktas, vaizdas, pavyzdys giliai įsmigtą į vaiko vaizduotę ir 
ilgam paliktu jo atmintyje. Gerb, mokytojai, pasinaudokite Pirmuoju Tautiniu 
Lietuvos Eucharistiniu Kongresu ir įvertindami jo reikšmę auklėjimui, suderinkite 
metinę savo vekskursiją su Euch. Kongresu ir kartu dalyvaukite jo programoje.

J. E. Švietimo Ministeris pritaria kongreso sumanymui ir yra net sutikęs 
Euch. Kongreso pasisekimui sutrumpinti pradžios mokyklose mokslo metus it 
paleisti atostogą birželio mėn. 28 d., kad visi mokytojai galėtą savo kaimo ir 
mokyklą vaikus suvežti į Euch. Kongresą. J, MikuleviČius.

UŽSIENYJE
Amerikoje

— Motery karjeros. Viename Amerikos universitete 
patiekė studiją — dizertaciją\Anne Hendry Morrison apie mote
ris ir jy karjeras, kuriai medžiagos suteikė 306 moterys, dirban
čios versle ir įvairiose profesijose. Rašyti studiją paskatino Nacio
nalinė verslo ir profesijy motery Federacija ir už ją buvo suteikta 
Suzanos B. Anthony premija, kuri kas du metai duodama už ge
riausias studijas apie motery profesinę, socialinę ar politinę būklę.

Studijoj tyrinėtų motery amžius apribotas tarp 30 ir 72 m., 
taip, kad čia atsižvelgta į moteris, dirbusias savo profesijoj įvai
riu laiku, ne tik per Pasaulinį karą, bet ir prieš jį, ir įsigalėjusias 
savo profesijoj įvairiu laiku, bet vis dėlto daugiausia tame perei
namam laikotarpy, kai moterims prasimušti dar buvo sunku. Yra 
iškelta, pav., kad daugelis motery, turėję šioj srity didesnio pasi
sekimo, jį laimėjo netiesioginiais ir įdomiais keliais, parodydamos 
didelių pastangų ir ištvermės. Išrodyta, kad tuo laiku, kai dabar
tinės profesijos dar tik formavosi, tai turėjo būti lengva padaryti. 
Bet ne. Nes tuo tarpu kai visa aplinkuma tuo atžvilgiu buvo pa
lanki vyrams ir tėvai duodavo lėšas sūnums eiti teisės, medicinos 
ar kitus mokslus, tai mergaitės turėdavo pačios uždarbiauti, norė
damos paskui siekti ty profesijų, uždarbiauti „labiau leistinose“ 
profesijose. Autorė patyrė, kad daugelis motery, išsyk dirbę kurį 
darbą tik iš pamėgimo ir savo reikalams (pav. sodininkės, ligoniy 
slaugytojos), vėliau užėmė pelningas vietas. Tyrinėtas taip pat
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profesinio darbo ir vedybų sąryšis. Toliau paliestas uždarbis, 
kuris esąs ir tarp motery labai įvairus. Daugiausia uždirbančios 
moterys sveikatos srity, mažiausia socialiniuose darbuose. Iš verslo 
daugiausia uždirba pramoninkės ir bankininkės. Sąryšis tarp išsi
mokslinimo ir uždarbio nėra būtinas. Taip pat uždarbis rastas 
nepriklausąs nuo amžiaus, nors šiaip daugelis mano, kad geriau 
turi sektis jaunoms moterims. — Minėta studija iškelia ir nušvie
čia dar daug kitų klausimų. Pagal Eqiial Rights B. S.

Vokietijoje.
— Tarnybinės vietos moterims keičiamos ve- 

d y b ų p a s k o 1 orais. Tarp milijardo markių, skirty kovai su ne
darbu, Vokietijos kancleris Hitleris yra numatęs ir suteikimą 
vedyby paskolų. Jo trumpai skelbiama darbo programa, apimanti 
plentų tiesimą, žemės gerinimą, namų ir laivų statymą, duoda 
daug vilties daugeliui jauny motery ištekėti. Norint suteikti gali
mumo, kaip buvo pareikšta, bent 200.000 padidinti vedyby skai
čių, vedybų paskoloms manoma rezervuoti apie 150.000.000 mar
kių. Paskolų gavimui palikta viena sąlyga, kad kiekviena norin- 
čioji ištekėti, jei ir būtų dirbusi apmokamą darbą, tai ne mažiau 
kaip prieš šešis mėnesius, ir kad ji pasižadėtų neieškoti apmoka
mos tarnybos, tol, kol vyro uždarbis nėra mažesnis už 125 markes 
per mėnesį.

