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S t. Paliulytė Ladiglenė

Moksliniai katalikės moters 
uždaviniai

Su pasiilgimu laukiama inteligentiškos motery atrankos. Be 
jokių abejonių mes ją turime, tik reikia jai susigyventi ir surasti 
bendrą kalbą, į kurią susibėgtų galiausioj! kūrybiškoji mintis. 
Studijos nukelia į žinijos sritį, į didžiulę intelektualinio darbo 
sritį. Natūralūs žmogiškas tiesos, gėrio ir grožio pasiilgimas 
tobuloje pilnatvėje ieško sau atpildo ir suranda jį tik tada, kai 
amžinybėje susigyvena. Tačiau nekliudo tai kiekvienam gy
venimui pabudusiam intelektui veržtis pažinti tiesą, trokšti su
sivokti įvairiose galvosenose, norėti pažinti aplinką, stengtis su
prasti pasaulį, nardytis sistemų, krypčių, atradimų gausybėje. Sa
vo minčių kelionėje nuo apčiuopiamų dalykų ir gamtiškų, kuriuose 
abstrakcijos keliu gilinamasi ir išvelkama gamtos dėsniai, suse
kamos naujos gėrybės tenka perkelti į idealinės kultūros sritį, į, 
daiktų atstatymą tobula pilnatve, į jų integravimą. Patirties pasau
lis, teikdamas tiek daug medžiagos gryniesiems mokslams, leidžia 
žmogui juose pasinerti ir surasti pilnesnį, ar mažiau pilną tikre
nybės vaizdą; bet moteriai šalia to darbo tenka pastatyti į galvo
jimo centrą asmenybę ir jos kolektyvą, tenka daugiausia rūpintis 
su ta asmenybe susijusiais idealinės kultūros uždaviniais. Kiek 
abstrakcija duoda progos įvairioms kelionėms žinijos pasauly, tiek 
integracija, ieškodama atatikimo pirmavaizdžiui sudaro sąryšį gal
vojimo su veikimu ir suteikia pagrindo dorovei.

1. Jei seksime paskui realines pažintis filosofiniu atžvilgiu, 
galime patirti, kad einant atskiromis paskirtimis vyriškajai ir mo
teriškajai lyčiai, abstrakavimas sudarys vyriškojo elemento per
svarą, o integravimas— moteriškojo. Kalbant apie intelektualinį 
moters tipą, be jokios skriaudos bet kam, tenka pasakyti, kad
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moteris, pagal gamtiškąjį paskyrimą motinystei, moksliniu atžvil
giu, turi atatinkamą atgimdymo uždavinį integracijoje. Tatai jai rei
kia pasaulėžiūros pagrindus ne pritaikymo, bet atstatymo pras
me, sudaryti gyvenimo pagrindais. Be to, reikia sukoncentruoti 
įvairius specijalius jai elementus ir sudaryti sintezę, sukuriančių 
asmenybės pilnatvę. Moters mokslas turi visos žmonijos moksli- 
nimosi tikslą, visus gabumus ir linkimus glaudžiam sąryšy su re
ligija, kultūra ir gamta išugdyti ligi aukščiausio žmogui pasiekia
mo laipsnio. Iš vienos pusės — gilintis į bendras mokslines pa
žintis, iŠ kitos pusės neapleisti individualiai moteriškųjų sričių, 
kurios tarnautų šeimos dvasiai sustiprinti ir kilniems pašaukimams 
išugdyti. Reikia mokėti glaudžiai surišti kūniškosios motinystės 
pajėgumą šeimos tarnybai, su motiniškojo instinkto pajėgumu 
sudvasinimo reikalams, kad būtų visiškai aiškus atsakomybės su
pratimas dvasiškosios ir kūniškosios motinystės, asmenišku ir vi
suomenišku atžvilgiais.

2. Kiekviena pagal savo specijalybę ras klausime, kurie šia 
prasme gali būti keliami, svarstomi ir studijuojami.

Be intelektualinio darbo, be etinės kultūros, subjektyvine ir 
objektyvine prasme, nėra galima pažanga. Kiekvienam žmogui, 
tiek vyrui, tiek moteriai, tenka būti paveldėtoju įgytų dabarties 
laimėjime įvairiose srityse ir perteikėju tų laimėjimų kitoms kar
toms. Kiekvienam žmogui skirtas tam tikras dalyvavimas vietos 
raidoje, kiekvienam skirta būti žemesniu ar aukštesniu, garsesniu 
ar duslesniu tonu visatos koncerte. Tik tas dalyvavimo kelias at
rankos visuomenei negali būti atsitiktinis. Ir mokslo srity dirva 
labai plati tam, kad išskirti atsitiktinumus nuo aiškios sistemos, 
kurią reikia sudaryti bendrai orientacijai, o tolesnėje išvadoje, 
vykdymui. Čia kiekvienoje filosofijos srity, gamtos moksluose, 
matematikoje, moterys yra parodžiusios nemaža sugebėjimų, da
vusios eilę mokslininkių; bet noriu užakcentuoti tą ypatingą spe- 
cijalų moters uždavinį — būti jungtimi dvasios ir kul
tūros srity tarp teorijos ir praktikos.

Mgr. Dupanloup pasakymu, Dievas nesukūrė nei moteriškų, 
nei vyriškų sielų, kad jos pataptų lengvomis, tuščiomis, nederlingo
mis dirvomis. Moterys gali ir privalo pagal savo gabumus dirbti 
grynojo mokslo srity. Kadangi žmogaus didybė pasireiškia jo in
teligencija ir jo protinga valia, tai tenka ypatingu rūpestingumu 
nukreipti visą save į tas viršūnes, kad nepalikti prieš ir paskui 
save tuštumos.

Prie šios progos svarbu prisiminti, kad intelektualinė ^kul
tūra nėra sau tikslas. Reikia, kad protai butų atviri, mokėtų su
vokti realybę, kad turėtų platesnių polėkių ir įprastų įsižiūrėti į 
aukštesnes ir dieviškąsias realybes. Toji taisyklė neišskiria ir tų, 
kurie daug nusipelno moksluose, ir jiems privalu nepamiršti do
riškąją vertybę.
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Kiekviena proto pastanga patarnauti pažangai atradimais, 
ar pasisavinimais, bus plačia prasme mokslinis darbas. Tais dar
bais pamažu sudaroma sintezė, {gaunamos informacijos ir susi
daro kontaktas su tobuliausiais Žmonijos genijų kuriniais, susigy
venama su idealinėmis ir materijalinėmis gėrybėmis, su kultūra 
ir civilizacjia. Inteligentas nėra diletantas. Jis tęsia smulkmenose 
ar visumoje išsiaiškinimą sudarytu sintezių ir bet koks specijaliza- 
vimasis negali nutraukti kontakto su intėletualinio judėjimo visu
ma. Tai trumpa ir netobula aptartis protininkui, nedrįsčiau paša- 
sakyti— mokslininkui.

Žmonijos gerovė reikalauja nuolatinės pažangos. Visus su
vilioja pirmiausia materialinė pažanga. Tesustoja, pavyzdžiui, bet 
koks susisiekimas mieste, teužgęsta elektra, ir gyvenimas pasidaro 
išgąstingas. Bet materialinė pažanga pati sau — pavergia žmogų, 
jei ji neina lygiagrečiai su intelektualine, dorovine, menine pažanga.

Dauguma žmonių gyvena rutinos gyvenimą. Ypatingai rei
kia tai pasisakyti moterims. Pažanga reikalauja intuicijos ir inici- 
jatyvos, reikalauja žmonių, kurie svarto praeitį, supranta dabartį, 
numato ateitį, kurių budrus nujautimas įspėja ir supranta bendra- 
laikius. Reikia žmonių, kurie tiki į pažangos galimybes, ir kuriu 
pasitikėjimas yra prisotintas išbandytais patyrimais. Kūryba reika
lauja svarstymo. Visos didesnės ir patvaresnės inicijątyvos buvo 
ilgai ugdomos.

Mokslo darbas reikalingas tam tikro savarankiškumo. Jei rei
kia nors mažuma klusnumo, kad praktikuoti dorybes, tai reikia nors 
mažuma savarankiškumo, kad „galvoti“. Kaip išvystyti įtaką į 
savo aplinkumą jos nepažinus? O ją pažinti galima skaitymu,’ ke
lionėmis, dalyvavimu moksliškame, visuomeniškame, artistiškame 
gyvenime. Tie dalykai reikalingi ištekliu. Idėjos vadovauja pa
sauliui. Katalikėms stoja prieš akis svarbi problema — patiekti 
pasauliui, laikui pritaikinta dvasia, tiesą.

Pas mus atsiranda uolumo, bet maža idėjų. Mes auklėjame 
jaunuomenę be idėjų, kuri su pirmu susidurimu su kultūra nusi- 
kultūrina (ta prasme, kaip ištautėja), susigyvena su klaidomis, su 
indeferėntizmu. Ypatingai tai žymu pas moteriškąjį akademiškąjį 
jaunimą.

Pačiai kultūrai gręsia dideli pavojai šiame „šoferiu“ amžiuje. 
Sunku užkirsti kelią kinams, sportui, šokiams, auto pasisekimams. 
Reikia ieškoti gydančiu priemonių pavojuose. Jaunuomenė mažai 
skaito, arba skaito blogas knygas. Inteligentėms reikia patarti 
skaitybą ir paruošti ką skaityti.

Reikia turėti drąsos sudaryti intelektualę aristokratiją. Jos 
įtakos neužginčys jokia mokslo įstaiga, o dar labiau visuomenė. 
Svarbu atstatyti intelektualinio gyvenimo gerbimą, sužadinti jau
nuomenėje grynojo mokslo pamėgimą, abstrakčiu dalykų skonį. 
Mokėkime pakelti kuodidžiausias aukas, kad nudirbti vertingą in-
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telektualinį darbą. — Leisti augti tiesai ir grožiui, reiškia taisyti 
kelią Dievui, — sako Ryckmans.

3. Kurioms mokslo sritims moterys turėtų ypatingą dėmesį 
skirti? Pirmon eilėn tenka statyti filosofiją. Ne be reikalo tarptau
tinė katalikių motery lyga, eilėje savo susivažiavimų, yra pabrėžusi 
filosofijos svarbą moterims. Ar mes norime visą galvojimą ir kul
tūrą pavesti netikintiems? Ne. Tai reikia visomis išgalėmis paža
dinti proto veiklumą.. Nepamirškime, kad kiekvienas žinojimas 
yra proto darbo išdava. Protas nėra mozaika, į kurią sukrauna
mos žinios. Tai, kas nesudaro visumos, nesiduoda susintetinti, 
pravartu nukelti atsargom Filosofija suteiks sistemą galvojimui, 
padės susidaryti tvirtą pasaulėžvalgą, priartins logišką išvadą nuo 
žodžių prie darbų; tuomet mažiau tekty sielotis dėl motery tuštu
mo, dėl jų idėjingumo mažėjimo. M ū s y T e oi o g i j o s — F i lo- 
sofijos fakultetą moterys turėtų gausiau užpildyti, 
negu matematikos, teisių ir k. Nebus pavojaus, kur panaudoti ir 
pritaikinti įsigytąsias žinias: jos pravers visą amžių skaitybos pa
sirinkime ir atrinkime sau ir savo šeimų nariams. Filosofinis pa
siruošimas įdiegs kriticizmo daigų vyraujančiai klaidingai gatvės 
opinijai išblaškyti, suteiks saikingumo (kad ir mady atžvilgiu). 
Filosofijos studijos paruoš moterį kurti gerus papročius, šeimose 
ir visuomenėje, nes intuicija ir jausmingumas bus įliedinti į logiš
ko galvojimo ribas. Moteriškoji asmenybė bus žavi ir maloni, 
kartu nuosaiki ir išmintinga. Nenoriu paneigti svarbą ir reikšmę 
visų kitų specijaliy studijų, tik gaila, kad jos dažnai pagamina 
mokslo technikų, pav., mechanikų, architektų, artistų, advokatų, 
daktarų, mokytojų, kurie „negalvoja“, bet progai pasitaikius ten
kinasi priderinę konkrečiam atsitikime bendruosius savo studijų 
metu įgytus principus. Bet juose dažnai nematyti to, kas leidžia 
žmogų vadinti inteligentišku.

Toliau imkime pedagogijos sritį. Priešmokyklinio mokymo 
ir šeimos ugdymo sritys apleistos. Laikas nestovi vietoje, už jo 
sugaišimą atsimokame kultūriniu nepaslankumu, o jaunimas ken
čia moralinius nuostolius. Kūrybiškas uolumas ir atsakomybė už 
jį krinta ant katalikių inteligenčių pečių. Indeferentišky ir ateistiš- 
ky pranašų bei pranašių tautos ugdymas butų žalingas. Greta ky
la pašaukimo ir profesinės atrankos klausimai. Moderniški testų 
metodai mokyklose teikia daugiau apskaičiavimo medžiagos pe
dagogui. Jie pritaikinti šeimose, plius motinos intuicija, suteiks 
naujos tiriamosios medžiagos pedagogams ir palengvins j y spe- 
cijaly darbą.

Visa eilė socialinių klausimų, kad nebūtų vienašališkai 
sprendžiami, reikalingi moters pagalbos ir bendradarbiavimo. Šei
ma, jos socialinė būklė, arba tikriau sakant, socialinė moters bū
tis šeimoje svarstoma iŠ materijalistiškojo taško. Šeimoje ieškoma 
šiandien socialinio perversmo gairių. Moterys, atsirėmusios į savo
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psichologinius turtus, pridėjusios moksliškąjį išsilavinimą sugebės 
išvilkti išganingą introspekcijos medžiagą ir įstatyti į konkrečią 
kryptį savo ir šeimos socialj gyvenimą. Be to labai svarbūs su 
šeima susiję juridiniai klausimai. Juose teisininkes temėgina išsi
painioti, — moters ir vaikų gerbūviui patikrinti ir katalikiškiems 
principams laiduoti. Dabartinis ekonomiškas krizis paryškina svar
bų moters ekonominį vaidmenį. Čia su visu didingumu, išminti
mi ir patvarumu tevykdo ji — ekonomistė, ji — literatė, ji— so
ciologė, teisininkė, agronome, filosofė, pedagogė, motina, žmona 
kilnų savo paskyrimą: k i e k v i e n ą d ai k t ą a r veik i m ą kr e k 
galin t priartinti j o pirmav aizdžiui, a tstatyti tobu
la pilnatve, perauklėti iš nedvasingoį dvasingą — 
i r d i dėl ė ek onomi škų j ų sunkumų d alis atkr is.

Dar noriu priminti apie socialinės mokyklas. Jos yra šių 
pastarųjų laikų kūdikiai. Jos neturi išbandytų pavyzdžių praeity, 
jos neturi toli siekiančios istorijos. Jos iškilo iš gyvenimo chao
so, pašauktos kasdien didėjančio skurdo ir besirūpinančios surasti 
jam naujos pagalbos. Esame tokios mokyklos įsikūrimo angoje ir 
pas mus. Jai teks nuolat budėti, kad į tinkamas vėžes nukreipti 
socialinę globą, kad sistemingas socialinis veikimas paliestų visas 
jo laukiančias sritis, kad įsivyrautų tikroji socialinio pašaukimo 
dvasia. Socialinių darbų pažinimas ir jų reikiamon vagon įstaty
mas prašosi nuolatinės katalikių moterų inteligenčių talkos. Musų 
pareiga — studijų, patarimų, straipsnių pagalba naują mokslo įstai
gą, kuri pasiima gana plačią programą, remti. Naujoji sociali
nės darbininkės profesija, ar taip ar kitaip bus pavadinta, at
skleidžia naujus studijoms laukus, artėjančius į pilnutinio žmogaus 
tipo sudarymą. Nenuostabu, kad tai mokyklai patikėta daug ge
rų vilčių.

Baigdama noriu pabrėžti, kad didžiausias pasaulio turtas 
yra geras žmogus, užtat moksliniai katalikės moters uždaviniai 
turi subėgti į tą tašką, iš kurio ji galėtų kttodaugiausia pasitar
nauti žmogaus tobulumui ir laimingumui.

t---------------------------------------------------------------_
t

Literatūra: x) Prof. St. Šalkauskis. Kultūros filosofijos metmens.
2) Luise Bardenhewer. Das Ziel der Frauenbildung und die höhere Schu

le Str, kn. Die katholische Frau in der Zeit. Düsseldorf, Druck und Verlag von v 
Schwann..

K- Haase. Problematik der gegenwärtigen höheren Mädchenbildung. 1930.
» • 3) A. Ryckmans. La valeur du travail intellectuėl. La femme beige.

. Avril—Mai 1931—N 4-5.
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VI. Pro scevičiūtė

Iš vasaros

Tu vieną vakarą atsimeni?., šlamėjo pušys, 
Saulėlydžiai kraujus taškyt nustojo >
Tad pirmą kartą mūsą laimės valandai išmušus, 
Tu man tą stebuklingą pasaką kartojai...

Šilta naktis sidabro mėnesienos fone,
Aplinkui klykavimas Ir žmonių juokai, —
Ką pasakei, paskendęs mėlynam maną akių aksome, 
Gal tik dabar tesupratai...

Švelnutis vėjas Tavo garbanomis žaidė
Ir švilpavo pušų šakose,
Gal būtf ta burtą persisunkusi naktis išsvaidė
Atminimus, kuriais dar iki šiol džiaugiuosiu...

Lyg valkas krykštavai, pavogęs rausvąją roželę,
Iš balto mano rūbų fono,
Paskui — dar iki šiol girdžiu kartotas visą kelią 
Tavąsias pasakas apie kažkokį, mėlyną aktą aksomą...

/z. B.

Atlydėjo
» . ■ • •

Atlydėjo į žemę mane ilgesys,
Toks užverktoms akims, taip skaudančia Širdim!
Nei lopšio dainos nenuvijo jį, 
Nei tos kelionės džiugesių šalim. —

Atlydėjo ir eina — mano žingsniais —viduj, 
Pasilmdams visas išgyventas dienas —

nuo pradžios sutemą, iki pradžiai aušros, — 
lyg šešėlis negali nuskristi kitur —
ir pavasariams skriejant, ir gelsvais rudeniais, 
ir tų vasaros vėją karšiųjų žaisme, 
ir kai medis sapnuoja — po ledo žieve, — 

Tais trumpučiais, lyg kalno viršūnėj, keliais, — 
šiurpesnis už mirtį, mielesnis už meilę, 
Jis verkdamas lydi mane!
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Neišgirsta pasaka
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Daug kas sako, kad daktaro Jovaro žmona išdidi. Kol jos 
nepažinau, ir man taip atrodė, bet šalia to manydavau, kad yra 
ir kam būti išdidžiai! Visų pirma tektų pavydėti jai gražių kūno 
linijų, ryškiai pabrėžtų per ankštai prigulusio juodo šilko apdarą, 
kuriame ją dabar matau. Antra, juody vingiuotų plaukų, kuriuos 
j i, paprastai, šukuoja geriausiame motery grožio salone. Akis ji 
turi taip labai tamsiai mėlynas, kad iš tolo atrodo net juodos. 
Tiesa ji naudojasi kosmetika, bet taip atsargiai ir tinkamai, jog 
pažvelgus, tenka tik pasigrožėti. Šiandien, išbarta telefonu, kad 
taip retai lankausi, kad ji pati ir dukrelė (4 mėty) Jurgita labai 
manęs pasiilgusios, užėjau pas ją.

Ne kartą žiūrėdama į ją mąsčiau (kol dar nepažinau jos 
vyro), kaip turi atrodyti tas laimingasis, kurį ji pasirinko. Prieš 
supažindindama su savo vyru, ponia perspėjo, kad jis atrodo 
niūrus, bet esąs labai geras, — reikia tik mokėt prisitaikint. Jis 
mane šiek tiek nustebino, nes, gretindama su žmona, mano vaiz
duotė ir jį buvo nupiešusi daug gražesnį. Dabar truputį palinkęs, 
žilas, tamsiai rudom siaurom akim, aštriu žvilgsniu iš po pra
žilusių antakių. Jis mažai paleisdavo iš priekinių dantų savo ma
žutę pypkelę. Nekalbus, grynai persiėmęs darbu ir neperdaug 
skaitantis su smulkmenom;

Labai dažnai papratau lankytis jų namuose, bet daktaras 
retai kada būdavo; pagaliau, aš ir taikydavau ateiti tokiu laiku, 
kai jis užimtas. Kažkodėl jo varžydavaus ir sunku būdavo rasti 
kalbą, tuo tarpu, kai su žmona palaikėm kuo draugiškiausius 
santykius.

Ponia Amelija žvilgterėjo pro langą į gatvę.
— Nebuvau dar lauke, sakyk, meldžiamoji, kaip šiandien 

moterys apsirengusios.
—' Dauguma be paltų — net ir visai plonom suknelėm. 

Juk pats sodų žydėjimas ir tokios šiltos dienos...
— Vadinas, aš galiu eiti taip, kaip stoviu. Bet ne, — pa

mąstė. Saulė jau slenka iŠ popietės į vakarus.
Netrukus įėjo į saloną apsivilkusi juodu „komple“, Antpe

čių ir krūtinės sunertos dvi sidabrinės lapės. Balta, plačiais bry
liais skrybėlė ir ilgos baltos pirštinės.
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— Ji moka būti žavi visur ir visada, — pamaniau prisimi
nusi keletą atsitikimu, kur ji buvo visų dėmesio centru. Ilgai 
nesitarusios nusprendėm eiti į Vytauto parką.

, — Kur, ponia, šįmet atostogausi, — paklausiau.
— Greičiausia Palangoj, kaip ir visuomet. Vyras ten labiau

sia pageidauja. Ten šis tas surišta su vakarykščiu dienų prisimi
nimais. Tik gaila, kad jis tai brangina, o aš stengiuos užmiršti.

— Pasirodo neklydau manydama, kad Jūsų gyvenime būta. 
disharmonijos.

Ir dar kiek! — ji atsiduso. Nors laikas visa jau išlygino, 
bet akys vis nugręžtos kažkur... Norėdama nukreipti kalbą kita 
linkme, parodžiau Jurgitai lakstančią medyj voverę. Ir motina 
pakėlė akis aukštyn:

— Akacijos... jos taip supintos su mano prisiminimais, tik 
ne čia... Kai juntu jų kvapą, man praslenka lyg ekrane praėju
sių dienų nuotraukos, su keliais labai gyvais paveikslais. Bet ką 
aš čia kalbu taip iš tolo. Tau, Katerina, aš jaučiu galinti būti 
visiškai atvira.

— Neapsirinki, brangioji, daug teko girdėti svetimų paslap
čių. Turiu dalią, kad kiti išsipasakotų. Ir prisipažįstu, kad tas yra 
man malonu.

— O kartais išsipasakojus lengviau... Nors iš tikrųjų nebū
tų čia man kuo skųstis. Tik perdaug jautri esu aplinkybėms, ku
rios surišo mūs likimus.

' Ji kiek patylėjo ir pradėjo atsikvėpusi:
— Prieš keletą metų dabartinio mano vyro, o tada daktaro 

Jovaro, laukiamajam buvo keletą žmonių. Aš nekantraudama lau
kiau savo eilės. Vidutinio amžiaus, tikriau pasakius, kaip dakta
ras, tai dar ir jaunas, bet jau žilas ponas Jovaras buvo padaręs 
karjerą, ir plačiai visų žinomas. Atsidarė duris, permetė akimis 
laukiančius, ir pakvietė sekantį. Pagaliau atėjo ir mano eilė.

— Ponas daktare, man reikalingas sveikatos liudijimas, ku
rį turiu pristatyti įstaigai N., norėdama gaut tarnybą, — katego
riškai pareiškiau, būdama neblogos nuomonės apie savo sveikatą.