Lenkijoje.
— Lenkijoj dabar priklauso katalikų akcijai apie 31.000 

motery. ■ ■ ’ ■ •
— Nesenai Varšuvoje buvo metinis „Motery kariško 

parengimo organizacijos“ suvažiavimas. Organizacijos tikslas—iš
auklėti moteris geromis valstybės pilietėmis. Tam tikslui, minima 
organizacija stengiasi moteris auklėti militariniais ir socialiniais 
pagrindais. Pitmiausia bus parengiama mokyklinio amžiaus jau
nuomenė, toliau ir suaugusios moterys. Bendrasis kariškas paren
gimas apims kariškojo gyvenimo dvasią, psichinį nusistatymą, 
pilietinį išauklėjimą, pareigos supratimą, lauko tarnybą, savisaugą, 
priešcheminę apsaugą, ginklų pažinimą ir t. t. Po šio bendrojo 
parengimo seks specialus parengimas karui, kaip pagelbinių dar
bininkių, kurios kai kuriais atsitikimais galės net vyrus pavaduoti.

— Varšuvoje prasidėjo Lenkijos karinio motery paren
gimo organizacijos atstovių suvažiavimas, j kurį atvyko 400 at
stovių. Jos atstovauja 72 ratelius iš 23.000 organizacijos narių. 
Suvažiavimo atidaryme dalyvavo respublikos prezidentas ir vy
riausybė. Suvažiavimas truko 2 dienas. Jo nutarimuose kalbama 
apie motery kariško parengimo darbo praplatinimą ir sustiprinimą.

44



Knygų recenzijos
f

M. U r b š i e n ė, Klaipėdos krašto istorijos paraštėje. 
Kaunas, 1934. „Sakalo“ leidinys. 76 p.

Lietuvių „likimo kraštas“ yra vakarai, Baltijos pajūris. Klai
pėdos kraštas liko, galima sakyti, paskutinis dar nesuspėtas su
vokietinti lietuviškos pajūrio žemės kąsnelis, jei čia nepriskaity- 
sime neilgos žemaičių pakrantės, Jis atgautas vos lemiamą valandą. 
Kitaip —- jam būtų tekęs tas pats likimas, kaip ir gražioms Rytų 
Rusijos lygumoms, kur netaip seniai gyveno vieni lietuviai. Užtai 
Klaipėdos krašto vertę greit jau suspėjo suprasti visa mūsų tauta, 
kaip iš dalies parodo kai kuriose vietose rengiamos pajūrio dienos. 
Šitaip ir vedama kova už Klaipėdos krašto lietuvybę yra daug 
tikresnė. Tačiau tą kraštą pažinti mes dar esame gerokai atsilikę. 
Trūksta geografinių, istorinių, ekonominių veikalų apie Klaipėdą, 
tinkamų inteligentams, mokyklų jaunimui, trūksta populiarių kny
gelių liaudžiai.

M. Urbšienė parengė gana svarbią knygą, kuri daug reiškia 
negausioj literatūroj apie Klaipėdos kraštą. Knygos turinys — 
diplomatinės kovos už Klaipėdos kraštą istorija nuo pradžios lie
tuvių reikalavimų iki krašto sujungimo su Lietuva. Kaip žinome, 
Klaipėdos kraštas, laimėjusių kovą sąjungininkų valstybių greit 
buvo numatytas priskirti Lietuvai, bet galutinai jis teko po dauge
lio diplomatininkų pasitarimų, ir tai tik 1923 m. sukilimo dėka. 
Tuos pasitarimus ypač yra sunkinę savo nepagrįstomis preten-

Kitur
— Prahoj pradėjo eiti pancūzų kalba laikraštis, vaizduo

jąs slavių moterų sąjūdį. Prancūzų kalba bus tarpininkė tarp 
slavų ir vakarų Europos moterų.

— Oxford o astronome Ethel Beliamy darė pranešimą 
apie milijono žvaigždžių padėtį. Ji dirba jau 30 metų Oxfordo 
observatorijoj. Astronomės Beliamy ir jos giminaitės 20 metų ste
bėjimai surašyti 8 tomuose. • * . • ■

— Filipinų senatas priėmė įstatymą, kuriuo moterys ga
vo lygiai su vyrais balsavimo teisę. Įstatymas įsigalės tik 1935 
metais.