Daktaras pakraipė galvą.
— Jūs blogai atrodote.
—■ Bet gerai jaučiuos. Pagaliau, nesvarbu. Liudijimas man 

būtinai reikalingas.
— Pažiūrėsiu. Nusirenkite.
Klauso, tuksena. Kvėpuoju, alsuoju, kosčiu, net išvargai! ir 

galva apsvaigo. Atsisėdau į fotelį.
— Prašau, dar patikrinsiu svorį, — parodė svarstykles. Atsi

stokite tiesiai.
— Ūgis 160 cm., o svoris 50 klgr. Normaliam svoriui rei

kėtų dar 10 klgr. — pažvelgė, tarsi su priekaištu.
— Tai dar menka priežastis, — atsakiau.
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-4. Andrliiškevičlūtė

Apie gyvenimą ir širdį

Matau, kad švystelia laimės akimirksniai 
Dangaus man dovanoti.
Ir nesustoją pralekia,

.Lyg kad ekspresas pro mazutą stoti.
Mylėti žemą!' — Izoldos gėrymu,
Tarytum, kas mane nugirdė...
O Dieve, kaip yra sunku,
Kad man davei gyvenimą ir širdį.

T

— Plaučiai labai silpni. Čia pagrindinė priežastis, dėl ku
rios aš negaliu rašyti tamstai liudijimo.

— Netiesa, daktare, aš labai mažai kosčiu.
— Jei tamsta abejoji, prašau nueiti į rentgeno kabinetą ir 

pristatyti man savo plaučiy nuotrauką. Pagaliau ji reikalinga ne 
vien tamstai įtikinti...

Kai atėjau kitą dieną su nuotrauka, laukiamajam nebuvo 
nė vieno pacijento. Į mano pasveikinimą jis atsakė malonia šyp
sena, ir ėmė peržiūrėti negatyvą. Aš sekiau jo- veidą. Bet nieko 
ten nepastebėjau. Jis studijavo nuotrauką labai šaltai, o baigęs 
kiek susimąstė ir staiga atsigręžė į mane:

— Ne, tamsta, jokiu būdu negaliu rašyti liudijimą.
— Daktare, ką jūs kalbat! —- sušukau. Prie kity dokumen- 

ty daktaro liudijimas yra būtinai reikalingas, kitaip aš turiu atsi
sakyti pažadėtos vietos.

— Tai bus teisingiausia, nes tamstai dirbti neįmanoma. 
Turit stropiai gydytis. Kairėje pusėj dėmėti hyliai, dešinėje — su- 
kalkėjimai ir viršūnės katastrofiškoj padėtyj.

■ — Ach, ponas daktare, jūs visai neįeinate į mano padėtį, — 
sakiau kimiu balsu ir nervingai įsikandau dešiniosios rankos 
piršty galus. Jis ramiai žiūrėjo į mane ir tas šaltumas mane dar 
labiau erzino.

— Negaliu gi eiti prieš savo sąžinę. Darau tik tai, ką įsa
ko man pareiga, — įterpė kiek patylėjęs.

— Žinoma. O šiandien tamstos sąžinė liepia man kišti 
galvą po traukiniu, — taf pasakiusi, užsidengiau veidą ir pravirkau.

— Nusiraminkit, meldžiamoji, — pajutau jo ranką ant savo 
peties. Gal būt, yra išeitis..,

9
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— Gal būt., bet ne man. Jei motina butų sveika, galėtu- H 
mėm šiaip taip pragyventi iš muzikos pamokų, kuriom ji buvo į Į

pradėjusi verstis. Bet dabar... iš lovos nesikelia ir abi — be cento. !}
— Kokia liga serga jūsų motina? — Aš truktelėjau pečiais. J' 

Matyt, jog mano sielvartas jam tik pasismaginimo verta beletris
tika, — pamaniau. Bet gerai žinodama, kad motina serga ner
vais ir migrena, papasakojau. ’

— Atvirai kalbant, tuo tarpu man nesvarbu, kuo serga mo
tina. Šiaip ar taip, kol kas duonos klausimas stovi ant mano pe
čių, —baigdama pridėjau. ..

— Tėvo neturite?
— Dėkui, turiu. Manau, kad Tamsta būsi skaitęs laikraštyj 

apie išeikvojimą banke. Tėvas kalėjime. Prieš tai jiš azartiškai 
lošdavo kortomis, kas galutinai iškraustė mudviejų sveikatą. Kad 
nors gimnaziją bučiau spėjusi baigti. Dabar vos septynias. — 
Žiūrėjau nęmirkčiodama pro kabineto langą į ramiai plaukiančius 
palšus debesis, o širdį taip gėlė... Laikas buvo išeiti, bet aš ne
sijudinau. Atrodė, kad nuo pirmo žingsnio susiūbuos Žemė po 
kojomis.

— Daktare, dabar jums aišku mano pirmykštis prašymas,— 
sakiau vos girdimai ir nuleidau galvą. Ausyse spengė, ūžė. Ju
tau, kad daktaras atidarė stalčių ir braškino popierius. Maniau, 
jog rašo man liudijimą ir ta vilties kibirkštėlė tarsi atgaivino jė
gas. Kai pakėliau galvą, jis vartaliojo rankose banknotus.

— Su jūsų tėvu buvome anksčiau geri draugai. Štai vienin
telė pagalba, kurią dabar galiu jums suteikti, — tarė ištiesda
mas ranką su keliom šimtinėm. Aš išplėčiau akis.

— Daktare, ką aš privalau daryti?
— Įsidėt pinigus į savo piniginę ir, jei norit, galit pasakyt 

„dėkui“.
— Daktare, atleiskite, maniau, jog esate be širdies. Ir iŠ 

susijaudinimo vos nepabučiavau jam ranką.
Vėliau, kada daktaras Jovaras liko mūsų nuolatinis svečias, 

draugas ir brolis, pasipasakojo, jog pirmu pamatymu padariau 
jam kažkokį nepamirštamą įspūdį ir veltui mane ginė iš savo 
galvos. Bet tai nebuvo kalba apie meilę, o tik apie gailestingu
mą ir norą padėti „išrinktiesiems“. O kartą, kai išdrįsau paklausti, 
ar daug tų išrinktųjų buvo — jis, nuraudęs iki ausų, tiek tepasakė:

— Tamsta vienintelė, kodėl, ir pats nežinau. Ir daugiau 
mes apie tai nekalbėdavom. Tada aš buvau dar tik 18 metų. 
Menkutėj mano praeity nebuvo jokio sudėtingesnio romano, tik 
lengvas flirtas. Daktaras, matyt, tai suprato ir buvo labai atsargus. 
Nepatiko man jo ilga nosis, o dar labiau panosėj trumpi ūseliai, 
prieš kuriuos buvau nusistačius visu griežtumu. Nebuvo jis 
nė plepus, bet kartais mėgdavo filosofuoti su mama, tada aš 
imdavau Žiovauti. Rimtesnėms temoms tyčia nerodydavau nė ma-
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K. Grigaitytė, 
talentinga poetė—lyrikė beletriste, „N. Vaidilutės* ben-dra-. 
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pasakos“, „Pabirę kristalai', „Buhalteris“, »Trys geltonos 
rožės“, „Trys rožės lapeliai“, „Jis vertas mano ašarų“, 

Taip šypsos laimingieji*, „Perlai* ir k. Rašytoja baigia 
ruošti spaudai romanų „Veni creator“.
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žiausią susidomėjimą, kas truputį erzino mamą, o daktarą nė kiek. 
Ir didžiausią mano kvailybę, dėl kurios mama smarkiai supykdavo, 
jis priimdavo šypsodamasis. Taip, iš tiesy, jis daugiau įžiūrėda
vo manyje gėry ypatybių, negu mama.

Praėjo kiek laiko. Mama aprimo ir vėl pradėjo užsiiminėti 
pamokomis. Tik mano plaučiai, daktaro žodžiais tariant, vis te
bebuvo katastrofiškoj padėtyj, ką jaučiau ir pati. Bet keistas da
lykas. Ėmiau jo kažkodėl drovėtis ir dėdavau visas pastangas iš
sisukti nuo tikrinimo, nors jis apžiūrinėdamas elgdavosi su manim, 
kaip ir pirmo vizito metu. Kartą išėjus iš kantrybės atvirai pa
reiškiau:

— Daktare, nusiųskit mane pas ką nors kitą. Aš Jums 
atnešiu liudijimą.

— Gerai, panele Amelija. Tuomet jus išsiysiu į Čekoslova
kiją, ten sanatorijoj dirba vienas mano draugy — žymus plaučiu 
ligy specialistas. Bet su sąlyga, kad ten išbusite visus metus.

— Juokaujat, daktare, — sakau, ieškodama jo žodžiuose 
tiesos. Na, bet iš jūsy visko galima tikėtis.

— Mat, kaip susiprasit. Už poros savaičiy Tamsta išvažiuo
si ir po mėty grįši visai sveika. Daktaro Bartak žmona lietuvai
tė, dar net tolima mano giminaitė. Turėsite sau globėją ir drau
gę. Ji buvo nuvažiavus ten gydytis ir po dviejy mėty ištekėjo 
už sanatorijos daktaro, kuris ją gydė.

Išsyk nudaviau šito palyginimo prasmės visai nesuprantanti, 
bet toliau neiškenčiau nepaklaususi:

— O ar jie labai mylėjosi?
— Kiek žinau, taip. 1
— Tai ar daktaras gali mylėt savo pacientę? Jis truputį 

sumišo.
— Kodėl ne? Tik labai retai tas pasitaiko.
— O pacientė ar gali mylėt savo daktarą?
— Manau, kad gali...
— Tik žinoma labai retai, — pasakiau lėtai ir pabrėždama. 

Viena tokia pora Čekoslovakijoj, kita Lietuvoj, žodžiu visose 
valstybėse po vieną. <

Jis dar labiau/sumišo ir į tai nieko neatsakė, o mama į 
mane pasižiūrėjo skersomis.

Praėjus keliom savaitėm, daktaro Jovaro lydima, išvažiavau 
į Čekoslovakiją. Sanatorija, kurioj mane apgyvendino, vadinosi 
Carpatia. Ji buvo apsupta kalny. Netoli nuo kalno tekėjo akme
niais nusėtas, amžinai skubantis upelis. Nesijaučiau apvilta 
daktaro Bartak rūpestingumu, jo žmonos draugiškumu ir globa. 
Ponia Bartak buvo šviesplaukė, gerokai aptukusi 30 me-
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ty moteris, lėtai kalbanti, o savo veido išraiška neišvengiamai 
priminė daktarą Jovarą.

Mano kambarys buvo antrame aukšte — langai į rytus. 
Gyvenau su jauna gyvanašlė ukrainiete Marta, Ponia Marta bu
vo vidutinio grožio. Ji nešiojo žalio stiklo akinius ir didelius 
auskarus, tai man labiausią krito^pakis ją pamačius.. Kaštoniniai 
plaukai sušukuoti aukštyn ir apkirpti beveik vyriškai. Tarp pry- 
šakinių dviejų dantų buvo didelis tarpas ir gal dėl to, susidūrus 
su „š“, ji truputį šveplendavo. Kažkodėl su ja daug greičiau su
sigyvenau, negu su ponia daktariene. Visoj sanatorijoj buvo to
kia maloni ir draugiška atmosfera, kad sunku ir nupasakoti. Bend
ra nelaimė suriša, nežiūrint nei tautybės, nei tikybos. Visos 
džiovininkės moterys daugumoj atrodė įsisvajojusios melancholi
kės, kartu ir gana nuoširdžios. Su jomis greit susigyvenau. Mano 
būdas buvo staigus, taip pat gestai ir mimika, kurie man buvo 
kartais reikalingi, nemokant kalbos. Kažkodėl atrodžiau joms keis
toka ir truputį juokinga; gal ir užtai manę pamilo. Kartą teraso
je mane užkalbino vienas gražus blondinas čekoslovakiškai. Ne
mokėdama jam atsakyti, galvotrūkčiais nubėgau. Pastebėjau, kad 
jis nuolat mane akimis seka ir apie tai pasisakiau Martai. \

— Tai mūsų sanatorijos papuošalas, — ji atsakė. Dėl jo 
čia nuolat kyla varžytinės. Tai lakūnas Jeniček Franta Jį čia dar 
neseniai perkėlė iš karininkų sanatorijos. Jis turėjo šviesutėlius 
garbanuotus plaukus ir juodas akis su bronziniais antakiais — 
tai kažkas nepaprasta. Vidutinio ūgio, tiesus ir energingas. 
Jei nebūtų toks išbalęs su pailgom rausvumo dėmelėm ties 
žandikauliais, visai neatrodytų ligonis. Jis amžinai šypsoda
vos ir tiek nebrangindavo savo šypsenos, kad visuomet būdavo 
matyti balty danty puiki rikiuotė, kurią laikė apjuosę nepapras
tai gražios lūpos. Jo juodos akys buvo pertekusios drąsa su 
švelniais išdidumo niuansais. Martai jis buvo labai senai pažįs
tamas, bet ji sakydavo, kad Franta yra perdaug gražus ir dėl 
to jai nepatinkąs. Man būdavo sunku pakelti jo žvilgsnis, o dar 
labiau bijodavau, kad jis ir vėl neužkalbinty čekoslovakiškai. Jis, 
matyt, tai pastebėjo ir kilo noras pajuokauti. Kartą kažką pasa
kė ponioms, žiūrėdamas j mane.