Ik
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zijomis lenkai, remiami savo globėjų prancūzų. Dėl to čia ypač 
plačiai apžvelgiama prancūzų spaudos opinijos raida. Atskiri 
įvykiai čia nesudaro pagrindinės dalies, užtat jie mažai paliečiami, 
pav. Boettcher’io byla.

Turinys taip paskirstytas: teritoriniai lietuvių reikalavimai 
per Pasaulinį karą, aliantų sumanymai dėl Klaipėdos krašto, Klai
pėdos kraštas taikos konferencijoj, po Versailles sutarties, sukili
mas ir konvencija, nepriklausoma Lietuvos politika. Turinys atro
do pilnas, nebent paskutinis skyrius kiek.per -siauras, kur kalbama 
tik apie negilią prancūzų spaudos reakciją po Boettcher’io atšau
kimo, o mažiau apie Lietuvos pozicijas tarptautinėj plotmėj. Čia 
dėstymas lyg staiga nutrūksta. Tiesa, gal šioj vietoj ir baigiasi 
pirmos kovos už Klaipėdą etapas — diplomatinė kova, ir kaskart 
ryškėja naujasis — kultūrinė kova, kuri dabar priėjusi ligi aukšto 
laipsnio. Šitos kovos istorija jau kitos knygos uždavinys.

Knygos gale yra vertinga 23 pusi, bibliografija, rašinių, lie
čiančių Klaipėdos kraštą, prancūzų, anglų, vokiečių ir italų kal
bomis. Jei reikėtų kalbėti apie kai kurias smulkmenas, tektų gal
būt pageidauti, kad bibliografija būtų tiksliau suskirstyta, kad 
knygoj būtų kiek mažiau korektūros klaidų, ypač svetimuos žo
džiuos, o taip pat, kad knygos antraštė būtų aiškesnė ir drąsesnė. 
Šiaip, knyga tikrai vertinga. Ji bus prieinama skaityti ne tik vie
niems politikams, bet ir šiaip susidomėjusiems. Br. S.

P, Ori n tai t ė: Paslėpta žaizda, jaunamartės takas, roma
nas, 179 psl. „Sakalo“ b-vės leidinys, Kaunas, 1934. Kaina 2 litai. 
Išspausdinta 3200 egz.

Romano turinys nesudėtingas. Veiksmas vyksta Kaune. Do
micėlė Ravinskaitė susipažįsta su gyvo temperamento studentu 
Silvestru Šimučiu. Juodu, gal būt, jau galvoja apie rimtesnį gyve
nimo klausimą — vedybas, bet pasipainioja Valdininkėlis Jurgis 
Šerkšna ir viskas įširsta. Domicėlė, sužavėta jo išviršiniu rimtu
mu, blaiyiu gyvenimo klausimų rišimu, laikydama jo užsidarymą 
gera vyriškumo ypatybe ir dar nė kiek nepažindama jo vidaus 
gyvenimo, atsisako nuo Šimučio ir po trumpo laiko išteka už 
Šerkšnos. Juodu buvo sutarę neauginti vaikų. To dalyko inspira
torius Jurgis, o Domicėlė, visų pasėkų nenujausdama, sutinka su 
tuo jo keistu sumanymu. Dabar ji gyvena ne žmonos-motinos, 
bet žmonos- meilužės — vergės gyvenimą. Jeigu Jurgis, išeida
mas iš savo „principų“ (neturėti vaikų), visai patenkintas, tai Do
micėlė jaučiasi pažeminta ir tik iš aklo paklusnumo vyrui, nenori 
ardyti šeimos santykių. Pagaliau jai įgrįsta betikslis seksualinis 
gyvenimas ir nori tą „povestuvinę sutartį“ panaikinti, bet vyras 
pasipriešina: „pas mus to mėšlo niekuomet namuos nebus. Nei 
to bliovimo naktimis nei amžino nešvarumo nepakęsčiau jokiu 
būdu“ (99 p.). Vis dėlto, ilgėdamosi kūdikio, išdrįsta sulaužyti
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„sutartį“. Du mėnesiu džiaugiasi besiformuojančia savy nauja 
gyvybe. Bet kada apie tai švelniai užsimena vyrui, tai šis ne
kantraudamas prašo tuojau padaryti abortą. Domicėlė prieši
nasi, bet vyro tempte nutempiama pas gydytoją. Po šio įvy
kio ji jaučiasi morališkai prislėgta, o vyras vis toks tylus ir 
užsidaręs. Vasarą, draugės kviečiama, Domicėlė išvažiuoja pavie
šėti į Biržus. Sugrįžusi randa vyra pasikeitusį... Galų gale, po tri
jų su viršum metų bendro gyvenimo, Jurgis liepia išsikraustyti 
iš namų, nes už savaitės kita į jos vietą pareisianti. Kadangi na* 
mėlis buvo pastatytas daugiau jos santaupomis, o ne vyro, tai ji 
nemano taip greit įsakymą įvykdyti.