— Ar žinai ką leitenantas Jeniček pasakė? — klausia Marta.
— Sunku atspėti, kas jam galėjo ateiti į galvą.
— Jis pasakė, kad tave pabučiuos.
— Dėkoju už avansą, ponas leitenante? — linkterėjau į jį 

atsigręžusi. — Seniai jau tas buvo.
Visai pamiršau, kad čia buvo vienas žydas iš Lietuvos, kurs > 

mano posakį bematant jam išvertė. Visiems buvo skanaus juoko, 
o aš net truputį susigėdau ir veltui stengiaus neparodyti savo 
sumišimą. Tačiau tas menkutis įvykis mus suartino. Išsiaiškino
me, kad laisvai galime susikalbėt rusiškai ir po to mums jau
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vargo nebuvo. Juo toliau, tuo labiau kiekvienas jo pažvelgimas 
mane kažkaip maloniai nupurtydavo ir jaučiau aišky norą nuolat 
jausti tą šiurpulį. O kai apie tai pasisakiau poniai Bartak, ji pasakė:

— Kiek galėdama, brangioji, venk jo. Pasiduodant dabarti
nėms apystovoms, tekty iŠ čia išsivežti pluoštą gražių prisimini
mų ir sunkiai pamirštamą skausmą.

— Būtent, kodėl? — paklausiau kiek neramiai.
— Turėtum iai suprasti ir pati... daktaras Jovaras prašė pa

saugoti ir nuo antrosios ligos, kuri taip labai plečiasi džiovinin- 
ky sanatorijose. Neveltui džiova yra vadinama poetų liga, ji, mat 
labiausia derinasi su meile.

— Ach, Štai dėl ko daktaras Jovaras toks atsargus, — pa
sakiau truputį* ironiškai. Ji tai pastebėjo.

— Prašau neimti visa tai vienšališkai. Įsimylėjimas, nors ir 
netiesioginiai, bet labai kenkia plaučiams.

— Be abejo, daktaras Jovaras turi ne tik tiesą, bet ir 
teisę. Jei ne jis, nežinau kas su manim būtų įvykę.

— Klausyti jo turi būti jums maloni pareiga. Leitenantas 
Jeniček be skausmo jums daugiau nieko duoti negali. Jis yra la
bai jaunas, neturtingas ir ligotas.

— Toks pat, kaip ir aš, — liūdnai ją pertraukiau.
— Pati supraskite, mieloji, kad esate reikalinga stiprių pe

čių, kurie atlaikytų visą jūsų ateitį. Daktaras Jovaras kaip tik toks.
— Bet mes apie tai niekada nekalbėjom ir aš nesu surišta 

su juo jokiais pažadais. Ji nusišypsojo.
— Toki milžiniški faktai nereikalauja jokių komentarų. Vi

si metai sanatorijoj jums kainuos 15000 litų. Tiesa, jis gana 
turtingas, bet kas verčia jį aukoti tamstai tokias sumas?

— Tai mane lygiai stebina, kaip ir jus, — atsakiau trukte
lėjus pečiais.

— Nenorėčiau tikėti jūsų naivumu.
— Jo lankymasis pas mus ir Teikiama pagalba atrodė gry

nai prieteliška. Jis niekada neužsiminė man apie meilę ir nieka
da nėra manęs bučiavęs.

— Tiesa, jis keistokas, tas daktaras Jovaras. Pagaliau, jis 
,nei gimnazistas, nei studentas. Nenorėkit, kad rašytų jums eilė
raščius ir apie tai kalbėtų. Jam jau 32 metai. Jus skiria 13 metų 
tarpas, dėl to jis visais atžvilgiais laikosi labai išmintingai.

—s Leiskite, ponia, paklaust jus vieno dalyko: ar pati ištekė
jo! mylėdama?

— Taip. Ir materialinė padėtis pasirinkti man vyrą nekliudė. 
Bet, kaip matote, daktaras Bartak visai nepanašus į leitenantą Je
niček. Žinau gerai, kad jis nėra gražus. Pasirodo, kad meilei ne
būtinai reikalingas išviršinis grožis,

— O aš kitokios nuomonės. Myliu tik tai, kas gražu. Žino
ma, mano žodžiai neatatiks veiksmams, nes dabar leitenanto Je-
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niček lenksiuos iš tolo, nors nieko gražesnio iki šiol dar nesu 
mačiusi.

Savo nusistatymo tvirtai laikiausi. Buvo skaudu — leite
nantas Franta atrodė įsižeidęs mano elgesiu, nes pamačius ša- 
lindavaus taip aiškiai, kad suprasdavo visi. Jis susitikęs būdavo 
labai oficialus.

Kartą buvo sanatorijoj balius. Papasakosiu kada nors apie 
tuos balius atskirai. Svarbiausia tai, kad prie stalo asmens kor
telės jo ir mano buvo greta. Pasirodo, jog abu apie tai nežino
jom, kol užėmėm vietas. Aš sumišau, jis šaltai kreipėsi į ponią 
Martą:

— Kas skirstė vietas prie stalo?
— Tarpe kitu if aš, — gavo atsakymą.
— Ponia, paklauskit panelę Ameliją, ar ji nenori savo kai

myno pakeisti kuo nors kitu.
— Prašau neardyti mūsų tvarkos. Panelė Amelija jau tiek 

pramoko Raibos, kad nėra reikalo tamstas išskirti, — pasakė lyg 
ir juokais, tarsi tuo pateisindama mano elgesį su juo.

— Ar sutinkate, — kreipėsi į mane, pasirengęs sėstis.
— Labai prašau, — pasistengiau atsakyti maloniai.
— Jūs manęs neapkenčiate, aš tai žinau. Pasakykit, kaip 

turiu elgtis šį vakarą, kad jums nereikėtų pabėgti. Aš visa dary
siu taip, kaip jūs norite.

— Laikydapiasis pasakytų žodžių, tamsta, turėtum mane 
pabučiuoti, — pasakiau klastingai šypsodamasi, žinodama, kad 
aplinkybės tai smulkmenai buvo visai nepalankios. Iškart jis nus- 
tebo, o paskui skaniai nusijuokė:

— Jūs mėgstate šūvius pro šalį.
— Labai, — tariau išdrįsus pasižiūrėti į akis (r pajutau lengvą 

šilumą nutekėjus lig pat širdies. Turiu prisipažinti, kad visą tą 
vakarą su juo nesiskyriau ir norėjau, kad tas vakaras būtų be pa
baigos. Atsisveikindama tiek pasakiau:

— Prašau man atleisti, ponas leitenante, jei aš ir toliau tams
tos šalinsiuos. Jutau, kad mano akys prisipildė ašary. Pasiskubi
nau ištraukti ranką, kurią jis sulaikė ir išnykau parko šešėliuose. 
Verandoje atsigręžiau. Jis stovėjo, kaip prikaltas. Aš pasislėpus 
dar ilgai žiūrėjau pro karidoriaus langą. Jis vaikščiojo vienas ir, 
tur būt, nesišypsojo...

Praėjo keli mėnesiai. Mes susitikdavom dažnai, bet didelėse 
kompanijose. Keldavomės į kalnus — Sport Hotel, bet vieni pa
silikt vengdavom. Be to ir daktaro Bartak žmona mane nuolat 
dabojo ir perspėdavo. Aš nustojau jai būti atvira ir labiau linkäu 
prie ponios Maitos, kuri dėjo pastangų mus suartinti. Lakūnas 
Franta mano sąmonėj virto vieninteliu šviesiu tašku, apie kurį
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tarsi plaštakės, sukosi lengvutės mano mintys. Gerai žinojau, kad 
jis nepasiekiamas ir todėl atrodė dar šviesesnis. Dingo mano 
pirmykštis linksmumas, pradėjau šalintis kompanijų ir j artimiau
sius kalnus ėjau viena. Kartą sėdėjau upelyje ant didžiulio akmens, 
panėrusi rankas j krykštaujantį vandenį, kurio buvo taip mažai, 
kad vietomis neapsėmė nėarbūzo didumo akmens. Staiga kažkas 
spraktelėjo. Atsigręžusi pamačiau ant kranto lakūno Franto veidą 
ir fotoaparatą.

— Prašau man dovanoti, panele Amelija. Pamačiau jus vi
sai netikėtai, ir tada fotoaparatas kartu su manim atsigręžė į jus. 
Jis ištikimiausias mano draugas.

— Jus fotoaparatą laikote draugu?
— Ypač šiandien, kada jis man pavogė tamstą sėdinčią 

ant akmens.
Mano pakviestas atsisėdo greta.
— Ach, koks jūs išdykęs, — stebiuos šypsodamasi, ir slap

tai džiaugiuos, kad taip netikėtai čia susitikome.
— Bet pirmas mano draugas, kurio, deja, negaliu pavadinti 

ištikimu, yra lėktuvas. Kartą per jį jau buvau sprandą besisukąs 
leidžiantis aerodrome. O kiek siaubių momentų man jis davė! 
Bet kas gali būti maloniau, jei ne tarp padangių ir mirties! Žvelgi 
mirčiai į akis taip, kad ligi kauly nusmelkia Šiurpi vėsuma, pas
kui brauki šaltą prakaitą, ir uždegi kraują nauja ugnimi, kad šis 
pavojus dar nepaskutinis, — baigė iškilmingai ir toliau tęšia nu
leistu balsu, su šypsena žiūrėdamas į tolumas:

— Plaukti debesy marėmis, žvelgti į žemę, kaip į ieroglify 
puslapį, būti atomu tos erdvės, kurioj pasauliai raičiojasi. —

— Ach, kaip man patinka toji pamėgimo aistra, “ tariau 
pati sau.

Kai jis kalba apie lėktuvą, skraidymą, jo akyse mirga ty
lios liepsnelės. Jis nejaučia, kaip stropiai jį seku, pati negirdėda
ma dalies jo širdingo pasakojimo. Toliau kalba apie technišką 
lėktuvo įrengimą, kas reikalauja protavimo, — tai jau man per 
sunku. AŠ geriau seksiu jo akis, šypseną ir vaizduosiuos jo lėktuvą 
sparnais debesis kerpantį. Nors malonu, bet bijau su juo būti 
ilgiau, kad neprimintų man to atsisveikinimo parke. Kaip aš jam 
pasiaiškinčiau? Bet jis, matyt, visai nesirengė to klausimo judinti. 
Greičiausia jam Marta apie mane buvo šį tą pasakiusi, kuriai 
buvau visiškai atvira. Jis, pagautas pirmykščio užsidegimo, kal
bėjo toliau, taikindamas, rodos, tikrai man.

— Gyvenimas trumpas, reikia džiaugtis. Daug kas pastoja 
mums kelią. Kiek pagrobsime laimės valandų, tai mūšy.

— Ir už jas apmokėti skausmu? — liūdnai paklausiau.
, Žinoma. Už vieną tikro džiaugsmo valandą sutinku mo

kėti aitriausia kančia.
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Užhipnotizavo mane tie jo žodžiai. Tylėjau nuleidusi akis 
ir kažko laukiau... Staiga šmėkštelėjo vaizduotėj daktaro Jovaro 
veidas. Tarsi kas pakėlė mane.

— Laikas namo/ — tariau atsistodama. Kai popiečio metu 
vėl susitikome kroketo aikštelėje, aš nudaviau esanti labai geroj 
nuotaikoj, jis, tiesą, šypsojos, bet visai ne taip, kaip man tik ką 
atvažiavus į sanatoriją, iš kurios netrukus vėl išvažiuoju.

Gavau laišką, jog daktaras Jovaras pats atvyksta manęs par
sivežti. Apsistos, žinoma, pas daktarą Bartak. Rašė, kad turi ma
žai laiko ir ilgiau, kaip porai dieny, čia pasilikti nežadąs.

Mano artimieji suruošė kuklias išleistuves, kuriose turėjo 
dalyvauti ir ponia Bartak. Užsivilkusi tik ką iš siuvėjos atneštą 
vakarinę suknelę, demonstravau ją savo draugėms, kai įbėgusi 
Marta padavė man laiškelį. Pažvelgiau — jo rašysena. Pasiskubi
nau dingti ponioms iš akiy. Marta nusekė paskui. Užsislėpusi už 
kolonos skaitau:

„Panele Amelija,
Atleiskite man, šiandien blogai jaučiuos ir negalėsiu daly

vauti jūsų atsisveikinimo iškilmėse. Pasitikiu, jog išpildysi! nuo
širdžiausią mano prašymą. 11 v. vakaro lauksiu jūsų parke prie 
antrojo fontano. Leit. Franta“.

— Kas jam atėjo į galvą, — tariau kartu džiaugdamasi ir 
nustebus.

— Jis šiandien kaip tik gerai jaučiasi. Nenori dalyvauti iš
kilmėse todėl, kad bus ponia Bartak,—kugžda man per petį Marta.

— Kodėl jam vengti ponios, — lyg nesuprasdama paklau
siau.

— Matai aš jam šį tą pasakiau apie tave.
— Blogai padarei, Marta...
— Ištekėjau be meilės, tėvų verčiama, tat žinau, kaip paskui 

gaila praėjusiy dieny, kuriose nėra jokio malonaus prisiminimo. 
Turi būtinai nueiti prie antrojo fontano. Menkas malonumas čia 
butų jausti abiem ponios Bartak žvilgsnį. Jei jis dalyvautų, tuo
met nepatogu būtų siūlyti pasimatymą po visa ko.

— Gudriai padarei, Marta. Lengva bus išlaikyti gerą nuotaiką, 
žinant, kad vakaro programa dar nesibaigia. Ir ponia nieko ne
supras.

Vos tik atsiskyriau nuo Marios, ėmiau gvildenti savo pasi
žadėjimą, nes daktaras Jovaras, tarsi, ėjo drauge su manim. 
„Daktare“, kreipiuos į jį širdimi, „ar negali man atiduoti poros 
valandų, juk tau priklausysiu visą gyvenimą“. Tyla ir nykuma,— 
kas beatsakys. Ir taip beprasmiškai einu ilgu koridorium, kurio 
galo nematyti, pro begalinę daugybę langų, kol viename sulaiko
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mane rausvas saulėlydis, rausvumu užliejęs linksmai trykštantį 
antrąjį fontaną. Atrodė, jog ugnis su sidabru krykštaudami žai
džia, apkabinti baltų akacijų žydinčiom rankom. Šešėliai vis tan
kiau pinasi ir vilioja, lyg negirdėta pasaka, kuri turi baigtis už 
vidurnakčio ribų palikdama amžiną atgarsį ateinančių dienų vir
tinėms. Laikrodžio rodyklė nukrypsta atgal. Reikia tuoj nuspręsti/ 
Išgirdau koridoriuj žingsnius. Gailestingoji sesuo artinosi į mane.

— Ponia Bartaklaukia jūsų. Nusiskubinau.
— Amelija, jus taip netaiku dingot. Nepamirškite, jog šian

dien esate visų čia susirinkusių priežastimi. Štai ir paskutinė dak
taro Jovaro telegrama. Atvažiuoja rytoj, 10 v. ryto.

— Gerai, ponia, aš tuoj, tik valandėlei dar užbėgsiu į savo 
kambarį.

— Tiesa, o kodėl leitenantas Jeniček vėluojąs? — paklausė.
— Jis šiandien blogai jaučiasi ir ateiti negalės, — pasisku

bino atsakyti Marta. Taip sunku man buvo sutikti ponios Bartak 
žvilgsnį ir dar su daktaro Jovaro telegrama. O gražioji negirdėtoji 
pasaka liks neišgirsta, tik tolima ir nepažįstama,, kaip visas šis 
kraštas ir brangi, kaip Šis užburtas kampelis, priglaudęs visus, 
kurie gyventi trokšta. O Carpatia, Carpatia, tavo širdingiausios 
vaišės, tai glamonėjimas rožių su erškėčiais. Vienok taip sunku 
atstumti tą brangią valandą ir taip sunku priversti ranką paju
dinti plunksną.

„Pranta,
Atleiskit, blogai jaučiuosi — negalėsiu šį vakarą jus matyti. 

Rytoj 8 v. pusryčiausiu dešiniojoj verandoj. Amelija.“
Parašiau gryną vardą be jokio titulavimo. Tai vienintelis iŠ 

daugelio širdies prašymų, kurio aš paklausiau. Laiškelį pasiėmiau 
su savim. Martai apie tai nieko nesakiau, kitaip, ji būtų nedavusi 
man ramybės. Retai kas gali būti kartu taip malonus ir įkyrus, 
kaip ji. Išleistuvių iškilmės slinko labai pakeltoj nuotaikoj. Širdin
gumas liejosi iš visų susirinkusių, kurių be manęs ir Franto buvo 
18, drauge su 5 gailestingojom seserim. Iškilmės turėjo baigtis 
pusiau 11 v., bet jos šiek tiek užsitęsė. Kelioms minutėms prieš 
sutartą valandą, padaviau Martai laiškelį. Ji nepastebimai dingo, 
be abejo, manydama, kad aš pranešu Frantui, jog galiu pavėluoti. 
Visiems išsiskirsčius, Marta, laikydama rankose vilnonę skarą, 
laukė ties durimis, pro kurias aš turėjau išeiti į parką. Nesulauk
dama atėjo į kambarį. Aš rymodama lange žiūrėjau į kalnus.

— Jokio pavojaus nėra pasprukti, ko tu dar lauki? Štai 
skara—gali būti vėsu. Sanitarės paprašiau, kad tave įleistų ir ne
skambinant — reikia tik pabelsti į langą, kame ji dežuruoja.

— Aš neisiu, Marta...
— Ar tu pamišai?! Jis gi laukia.
— Pati nunešei laiškelį, kad nelauktų.
Čia pasipylė visa eilė žodžių, dar stipresnių už pamišimą,
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kuriy ji nesigailėdavo bent kiek susinervinusi. Aš tylėjau. Ji kiek 
aprimo, bet vis -nesiliovė zirsti, kad aš negerai padariusi, kol 
pagaliau apsikabinusi mane sako beveik pro ašaras:

— Tu kilni, Amelija, tu daug kentėsi...
— Palik mane, brangioji. Aš noriu paskutinį kartą atsižiū

rėti į kalnus.
Ji pasitraukė. Mėnuo švietė Vysokė Totry viršūnėse, nutaš

kęs pašlaites blankia šviesa; o toliau tysojo horizontus išraižę 
vingiuotais siluetais. Ir mintys tokios pat blankios, tarsi prisisun
kusios ašarų, kai žaliojanti pakrantė vakaro rasų. Juk ši šalis man 
svetima, tai tik trumpalaikė stotis dienų bėgyje, kurią turėčiau 
palikt be sielvarto. Ir padangė ne mano tėviškės, ir pušų ošimas 
nesuprantamas, o vienok taip brangu ir sava atsiskiriant. Kodėl 
šį vakarą tie kalnai taip beprotiškai vilioja. Rodos, išeiti ir—nebe-

Žymiausias norvegu 
rašytojas Knatas 
H a m su n a s sulau
kė 75 metu amžiaus. 
Šalia rašytojo žmona.

19



32'4 •
* ‘ . f • ■

grįžti. Įsisupti mėnesienos burtuose, susilieti su nežinia ir pranykti. 
Visą naktį nesudėjau akių. Saulei tekant persirengiau ir galais 
piršty nusileidau žemyn. Koridoriuje sutikau gailestingą seserį, 
kuri mane-sulaikė.

— AČiu, sesute, šiandien aš išvažiuoju, ir šį kartą sanatori
jos įstatymai tepalieka mane ramybėje.

Gera buvo toji sesuo—nekėlė skandalo ir aš ramiai pasisu
kau į kalnus. Platus takas gelsvu kaspinu vingiavosi tarp jauny 
pušaičių, vesdamas į nedidelę kalvą, už kurios tęsiasi smėliuota 
lyguma, į kurią tekanti saulė beria linksmus spindulius. Dar ne
pasiekus kalvos viršūnės išgirdau kažką sukosėjus. Prisiglaudžiau 
prie pušaičiy ir klausaus. Netoliese žingsniai — kažkas nepaprasta 
taip anksti kalnuose. Žingsniai vis artėja. Pamačiau nuo kalvos 
besileidžiantį žmogų. Lengva buvo jis pažinti, pamačius geltonus 
garbanuotus plaukus. Nutirpau vietoje. Senu įpratimu norėjau 
pabėgti, tačiau, lyg kokia nematoma ranka mane tvirtai laikė. 
Priėjo visai arti manęs nematydamas, taip, kad aš spėjau nuga
lėti savo sumišimą; jis ėjo akis nukreipęs į tolumas, kažko besi
žvalgydamas, kažko ieškodamas. Jo lūpos buvo suspaustos, kakta 
suraukta ir dešinėje jos pusėje nutiškę kraujo. Atrodė lyg ir ne 
tas. Akys įpuolusios, lūpos nubalę, o svarbiausia, be mažiausio 
šypsnio šešėlio. Staiga, užstojau jam kelią.

— Sveikas, Franta, — sušukau pagauta džiaugsmo ir siel
varto kartu. Jis krūptelėjo. Sustojo vietoje ir sunėrė ant krūtinės 
rankas tarp alkūnių ir peties, kaip paprastai daro nerūpestingi ir 
išdidūs. Akis taip stipriai įrėmė į mane, jog ėmiau virpėti.

— Franta, nepykite ant manęs, išpildyt jūsy prašymo ne
galėjau.

— Tiesa, gražus „revanšas“, bet Franta pykti nemoka. Sa
kyk, brangioji, kaip čia užklydai taip anksti?

— Išėjau saulės pasitikt. O pats, iš kur grįžti?
— Büvau mėnulio pasitikt — nusišypsojo.
— Kaip tai? Kalnuose visą naktį?

— Trošku man buvo prie antrojo fontano, trošku ir visame 
parke. Išėjau į kalnus, iš kur matyt sanatorijos kraštas su tavo 
langu.

Jis vėl smarkiai sukosėjo.
— Tu taip išvargęs, Frantai, ir kakta kruvina.
— Niekai. Kas vaikščiodamas žiūri žemėn, pastebi po kojy 

akmenis. Bet dėl to aš galvos nenuleisiu.
Staiga jis priėjo artyn ir sugriebė mano ranką.
— Amelija, jūs pasirįžus išsivežti tą paslaptį, dėl kurios iš

tisus metus manęs vengėte. Gerai. Bet yra dalykų, kurie nepa
slepiami. Jūs labai kenčiate. Ir žinau, kodėl.

— Vadinas, mums nėra- apie ką kalbėti, jei jums viskas 
aišku, gerasis drauge, — nutraukiau jo žodžius.
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— Bastomės, lyg klajokliai, — žiūri jis nemirkčiodamas į 
tolumą, vis tebelaikydamas mano ranką. Kodėl gi ši naktis nega
lėjo mums būti bendra laimės naktis? Juk tai akimirka prieš visą 
gyvenimą ir — kaip galima jos atsisakyti.

— Argi nesupranti, gerasis drauge, kad mes tik keleiviai, 
netikėtai susitikę, kiekvienas beeinąs į savo namus. Tai simboli
zuoja net ir šis rytmetys. Mūsų likimai yra surišti su daug kuo, 
bet... ne su vienas kitu.

— Aš savo laisvei nekarpau sparnų ir ji akla visokiems 
prasimanymams.

— Argi nejuokinga ši didvyriška kalba, — laisvai nusišyp
sojau. Būti uždarytam sanatorijos ribose ir nesiskaityti su likimu.