Turinys nekomplikuotas. Pagrindinių veikėjų nedaug: vyras 
ir žmona. Rašytojos norėta atvaizduoti šių dienų didelį šeimos 
gyvenimo susmukimą. Klausimas opus, medžiagos daug ir įdomios.

Jurgis Šerkšna sukta asmenybė, varguose augęs, bet dorai 
gyventi neišmokęs. Žmogus be aukštesnio išsiauklėjimo, nekalbus, 
savy užsidaręs, užsispyręs, turįs savus gyvenimo, „principus“ sa
vus nusistatymus. Žmona jam — paklusni vyro vergė.

Tik jis vienas galįs viską kuo puikiausiai padaryti. Uždrau
džia žmonai vaikščioti į svečius, į kiną, net savo gimines atlan
kyti — vien dėl to, kad pasiliktų jam kuo ištikimiausia. Bet au
torei vieningo Jurgio charakterio nepasisekė sukurti. Reikia atsi
minti, kad nematymas jokios šviesesnės kibirkštėlės bet kokiam 
charaktery daro jį netikru, karikatūrina. O Jurgis romane atvaiz
duotas tik kaip žmogus — gyvulys. Deja, čia iš anksto jaučiamas 
rašytojos neigiamas nusistatymas. Jurgiui diametraliai priešingas 
charakteris yra Domicėlė. Ji paklusni vyrui iki kraujo lašo; pasiren
gusi viską atiduoti, visko atsižadėti, kad tik šeimos laimė nebūtų 
sudrumsta. Ir kūdikio žudymas įvyko iš kvailos baimės, supykinti 
vyrą. Tik keista, kodėl rašytoja abortą radikaliai nepriskaito prie 
mirtinos šeimos nelaimės. Taip ji bent pasako paaiškinime: „ne
buvotos moteries išgyventose dienose mirtinos nelaimės“ (6 p.). 
Juk moralinė mirtis yra biauresnė ir sunkesnė už kūno mirtį.

Neryškūs Domicėlės moraliniai pergyvenimai, per maža tra
gizmo. Aborto klausimas turėjo būti iškeltas su stipresniais mora
liniais pergyvenimais ir pasėkomis. Keista, kad ji, motina, nežino, 
jog 2-jų mėnesių ir 2-jų metų kūdikio žudymas moraliniu atžvil
giu yra tas pat. O kuri normali motina sutiktų žudyti Šeimos lai
mei savo paaugusį kūdikį? Jeigu šitaip būtų buvęs pastatytas 
klausimas, tai ir aborto konfliktas būtų išėjęs tragiškesnis.

Romano pabaiga daug stipresnė negu pradžia.. Tik būtų bu
vę geriau, jei rašytoja būtų buvusi epiškesnė. Domicėlėj, kaip au
torė norėjo parodyti, yra daug „das ewig weibliche“. Užčiuopta ir - 
subtilesnių psichologinių išgyvenimų. Stilius lengvas, tik vietomis 
perkrautas samprotavimais. Neaišku, kaip Domicėlė vėl prisikels, 
jei religinis momentas taip labai joj prigesęs. Pr. R.
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V. Andriukaity t ė. — Moters grožis — Natūralioji kos
metika „Sakalo“ B-vės leidinys, Kaunas, 1934 m.

Grožis — jėga. Jis teikia pasitikėjimo savimi ir drąsumo. 
Per pasitikėjimą ir drąsumą žmogus randa kelią į pasisekimą. 
Tai kodėl turėtų sektis vien blogos valios moterims? Kodėl geroji 
moteris negalėtų naudotis savo grožiu, per jį žengti į pasisekimą, 
būti pati laiminga ir teikti laimės kitiems?“ (14 pusi.) Tuo autorė 
pateisina šios knygutės pasirodymą, ir moters pastangas būti 
gražiai. Taip, grožis — kiekvieno teisė. Bet protestas prieš gamtą, 
kuri kartais žmogaus teisių neatsižiūri — kažin är pasekminga. 
Dėl to labai racionalu ir girtina, kad autorė gamtos klaidas gam
tos jėgomis siūlo ir atitaisyti. Vanduo, saulė, judėjimas — pa
grindinės siūlomos priemonės. Pabrėžiamas sveikatos ir Grožio 
tamprus sąryšis. Be to — daug praktiškų patarimy: veido valy
mas, aki^, dantų, plaukų, rankų, kojy priežiūra, darbo ir pailsio 
tvarkymas, valgio higiena, pagaliau — įvairių defektų pašalinimas. 
Visa tai pulku ir savo vietoj, jei moterys panorės su saiku viskuo 
naudotis. Kitaip — kažin ar rūpestis — kaip panaikinti raukšles
— neįbrėš dar keletą raukšlių kaktoje. Tiesą sakant, moteris nuo
to nenukentės: taip dažnai trūksta gražiam veidui bent poros 
raukšlių, kurios duotų veidui charakterį, gyvumą, būdą. Kas gali 
būti nuobodžiau už gražy veidelį, kuriame džiaugsmas neįbrėžė 
mažyčių bruoželių apie lūpas, ir sielvartas, ar gili mintis nesu
traukė niekados antakių! Taip ir kyla mintis, kad turi reikalo su 
lėksčia, šalta, nemokančia jausti asmenybe. Kiekvienas veidas 
turėtų būti individualus, turėtų atatikti moters būdą, jos sielą. Pa
rausvintos lūpos ir padažyti antakiai puoš linksmabūdę iš gyve
nimo besijuokiančią moterį, o raukšlė kaktoj ir susimąstymas 
akyse — moterį, kuriai sielvartas — kasdieninis svečias, ir kuri 
sieloj nešioja didelę ir gilią mintį. Dėl to ir taikydama įvairius 
grožio receptus moteris turėtų atsižvelgti, koks ji yra tipas, ir kas 
jai pritiks. O. J.

t

V. Andriu kaitytės. Jaunai inteligentei „Sakalo“ B-vės 
leidinys, Kaunas, 1934 m.

Apsirengimo, kosmetikos ir gražaus elgesio menas. Tai virš 
100 pusi, knygelė, kurioje autorė stengiasi duoti praktiškų nu
rodymų, kuriais mūsų inteligentė galėtų „susilyginti su kitų tautų 
inteligente moterim ne vien savo dvasios turtais, bet taip pat ap
sirengimu, elgesiu ir, apskritai, visa savo išore“. Paliečiami maž
daug šie klausimai: moters išvaizda, elgesys namų tvarkymas, 
svečių priėmimas, vizitai, moteris kelionėje, gatvėj, restorane, 
sporte ir t. t. Visa tai puiku, jei tos jaunos inteligentės paskaitys 
kritiškai ir elgesio taisykles taikys savo amžiui, būdui, išvaizdai,
— visam tam, ką mes vadiname „savo stiliumi“. Pav., jauna ir 
linksma moteris, valandą plepėjusi grakščius sąmojus, svečiui iš-

48



einant padaro miną, kokias matome bažnyčioj, ar pas dantistą ir 
„atsisveikina su svečiu kambaryj, ž e n gi a da r k e 1 e tą ž i n g s - 
nių (mano pab.) durų link ir grįžta savo vieton“ (47 pusi). O 
ji tikriausia kovoja ir nuslopina savyje norą apsisukti pora eilių 
ant batuko užkulnio! Arba: „Svečio laukti priimta kambaryj. Taigi 
nėra reikalo eiti į prieškambarį pasitikti. Reikia duoti laiko pasi
žiūrėti į veidrodį ir susitvarkyti“ (47 pusi.) Taip, jei tai yra sve
čias, kurį prisiminus imi žiovauti. Bet jei geras draugas, ar šiaip 
kas nors miela — kodėl tą „plaukų taisymą“ nesutrumpinti gar
siu „alio“? Argi gyvenimas nebūty linksmesnis ir mažiau panašus 
į marionečių teatrą, jei moteris pamirštų iš anksto nustatytą miną 
ir nusikratytų nuobodžiomis ir kvailomis manieromis, kaip yra 
nusikračiusi gorsetu ir įpratimu rausti nuo vyro žvilgsnio?