— Tegul ir taip. Šios skaudžios aplinkybės mano troškimų 
negesina vogti laimę visur ir visada.

— O aš esu kitokios nuomonės. Jei negalima pavogti lai
mės visos, tai nereikia nei nuotrupų.

— Iš tikrųjų mes kalbamės, kaip du priešingų kraštų pake
leiviai, tačiau išsiskyrimas abiem lygiai sunkus. Būkime atviri, 
kaip vaikai. Nebark manęs, Amelija, už tiesą, kuri per daug aiški.

— Frantai, kam tu sakai, kad mes skiriamės. Negaliu sutikti 
su ta mintimi, kad matau tave paskutinį kartą,—tariau virpančiu 
balsu ir galva nusviro ant jo krūtinės. Ilgai mes išbuvome be 
žodžių, nualpinti vienas kitu, kol rankos pavargo užnertos ant jo 
kaklo ir lūpos... '

Kai grįžusi pasipasakojau Martai, ji labai džiaugėsi.
—Žinoma, turėjo tai įvykti, nes tu seniai padėkojai „avan

sui“. Matyt ir Dievas taip norėjo, kad jus suvedė. Tokią užbaigą 
aš negalėjau nepalydėti šypsniu.

Atvažiavęs daktaras Jovaras mane vos pažino. Buvau gero
kai padiktėjus ir šiaip daug kuo pasikeitus. Dingo pirmykščiai 
staigūs judesiai. Įgavau rimtumo ir iškilmingumo, kaip gestuos, 
taip ir kalboje. Dėl visa to jis nenusiminė. Priešingai, atrodė net 
patenkintas, — tik gailėjosi, kad netrykšta iš akių tas nerūpes
tingai linksmas būdas.

— Čia tiek melancholijos mikrobų moterų tarpe, sunku be- 
išsilaikyti, — teisina ponia Bartak.

— Pati esu labai patenkinta, išsėmusi visas tas „studijas“ 
ponių kompanijoj. Daug ko iš jų išgirdau ir išmokau. Visos ne
paprastai atviros. Gailą, kad nesu rašytoja, puikių siužetų turė
čiau, — atsakiau kiek galėdama linksmiau.

— Pasižiūrėsiu, panele, kaip tamsta tas žinias pritaikysi gy
venimui. Tada tik bus aišku, ar verta džiaugtis jas išsėmus, — 
nusijuokė daktaras Bartak.

— Na, aš nemanau, kad daug ką bloga būtų išmokę, — pa
sakė daktaras Jovaras.
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— Mano supratimu, visa, ką girdėjau, yra puiku,—užbaigiau. I

Visi nusijuokė. Ir toliau kalbėdama stengiausi atrodyti turinti 
giedrią nuotaiką, ir labiausia bijojau, kad ponia Bartak nepasi
liktų su daktaru Jovaru vienu. Būdama jų draugystėj vis jausda- 
vaus lyg nesava, nes nė valandėlei negalėjau išimti iš širdies la
kūno Franto. Nenorėjau, kad daktaras Jovaras apie tai sužinotų, 
ypač būdamas ten. Dėlto buvau labai lipšni su juo ir saugojaus 
ponios Bartak.

•j
Grįžęs iš Čekoslovakijos, daktaras Jovaras paėmė atostogų 

ir abu išvažiavom į Palangą. Apsigyvenom atskirose vilose ga
na toli vienas nuo kito. Manoji buvo netoli parko, o jo prie Ron- 
žės upelio. Į pliažą eidavom atskirai. Jis pietavo restorane, o 
aš savo viloje, vienų pažįstamų šeimoj. Po piety kasdien ei
davom prie juros, ar į parką. Vieną vakarą sėdint Birutės kalne, 
be jokiosv įžangos, sako man:

— Žinai, Amelija, aš norėčiau šią savaitę susituokti čia, 
koplytėlėj.

— Gerai, — atsakiau nė kiek nenustebusi, jau tam paruošta 
ponios Bartak.

— Sakyk, ar esi patenkinta?
— Taip, tik prašysiu į mūšy naująjį gyvenimą neįnešti jokiy 

atmainų kol kas... Ir mūsų sutuoktuvių diena tegul nė kiek ne- 
siskira nuo kitų savaitės dienų.

— Ar nori, kad ji būtų šeštadienį?
— Ne. Geriau ketvirtadienį.
Trečiadienį po piety eidama pasivaikščioti sutikau pažįstamų 

kompaniją, kuri mus sulaikė. Ėjome visi pajūriu keletą kilometrų. 
Kai grįžom, saulutė buvo žemai. Išsiskirstėm ties tiltu. Pakeliu] 
užėjau pas jį. Aš nusiuvusi sandalėtus kračiau pro langą smėlį,— 
jis atsisėdo į karklinį fotelį.

— Viskas jau sutvarkyta. Rytoj 1 v. v. mes susituoksim. 
Tik aš norėčiau paprašyti, kad nuo ryt dienos sutiktum pietauti 
Kurhause, su manim kartu.

— Gerai, tik poryt dienos aš paprašysiu kasdien prie pietų 
mažą taurelę vermuto, — parodžiau ištiesusi ranką nedidelį ats
tumą tarp kairiosios smilio ir nykščio. Taip, mat, pripratau sana
torijoj.

— Sakyk, gal kuo nors nepatenkinta manim?
— Šiek tiek žilais tavo plaukais. Bet kvaili nei žyla, nei 

plinka, sako žmonių patarlė, — draugiškai nusijuokiau. O aš? ne- 
žinau ar galėsiu padėti tavo reikalams. Apie mediciną mažiausiai 
nusimanau. Gal būt, nepataikysiu atsakinėti telefonu...

— Čia tau beveik nieko padėti neteks.
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— Tiesa, tu labai užimtas ir mažai būsi su manim. Tuo 
geriau. Aš mėgstu kartais susimąstyti ir būti viena. Dėl to nenu- 
kentėsi: visada patikrinsiu, ar neperdaug sriuboje druskos. Prisi
rinksiu anekdotu, kad galėčiau tau paskaityti ar papasakoti poil
sio metu. Na, liki sveikas, — ištiesiau ranką.

— Palauk, palydėsiu, ko taip skubi?
— Nereikia, tu išvargęs. Sprendžiu apie tai pati iš savęs. 

Tiesa, rytoj eidamas pas mane, nepamiršk pasiimti raketę. Prieš 
7 valandą dar sulošim tenisą, o eidami J. Birutės kalną abi rake
tes paliksim pas mane...

Laikas padaro savo. Po truputį jis įnešė į mūsų gyvenimą 
daug atmainų. Pasijutau, jog būsiu motina. Vyras buvo dvigubai 
laiminga?, o mano prisirišimas prie jo vis didėjo, Aš svajojau tu
rėti dukterį, bet kai apie tai kalbėdavau vyrui, jis tik šaltai šyp
sodavos, beveik man nepritardamas. Mano svajonė turėti dukterį, 
o jo, gal būt, sūny. Pradėjau rūpintis ar jis bus patenkintas, jei 
laimė nusvirs mano pusėn. Kartą išdrįsau paklausti.

— Jei ne sūnus, ką man tada sakysi?
— Jei ne sūnus, tai, be abejo, duktė. Argi džiaugsmas ne 

tas pats, taip lygiai, kaip skausmai, kuriuos tada iškentėsi...
Atėjus pažadėtajai valandai, išvažiavau į privatinę ligoninę. 

Prie savo krūtinės pirmą kartą priglaudžiau apvaliom mėlynom 
akutėm sveikutėlę dukrelę. Rankos drebėjo, galva sviro, bet džiaugs
mas viską nustelbė. Atėjo vyras. Pabučiavo nubalusias lūpas ir 
rankas. Bet jis neatnešė gėliy. Nusiminimas suspaudė širdį ir 
skausmai, rodos, manyje vėl atgijo. Akyse pasidarė tamsu.

— Tau, matyt, blogiau, Amelija, — pastebėjo.
— Nieko. Man gera.
— Užeisiu vėliau. Dabar tau reikalingas poilsis. Štai paimk 

šitą raktą.
— Kam man jis? — nustebusi žiūriu į tą raktą, kurs šią 

valandą man buvo mažiausiai reikalingas.
— Gerai jį saugok, o dabar užmik. Tai sakydamas pabu

čiavo abi rankas ir išėjo. Nusigręžusi į sieną pradėjau verkti. 
Vadinas, turiu suprasti, kad nelydima ir nesutikta privalau grįžti 
namo. Tai jau per daug! Dar yra laiko įžeidimams, kam taip 
skubintis. Pagaliau, kuo aš kalta... Nusilpau ir užmigau. O kai 
vėl pabudau, jis'buvo pasilenkęs ties lova. Jis laikė mano ranką, 
skaitydamas pulsą. Toks malonus ir užjaučiantis atrodė. Visai 
neminėjau to nelemto rakto — užmiršau ir apie gėles. Ko dar no
rėti daugiau, jei jis su tokiu malonumu šypsos mieguistai dukrytei.

Kada išvažiavau iš ligoninės, automobilis pasisuko visai į 
kitą gatvę. Aš buvau jau beklausianti, kodėl važiuojame ne tie
siog į namus, bet tuo tarpu pravirko mažytė. Mašina sustojo. Ir

I-
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Luiza Vik-nė.

Keli bruožai iš Anglijos 
moterų kovų

(Pagal Schirmacher „The Suffragette“)

Jau kartą „N. V.“ buvo paminėta, kad Lietuvos moteris 
stojo į viešą gyvenimą laimingu laiku. Išsilaisvinusi mūšy vals
tybė išsyk pašaukė į darbą visus, kas galėjo jį dirbti. Tiek mo
teris, tiek vyrus. Pas mus nebuvo taip vadinamų emancipacijos 
kovų, tokia prasme, kokia prasme turėjo jų kitų kraštų moterys. 
Tas turėtų mus tik džiuginti. Deja, mūšy moteris nemoka išlai
kyti tai, ką yra gavusi. Pradedama ją išstumti iŠ ten, kur ji 
anksčiau buvo pakviesta. Jau kai kurie balsavimai praeina be 
jos. Geresnės tarnybos vietos pakišamos vyrams. Net ten, kur 
kalba viso pasaulio moterys, kur didžiųjų valstybių ištisos masės

I ' . • •

nepastebėjau, kad sustojome ne ten, kur gyvename. Trijų aukštų 
gražus baltas namas, kuriame apšviestas tik vienas butas.

— Žinai, visai ne vietoj trukdymas su kūdikiu, — sakau jam 
nekantriai.

— Malonėk išlipt.
— Dėl tavo reikalų ir su kūdikiu? Ir toliau suspaudžiau 

lūpas, kad nėišsprukty žodis, kurs šiuo momentu turėjo būti labai 
negeistinas.

— Na, dabar išsiimk raktą, kurį tau padovanojau mūšy ma
žytės gimimo dienoje. — Pati atsirakink savo nuosavo namo du
ris. Jis ir dokumentaliai priklauso tau. Tai mažutė dovanėlė už tą 
brangenybę,.kurią laikai ant savo rankų.

Aš tik apsiverkiau. /Nieko negalėjau pasakyti, eidama gra
žiai nušviesto koridoriaus laiptais. Pats geriausias butas buvo 
pilnai įrengtas ir pristatytas gėlių. Valgomajam šnypštė virdulis, 
o tarnaitė dengė stalą jau trims. Tas mane prajuokino. Padėkoti 
buvo per maža. Bet jis įvertino mano tylėjimą.

; —r- Tai buvo pirmas stipriausias laimės pajautimas naujame 
mano gyvenime, — baigė savo pasakojimą daktaro Jovaro žmona.
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Londono moterų policijos
K ' ‘ ‘

inspektorė Violeta Butcher, 
1937 m. areštavusi Londo
ne 2 automobilių vagis.

nori palaikyti savo vardą ir tautybę — Lietuvos moteris tyli! Ka
žin kodėl? Drovu? Kudirka anksčiau mus nupiešė... Kažin ar 
ne per daug jau esame moteriškos? Argi dabar gyvename, dirba
me, studijuojame tam, kad mūsų ateinančios kartos pasakytų: 
„Jos nekovojo dėl savo teisių ir prarasdamos nejuto. Joms buvo 
vistiek pat, kas tvarko gyvenimą, vis tiek pat, kas guodžia alps
tančias, kas dirba dirbtuvėse, kas streikuoja, kur miega benamės, 
be garbės, be duonos kąsnio, be Dievo...! Jos laukė, kad vyrai 
tai padarytų... moterims“. Liūdna. Pripratom penimos keptais 
karveliais. Gal per daug tulžies išlieta, juk yra Lietuvoje motery, 
visuomenės darbininkių... Bet daug daugiau yra tokių, kurioms 
aukščiau pasakyti kartūs žodžiai ištikto tinka. Ir drįstame čia 
todėl iškelti kelius atkaklios kovos bruožus iš Anglijos moterų 
gyvenimo. Gal ir mes pasižiūrėjusios į tas kovas, kurios taip 
nepalankiai nušviečiamos istorikų ir dar nepalankiau minimos 
visuomenininkų — pedagogų, geriau įvertinsime tai, ką turime, 
labiau ginsime užimtąsias pozicijas...

Pasaulinėms moterų emancipacijos kovoms pradžią davė 
didžioji prancūzų revoliucija. Vyrai Šaukė luomų lygybės, mo=
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teris sušuko — lyčiy lygybės. Laisvės ir lygybės idėjos prikėlė I
moteris naujam gyvenimui. Prancūzų judėjimo audroj, revoliuci- I
jos metu, be motery, yra trys motery judėjimo vadai vyrai: tai |j
markgrafas de Condorcet (rašęs „Journal de sociėte“ 1789 m.), I
markgrafas de Villette ir trečias, kunigas Fauchet. I

Beveik tuo pačiu laiku, ar net anksčiau (apie 1760-70 m.), Į
atsiliepia amerikietės. Tik jų balsas buvo daug energingesnis ir j
drąsesnis. Vadų tarpe matom ponias Mercy Olis Waren ir Abi- Į
gail Adams Smith, A. J. Valstybių prezidento žmoną. Amerikietės Į
buvo nenugalimos. Kaip anksčiau kovojo su vergija, kurią rei- g
kalavo panaikinti, tarp paskui stojo į kovą už politines teises — Į
turėjo būti išgelbėtos ne tik inteligentės, bet ir darbininkės moterys. Į

Toji srovė užkliudo ir A n g 1 i j ą. Jau apie 1866 m., ar I
net anksčiau pažįstamas ten moterų veikimas. Apie 1911 m. žino- g
mos daugiau kaip 25 moterų dr-jos turinčios po keletą tūkstančių I
narių. Seniausia jy yra „National Union of Womau Suf- Į
frage Societes“. Jos tikslas iškovoti moterims politines tei- I
sės ramiu, moterišku būdu. Minimu laiku jai vadovavo Jur. I
Dr. Fawcett. Ilgai kovota ramiu būdu, bet kaip pasirodė, kad g
tuo keliu nieko nelaimės, apie 1903 m. dalis motery pasiryžo j
„vyriškiems“ žygiams. Iki šiol tebuvo žinomi sufražistai, t. y., g
kovotojai, vyrai ir moterys, siekiantys politinių teisiy moterims, I
pagalba peticijų, agitacinių kalbų, paskaitų, susirinkimų, draugijų. |
Taigi, ištisus dešimtmečius buvo vedama taiki kova. Tačiau be I
pasekmių. Parlamentas nesiryžo pakeisti savo nusistatymo. Galų I
gale tai iššaukė smarkų protestą — sufražetes. g

Kas yra sufražetės? I
1903 m. buvo įsteigta nauja moterų dr-ja. Ją įsteigė msr. I

E m mėli ne Gouden-Pankhurst Manchester’e, iš kur I
1906 m. Draugijos Centras buvo perkeltas į Londoną. Pilnas Į
dr-jos vardas yra — Not i o n al Women’s Social and Po- I
1 i t i c a 1 U n i o n. Sutrumpintai rašoma — W. S. P. U. Šita drau- I
gija ir įgavo sufražečių vardą, tuojaūs po to, kai pasirodė, I
kokiom priemonėm siekia savo tikslą Buvo tai lyg paniekos I
vardas duotas moterims, norinčioms jėga iškovoti sau teises. Ang- I
lams tas buvo juokinga. Ką moterys gali padaryti, neturėdamos I
nei vyrų proletariato kumščio, nei badaujančių minių jėgos? Tad I
ką jos pasieks jėga? Bet jos jau puikiai žinojo, ką pasiekė mo
terys taikia kova, ir todėl jų judėjimas buvo nebesulaikomas.
Jos dirbo, tol, kolei sufražetės vardas įgavo politinio kovotojo 
aureolės.

Dr. Georg Aenotheus Koch sako, kad „suffragium“ (sub 
ir frango) buvo uolos atlauža, vartojama senovėje balsavimui. 
Prancūzų ir angly kalba šis žodis reiškia — politinę rinkimo 
teisę. Iš čia — sufražistai — taikūs kovotojai ä la Gandhi ir sufra-

Y
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ietės — pateisinančios bet kokias kovos priemones, demonstraci
jas, jėgą.

Sub ir frango pažodžiui reiškia: laužiu. Taigi sufražistės 
ir sufražetės buvo laužiau či a jėga. Tikslas buvo tas pats. 
Skyrėsi-tik savo priemonėm. Pradžioj ir moterys piktinosi nau
jom kovotojom.

W. S. P. U. prasidėjo darbininkių draugijos kovomis audinių 
dirbtuvėse. Vadovavo Christabel P a n k h u r s t. Pirmieji 
nariai buvo audėjos iš Yorko ir Lancashire. Pirmoji kalinė — 
sufražetė audėja Annie Kenn e y. Tai viena iš sumaniausių 
organizatorių ir darbininkių.

W, S. P. U. yra populiariausia Anglijos moterų organizacija. 
Ją remia visos: pradedant rašytojom, artistėm, moterim turinčiom 
akademinį išsilavinimą ir baigiant — tarnaitėm ir darbininkėm. 
Anglijos Bažnyčia noriai remia šią draugiją, tikriau sakant sąjun
gą. Sufražečių judėjimas tapo tautiniu judėjimu.

Nuolatinė buveinė — Londonas.
Sąjungos spalvos — žalia, balta ir violetinė.
Ilgametė jos pirmininkė ir įkūrėja yra msr. Em. Pank

hurst, kilusi iš inteligentiškos anglų miestiečių šeimos. Gimė 
1858 m. Kurį laiką studijavo Paryžiuj, vėliau, ištekėjusi už dr. 
jur. Ryssardo Marsden Pankhurst, apsigyvena Manchestere. Josios 
vyras ilgą laiką kovojo už moterų teises, kovotojomis buvo ir 
abi dukrelės Christabel ir Sylvia. 1894 metais msr. Em. Pankhurst 
buvo miesto našlaičių globėja, vėliau dirbo miesto savivaldybėj, 
kaip Registrator of Births and Deaths, t. y., atlikinėjo formalumus 
prie gimimų ir mirties metrikų, pagaliau buvo miesto mokyklų 
komisijos narys. Po ilgamečio darbo ir stebėjimo žmonių gyve- 
mo Em. Pankhurst pamatė realią jo pusę ir pasakė: „čia niekas 
negali padėti, kaip tik teisė (įstatymai), kurios sutvarkyme daly
vaus moteris“. Ir ji siekė, kad moteris turėtų rinkimų teisę. Dar 
didesne jėga varė motinos darbą jaunoji Christabel, Sylvia, Adelė 
ir sūnus Harry. Visa šeima! Net sesuo Emmelinos—msr. Clarke, 
mirusi 1910 m. po sunkaus kalinimo Londono Holloway.

Nervus rerum, t. y., pinigų darbui parūpino mr. ir msr. 
Pethįck Lawrence. Jie valdė didelius turtus ir msr. Em. P. 
Lawrence buvo pirmąja W. S. P. U. iždininke. Emmeline kilusi 
iš Cornvallio yrą.gyva, tipiška jo tamsiaplaukė moteris, tuo tarpu 
kai jos vyras — šviesiaplaukis, lėtas, ramus. Abu jie turi tvirtus 
charakterius, stiprią valią. Šie, iš pažiūros taip skirtingi žmonės, 
gyvena viena mintim — nešti pagalbą pavargusiems ir apsunkin
tiems. Mylėjo jie tuos savo globojamus ir net jų vestuvėse ma
tėsi darbininkių ir 50 senų moterų iš Darbo Namų. Netrukus 
po vestuvių mr. Lawrence prijungė savo žmonos pavardę ir 
dabar rašosi — Pethick-Lawrence. Nors keletą kartų kvietė jį į
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parlamentą, tačiau jis atsisakė savo karjeros, kad galėtų visai 
atsiduoti W. S. P. U. reikalams.

Tai tiek apie pirmuosius W. S. P. U. vadus ir veikėjus, 
kurie reikalavo, kad XX a. pažintų ne vyrus ir moteris, bet — 
žmon e s.

Ko reikalauja sufražetės?
Kai 1911 m. angly ministeris prezidentas Asquith, liberalų 

partijos vadas, paskelbė rinkimų teisių projektą, kuriame vyrams 
buvo pripažįstama visuotina balsavimo teisė (manhood suffrage), 
W. S. P. U. pareikalavo to pat moterims.

Nuo 1869 iii. moteris turi rinkimo teisę valsčiuose, jeigu 
apmoka tam tikrą mokestį, o 1870, 1894 ir 1907 m. tos teisės 
buvo didinamos. Dabar jos lygios su vyrų teisėm.

Tačiau į parlamentą renka tik vyrai ir tik vyrus, nors pagal 
kvalifikacijas ir kategorijas (Anglijoj renka 4-ios vyry kategorijos) 
susidarytų PA milijono motery rinkikių.

Nenuostabu, kad ir šiandien laikraščiai mini nuolatines riau
šes ir demonstracijas, kuriose dalyvauja lygia dalim ir moterys.

Anglijos įstatymai ištekėjusios moters neaprūpina ir neįpa
reigoja vyro ją užlaikyti, nesuteikia teisių į palikimą. Neperseniai 
priimtą moterį į darbą spėjo jau išskirti. Moteris gauna per pus 
mažesnį atlyginimą. Tas yra ne tik fabrikuose, dirbtuvėse, bet ir 
kitur. Inspektorės, mokytojos, pašto tarnautojos ir k. gauna per 
pus mažesnę algą už tą patį darbą dirbančius vyrus.

Posakis, kad alga per maža, .kad būtų galima gyvent ir per 
didelė, kad būtų galima numirt, negalėjo neišvesti į kovos areną 
tuos, kurie troško padėti prispaustiesiems.

Kas nedirbo ody, audinių, tabako, linų ir kitokių išdirbinių 
fabrikuose per 8 ar 12 valandų ir pabėgęs j troškią pastogę nesi
rūpino namų apyvoka, vyru ir ne kartą krūva vaikų, tas sunkiai 
gali suprasti, kodėl moteris nepasitenkina vien šeimos židiniu.

Įvesta reglamentacija 1868 m. vedė sunkią kovą per 17 
mėty. 1886 m. jau buvo panaikinta. Kovą vedė beveik vienos 

.moterys.
Už užkabinėjimą gatvėse baudžiamos tik moterys, o pro

testai prieš mergaičių pirklybą per trejus metus nerado laiko būti 
išspręsti! Ne paslaptis, kad paprasčiausia vagystė smarkiau bau
džiama, už biauriausį nepilnametės moters išniekinimą!

Neveltui vyrai prisipažįsta, kad kiekvienas jjų pavieniui ne
turi mažiausio noro, kad moteris kentėtų dėl blogų papročių, bet 
kai prieinama prie jų (papročių) pakeitimų ir patvirtinimo teise, 
visiems kartu pasirodo, kad viskas gali palikti taip, kaip buvo. 
Tai yra faktas. Kas norės varžyt save? Ypač jei tai galima patei
sinti silpna žmogaus prigimtim...
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Sufražetės kitaip į tai žiūri. N e k a i p b u v o, bet kaip 
t u r i b S t i. Moteris privalo turėt balsą įstatymą sutvarkyme, nes 
ir ji juos pildo. Tas pats kelias ir vyrą socializme.