Nesiūlau būti „barbarėmis“, laužančiomis visas tradicijas, ir 
etiketą — tai dar per anksti, kol gyvos tetulės, dėdės ir kiti mė
gėjai. Tesiūlau tik mokytis elgesio taisyklių ir derinti jas prie 
savęs, kad asmenybė, protas, kepuraitė ir elgesys būtų darnūs. 
Minėtoji knygelė tai labai padės, juo labiau, kad ir autorė pra
džioje pasisako, kad knygutė „stengiasi pasisavinti tai, kas apskri
tai visur priimta, kas gera ir mūsų gyvenimui pritaikinta“.

Dar keletas žodžių apie knygelės kalbą. Autorė pati pabrė
žia gimtosios kalbos mokėjimo svarbą, taigi turime teisės ir iš jos 
reikalauti taisyklingos kalbos. Ir labai keistai skamba posakiai: 
„užsidėti suknelė“, „užsidėti pirštinės“, „užsidėti batai“. Mums 
tai neįprasta; mes esame dar pratę^suknelėmis vilktis, pirštines 
užsimauti, batais apsiauti. Argi šie posakiai toki vulgarūs, kad 
esame priverstos griebtis barbarizmų? O mūsų inteligentėms at
rodo kažkokiu rafinuotumu pasakyti: nuprausiau rankas, išprau- 
siau plaukus; tarnaitė prausia nosines (sic!). Argi jau spėjome 
pamiršti, kad rankas mazgojom griovyj žąsis ganydamos, kad ma
ma mums galvas trinko, galų gale, kad nosines ir lėlių suknytes 
pirma grumdėm, o paskui skalbėm ir plovėm?

Tačiau, tai smulkmenos, kurių nežiūrint, knygelė vertinga 
ir duos patarimų ypatingai toms, kurios esame verčiamos būti 
padoriai mandagiomis mergaitėmis, nors to niekas niekad ir ne
būtų mus mokęs.

• Stud. O. Jonkaitytė

Buivydą i t ė, Bronė, Stebuklingoji Radasta. 3 v. pasa
ka vaikų teatrui. 1934 m. 43 psl. Kaina Tiit.

Ši/nauja Buivydaitės knygelė yra malonus siurpryzas lietu
vių vaikų literatūrai, kurioj autorė jau ne viešnia. Mūsų tautos 
vaikų literatūra, palyginant su kitų tautų yra labai negausi ir 
menka. Vaikai mėgsta skaityti, tačiau jiems tinkamos literatūros 
maža turime. Dėl to tenka džiaugtis maloniu reiškiniu, kad mūsų

L
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kūrėjai jau pamažu pastebi tą spragą ir stengiasi įvairiais būdais 
ją užpildyti, kas savo kūriniais, kas vertimais. Tai labai sveikin
tinas darbas! . ■

„Stebuklingoji Radasta“ — įscenizuota pasaka. Turinys pap
rastas, kaip ir visų pasaky. Pamotės skriaudžiamas posūnis La
pelis išbėga iš namų, patenka pas grybų karalių, kurs jam pado
vanoja stebuklingąją radastą. Toji radasta gali parodyti nusikal
tėlius. Po ilgų metų Lapelis, jau suaugęs jaunuolis, padeda kara
liui surasti vagį, kurs buvo pavogęs stebuklingą karaliaus žiedą. 
Karalius atsilygindamas atiduoda Lapeliui savo dukterį, padaro jį 
karaliumi. Jo pamotė ateina pasiskųsti savo neklaužada, tingine 
dukterimi, kuri varo ją iŠ namų. Lapelis sprendžia tą bylą ir lei
džia pamotei gyventi jo krašte, o negailestingąją Dilgelę ištremia 
sakydamas „nenoriu valdinių, kurie negerbia tėvų“.

Toks „Stebuklingosios radastos“ turinys.
Veikalėlis yra didaktinio pobūdžio. Pamotės skriaudžiamas 

Lapelis gyvenime randa laimę, o jos duktė, Dilgelė už savo pik
tus darbus nubaudžiama — išvaroma iš tėviškės. Autorė norėjo 
tai pabrėžti ir dėl to kai kur pabrėžia Lapelio kantrumą ir pa
klusnumą, kaip pagrindinę doro vaiko savybę, (pav., II veiksme) 
Taip pat matome, kaip nedoroji, egoistė Dilgelė varo iš namų 
ją mylinčią motiną. Tačiau ji yra nubaudžiama — ištremiama iš 
savo krašto. (III veiksm.)

Įscenizacija labai gyva ir įvairi. Dialogai neilgi, bet vaizdin
gi ir charakteringi, daug dainų ir baletų. Tas labai puiku, ypač 
tai turi daug reikšmės mokyklos vaikų scenoj. Jiems daug reikš
mingesni judesiai ir garsai, negu gražiausi monologai ar dialogai. 
Vaikai nori judėti, visi dalyvauti, dėl to baletas ir dainos leidžia 
geriausiai jiems pasireikšti.

Apskritai, veikalėlis tinkamas vaikų teatrui ir reikia tikėtis, 
su pamėgimu bus vaidinamas ir mielai publikos priimtas.

Regina.

Dr. J. .Eretas apgailestauja — neturėjęs progos, patikrinti paskaitos 
(skaitytos š. m. kovo m. 13 (t „Miestelėnu luomas ir moteris“) santraukos, tū
pusios „N. Vaidilutės“ 4 nr., kurią spaudai būtu kiek kitaip paruošęs. 

. Red.

J ' . ■ .

Leidėja ir atsakoma Redaktorė R. Petrušauskienė Redaguoja Iz. Blaudžiūnaitė■L
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ĮVAIRENYBĖS
... Didžiųjų žmonių motinus. Kompozitorius Gounod savo autobiogra
fijoje sako:„Mano motina, kuri buvo ir mano žindyvė, man davė gerti tiek pat 
muzikos, kiek ir pieno; ji niekados nežindydavonedainuodama“.

Mocarto motina pirmaisiais savu šeimyninio gyvenimo metais aistringai 
studijavo muzikę ir pagimdė — Woifg’-i:gę. Vėliau ji buvo priversta tę mėgs
tamą užsiėmimą pamesti — ir antrasis jus sūnus buvo be jokio muzikos talento.

1768 m. Korsikos nepriklausomybės kare su prancūzais Laetitia Bonaparte 
buvo savo vyro palydovė. Laik>* mūšių ir susirėmimų, -gyvendama stovyklos ir 
lauko gyvenimą, ji pagimdė karingąjį Napaleorą Bunapartę, kurio broliai, gimę 
taikos metu, neturėjo nė kiek kariškom broliu dvasios.

— Kiek ak i y turės ateities Ž m ogu s ? Akiu specijalistas dr. lo
mas Šestidsas parašė, kad žmonių akys rodančius tendenciją pasikeisti, kad abi 
akys artėjančios viena prie antros, todėl nosies viršutinė dalis kaskart darosi 
siauresnė, kol pagaliau v ū išnyksianti. Ir atsitiksią,, kad žmogus nebeturėsiąs 
dviejų akiu, o tik vieną, kuri nebebusianti tuoj po kakta, beL veido vidury. To
dėl kakta būsianti daug aukštesnė, negu dabar Bet ateities žmogaus vienintelė 
akis būsianti daugiau pajėgi negu dabar musu dvi Ji galėsianti matyti ir mik
roskopiškai ir teieskopiškai ir ypač būsianti jauti! spalvoms, judesiams ir formoms.

— Mergina miega 2 me tus. Neseniai suėjo dveji metai kaip be 
jokios pertraukos Čikagoje mieganti Patricia Maguire, 29 m. Šiaip ji yra sveika, 
kai kada kiek prabunda, truputį pasėdi, pavalgu, bet niekad neatgauna visiškos 
sąmonės. ^Medicina“

— Augiai mezga. Per Londono labdarybės šventę buvo išstatytas 
Wales princo numegztas šalikas. Siu meno princas išmoko iš sava senutės. Šį 
angly sosto įpėdinio darbą negalima laikyti vien gero ūpo dalyku. Angly di
džiūnų vLsiionienėj mezgimas labai išsiplatinęs. Lordas Saimford, turtingiausias 
krašto augliu magnatas ir vikontas Annysmuur yra žymiausi Anglijos „mezgėjai“. 
Lordas Gainsford negali atsisakyti nuo mezgimo net traukiny.

•Atsiųsta pašMiėti - -
Kuzm i c kis-Gaili u s, Jonas, Varpelių aidai. Eilėraš

čiai vaikelis. „Šaltinėlio“ knygynėlis, 6 nr. Kaunas, 1934 m. 45 
pusk Kaina 50 centy.

Kučinskas, Antanas, Gedimino' dinastijos kilmėo 
„Spindulio“ B-vės spaustuvė, Kaunas, 1934.

Andriukaity t ė, V., Kloters grožis. Natūralioji kosme
tika. 102 pusi. „Sakalo“ B-vės leid. Kaunas, 1934...

Ingraham, J. H., Kumgaikšūs iš Dovydo namų. Apy
saka iš Kristaus laikų. Verte M Genys. Šv. Kazimiero Dr-jos lei
dinys. Kaunas, 1934 m. pslp. 330. Kaina 3 litai.

J. Gar 5-anel. S. J., Šv. Kūdikėlio .Jėzaus Teresė kūdi- . 
kių pavyzdys. Išvertė J. Talmantas. Kaunas, 1934 m. Kaina 1 
iit. pslp. 140. / ■

O r i n ta i t ė, P., Paslėpta žaizda.: Jaunamartės takas. Roma
nas. „Sakalo“ B-vės leid. Kaunas, 1934 m. 173 psl. Kaina. 2 lit

B u i vy d a it ė, B r o n ė, Stebuklingoji radasta. 3 veiksmų 
pasaka. Vaiky teatrui. 1934 m., 42 pslp. Kaina 1 litas.

Andriukaitytė, V., Jaunai inteligentei. Kaunas, 1934 
m. „Sakalo“ B-vės leidinys, 107 pslp. Kaina 2 lit.

• - ’ k
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Pranešame gerb» skaitytojams ir 
platintojams, kad I. m. 1 pusmečio prenumerata reikia 
apmokėti iki birželio mėm 1 d. Nuo to laiko platintojams 
siunčiama tik apmokėtyjy prenumeratoriy skaičius. '

Be to primename, kad neatsilyg. rę už 1933 m. turi 
skubiausiai atsilyginti. Neatsilyginusiyjy platintojy pavardės 
viešai paskelbtos.

Platintojai ir skaitytojai turį atliekamy 1934 mėty 1 nr.

ę

kuo 
bus

JV. Vaidilutės* -Administracija.

zemplioriy, maloniai prašomi prisiųsti' wNau, sios Vaidilutės“ ad
ministracijai»

Trūksta sekančių metų numerių: 1921=22 met — 
1, 2, 3 nr» nr. 1924 m. 4 nr. 1931 m. 1 nr. Kas turi atliekamų— 
prašome prisiysti „N. Vaidilutės“ administracijai: galima mai
nais — j š. m. ar kity mėty atliekamus numerius.

<

„N. Vaidilutės0- Administracija.

0i

O ® Q o o 1 ® ° ' ■Norėdami .gražiau. w .jaukiai »•

j

turite įsidėmėti, kad tik tuomet jausitės „kaip namie“, kai pagal 
kiekvieno kambario paskyrim|, jame esančius baldus ir jūsų individualų 
skonį bus suderinto® sienų spalvos ir tinkamai parinktos dekoraty
vinės puošmenos. *

Dažymo ■= dekoravimo darbų sezonui siūlau pasirinkti naujų 
modemiškų pavyzdžių dekoruoti vklem§ kambariams, sa
lėms, kavinėms, vestibiuliams ir Lt.

Pageidaujant, daromi orig. projektai lietuviškais motyvais.
Taip pat atliekami įvairiu rūšių DAŽYMO - DEKORAVIMO

f

j

■■

i

<

imitacijos»
įvairus auksavimo darbai» Medžio ir

i

dažymo » dekoravimo.meisteris
r?

Ä—

. ŠEŠUPĖS“ SPAUSTUVĖ. MARU AMPOLĖJE

52


	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0001
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0002
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0003
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0004
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0005
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0006
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0007
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0008
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0009
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0010
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0011
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0012
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0013
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0014
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0015
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0016
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0017
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0018
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0019
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0020
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0021
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0022
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0023
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0024
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0025
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0026
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0027
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0028
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0029
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0030
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0031
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0032
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0033
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0034
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0035
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0036
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0037
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0038
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0039
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0040
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0041
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0042
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0043
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0044
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0045
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0046
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0047
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0048
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0049
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0050
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0051
	1934-nr05-NAUJOJI-VAIDILUTE-0052