Nekartą ir šiandien kartojamais žodžiais kalbėjo sufražetės:
— Pasaulis baisus. Tobulu gal jis niekad nebus; galėtų būti 

Žymiai geresniu. Vyras, pats vienas neįstengs jo pakeisti, nes vi
sai nemato, ko jam trūksta, jei mato, nejaučia, jei jaučia, 
yra išimtim ir negali padėti. Pasaulyj trūksta — moters. 
Gyvenimo ir darbo sąlygos anksčiau išdėstytos liečia tik motery 
mases. Ne s i s k a i t y m a s su motery pageidavimais, reikalais, 
vargais ir jy asmeniškais dalykais, sudaro beveik visus klausimus 
vyrų sąjungose. Ta teisė visur įsiterpia: į moterystę, auklėjimą, 
butus, maistą, mokesčius/ mandagumą ir negerbimą, į gimimą,

Tarptautinių moterų rungtynių dalyvės Londone.
Iš kairės į dešinę: Signorina Valia (Italija), Miss Jones (Anglija), Fr 1. Mauer-Mayer 
(Vokietija), Veliu (Prancūzija), von Kesteren (Belgija), Nannach (Palestina).1
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Dr. M. Andzialytė—Ruginiene.

Moteris pedagogikoje
(Tęsinys iŠ „N. V.“ Nr. 5.)
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Helen Parkhusst — „The Daltok Plon“ išradėja.
Miss Parkhusst buvo kurį laiką Marijos Montessori asisten

tė ir bendradarbė. Tuo būdu ji gerai susipažino su M. Montesšo- 
ri metodais ir vėliau, dirbdama pradžios mokykloje, atsidėjus ieš
kojo bfldy pritaikyti M. Montessori metodus — iki tol bemaž 
išimtinai taikytus priešmokykliniam auklėjimui — pradžios mo
kyklai. Ypatingai ji panoro pašalinti iš pradžios mokyklos sche
matizuojantį kolektyvinį mokymą, kur mokytojas paprastai turi 
taikytis vidutiniam klasės lygmeniui, o klasės gabieji ir silpnieji 
yra aiškiai skriaudžiami. Jai parūpo mokymą suindividualinti, duo
dant mokiniui kuo daugiau laisvės ir padarant jį betarpiai atsa
kingu už savo veiksmus. Tam tikslui Parkhusst suskirstė klasę 
„kampeliais*; kiekvieną „kampelį“ aprūpino atatinkamomis mo-
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mirtį, gyvenimą, palikimą, laimę ir vargą. Moteris niekad neda
lyvauja sutvarkyme savo gyvenimo sąlygy, o vyras negali būti 
visada teisingu, nes daugelį dalykų nesupranta. Todėl moteris 
reik a 1 a uja r i n kimo t e i s i y. Nes tik tuomet moteris galės 
pravesti savo reikalavimus. Tik tuomet vyrai supras, ką reiškia 
posakis „tegrįžta moterys į šeimą“, kurios dažnai visai neturima 
ir nesimato galimybiy jon įeiti, arba amžinai iširusios, ar menko 
vyro uždarbio per maža pragyvenimui. Moteris neapleis šeimosr 
jei iš ten jos nevys skurdas ar neteisybė, daranti ją kažkuo že
mesniu už vyrą, nors įstatymais patvirtintu būdu. Anglų moteris 
pasiryžo nevykdyti įstatymų, kuris netraktuoja jos lygiai su vyru.

Moteris turi įnešti naujos Šviesos gyveniman, nusausinti vi
suomenės balas — tik per įstatymus.

Tai yra pagrindinė sufražečiy judėjimo mintis. Į klausimą, ko 
reikalauja, kur siekia, W. S. P. U, atsako: r e d ress gr i e va n- 
c e s, b r i n g j u s t i c e! Pašalint beteisę, iškelti teisingumą! Taip 
maždaug, trumpai apžvelgus, atrodo šios sąjungos siekiai.

(Bus daugiau).
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kymo ir mokymosi ~ priemonėmis ir tuo būdu „kampelis“ virto 
atskira mokinio „laboratorija“, kur jis ar tai vyresniųjų mokinių 
ar mokytojos, kiek būtinai reikalinga, padedamas dirba savarankiš
kai, atatinkamai savo linkimams, gabumams ir išsilavinimui. Jis 
daro savo dvasios ir kūno išgalėmis atatinkamą pažangą, mažiau 
ar daugiau gabūs ir išsilavinę mokiniai jo netormozuoja. Per 
nurodytą laiką jis turi atlikti tam tikrą kiekį darbo, pav., per 
mėnesį ar savaitę išeiti užbrėžtą mokymo programos dalį. Jis 
dirba kada nori ir kaip nori. Nurodytą darbą, sakysim, tam tikrą 
programos dalį, jis gali išmokti labai gerai, ar vidutiniškai, gali 
ją išeiti plačiau ar siauriau, tai pareina nuo jo norų ir gabumų; 
bet kiekvienas mokinys turi atlikti užbrėžto darbo minimumą 

būtinai išmokti pagrindinę mokymo programos dalį.
Darbo tempas taip pat nevienodas: gabus ir darbštus moki

nys atlieka darbą greičiau, likusį laiką praleidžia arba mokyda
masis ką nors nauja, arba ilsisi. Atsilikėliai prie to paties darbo 
užtrunka ilgiau.

Mokytojas yra tik patarėjas, mažai mokinių juntamas padė
jėjas. Jis paruošia darbo sąlygas, paskirsto mokomąjį materialą; 
karts nuo karto jis daro su atskiromis auklėtinių grupėmis pasi
kalbėjimus darbo metodų, jo rezultatų ir kitais mokymosi klau
simais; be to, bendrai yra nagrinėjamos religinės, dorovinės ir so
cialinės problemos.

Kiekvienas mokinys tam tikram lakšte pažymi kiekvieną die
ną savo darbo rezultatus. Mokytojas registruoja visos klasės mo
kinių kiekvienos dienos darbo išdavas. Tuo būdu yra rūpestingai 
tikrinama tiek atskiro mokinio, tiek visos klasės darbo pažanga.

Šį mokymo planą H. Parkhusst, padedant Miss Crone, išti
sai realizavo 1920 m. Daltono mokykloje. Iš čia šio plano vardas.

Gausiai laukusios Daltono mokyklą mokytojos anglės išpla
tino H. Parkhusst idėjas Anglijoje. Miss Basset įsteigė Londone 
„The Dalton Association* — Daltono Plano Draugiją, kurios pir
mininke yra pati H. Parkhusst. Ši draugija atsidėjusi platina Angli
joje Daltono mokymo planą ir jau apie 2000 mokyklų yra jį 
priėmusios. Taip pat kituos Europos šiaurės kraštuos, be to Rusi
joje ir Japonijoje Daltono pianas vis labiau prigyja.

Daltono planui yra artimas Howard planas, kurį išrado Miss 
O’Brien Haris ir pirmą kartą pritaikė Londono vidurinėje Howard 
mokykloje. Pati autorė šį planą išdėstė savo knygoje ,,Towards 
Treedom“.

*
•f* >

XX amž. pradžioje iškyla įvairiuose Europos kraštuose vis 
naujų platesnio ar siauresnio mokslinio masto pedagogių ir psi
chologių. Visas jas čia sužymėti nėra galimybės. Paminėsiu tik 
vieną kitą.
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Martha Muchow — Hamburgo universiteto docentė?
M. Machow daugiausia dirba pedagoginės psichologijos sri

tyje. Hamburgo universitete ji veda vaiky psichologijos pratybas. 
Dauguma jos raštų yra kaip pat iš šios srities.

Kai kurie jos rašty.
1. Pastabos apie priešmokyklinio amžiaus ir pradžios mokyk

los vaiky psichologines charakteristikas. 1926 m.
2. Psichologinės ankstybojo ugdymo problemos. 1929 m.
3. Hecker-Muchow. Froebelis ir Montessori. II-ji laida, 1931m.

. 4. Psichologiniai mokyklinio amžiaus vaiky stebėjimai. 1931 m.
5. Psichologiniai vaiky darželiy pedagogikos pagrindai. 

(„Vierteljahrschrift für wissenschaftliche Pädagogik“, 1933.)
Dr. phil. Franciska Baumgarten: „Vaiky ir jaunuoliy me

lai“. 1926 m. ir kt
C. Jeglot —daugiausia rašė mergaičių auklėjimo klausimais.
1. Mergaitė ir moderniškieji negalavimai.
2. Mergaitė ir malonumas.
3. Mergaitė ir krikščioniškoji dvasia.
4. Mergaitė ir mada.
5. Mergaitė ir meilė.
6. Mergaitė ir moterystė.
7. Mergaitė ir asmenybė.
8. Mergaitė ir profesija — raštas skiriamas darbininkėms.
9. Jaunuolė ir jaunuolis.
10. Mergaitė ir celebatas.
11. Laimingumo menas.
12. Moteriškumo menas.
13. Motina — auklėtoja.
Dr. Martha Maers — Beuteno pedagoginės akademijos 

profesorius parašė.
1. Vaikas ir dorovė.
2. Vaiko ir jaunuolio psichiniai lyties skirtumai (Beiträge zur 

pädagogischen Psychologie, hrsg. von Wilhelm Hansen) ir kt.
Tačiau žymiausia šiy laiky mokslininkė — psichologė yra
Charlotte Bühler.
Verta susipažinti nors su svarbesnėmis šios žymios kūrėjos 

gyvenimo datomis.
Charlotte Bühler gimė 1893 m. gruodžio mėn. 20 d. Studi

javo Freyburgo, Kielio, Berlyno ir Mūucheno universitetuose. 
Mokslą baigė filosofijos daktaro laipsniu. 1918 m. ištekėjo už žino
mo psichologo ir filosofo Karolio Bühler — ordinarinio Vienos 
universiteto profesoriaus. 1920 m. pradėjo' privatdocentąut'i Dres- 
deno universitete. 1923 m. persikėlė j Vienos universitetą, kur
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1929 m. buvo pakelta į ekstraordinarinius profesorius. Vienos 
universitete ji ir dabar tebeprofesoriauja.

Kaip matome, Ch. Bühler yra dar gana jauna, pačiame 
mokslinės kūrybos stiprume. Tačiau parašiusi jau gana daug. 
Stambesnieji veikalai: _

1. Jaunuolio sielos gyvenimas (216 p.).
2. Kūdikystė ir jaunystė (414 p.).
3. Trys generacijos jaunuolio dienoraštyje (184 pusi.).
4..Du mergaičių dienoraščiai.
5. Du berniukų dienoraščiai.
6. Pasaka ir kūdikio fantazija.

Be šių atskiromis knygomis išleistų raštų Ch. Bühler yra dar 
parašiusi eilę didelių straipsnių, kurie buvo išspausdinti įvairiuo
se psichologiniuose žurnaluose. Žymesni: „Sąvokų kilmė“, „La
vinimosi procesas“, „Instinkto problema“ ir kt.

Ch.Bühler yra visai savarankiška mokslininkė. Jos raštai — 
tai ne kokia kompiliacija, bet gilių savarankiškų studijų ir tyri
mų rezultatas. Pradžioje ji tyrė mąstymo psichologiją, vėliau su 
visa savo energija atsidėjo vaiko ir jaunuolio psichikos tyrimams. 
Čia ir yra tikrasis jos mokslinio darbo laukas, kuriame pasiektais 
rezultatais ji prilygsta žymiausiems psichologams.

Faktinoji medžiaga, kuria Ch. Bühler remia savo teoretiš- 
kuosius išvedžiojimus, yra nepaprastai gausi. Ji pati ištyrė tūkstan
čius vaikų ir jaunuolių. Be to, gerų bendradarbių padedama, 
surinko daugybę psichologinėms studijoms labai vertingos me
džiagos, kaip vaikų ir jaunuolių rašinių, piešinių, laiškų, dieno
raščių ir kt. Tyrinėdama ji naudojo įvairiausius metodus, prade
dant tradiciniais, baigiant pačiais moderniausiais, kaip behavio- 
rištinis. Tikslesniems rezultatams gauti, ji tą patį klausimą tirda- 
vo keliais metodais.

Visą gautąją medžiagą Ch. Bühler labai puikiai apdirbę. Ji 
parodė nepaprastą sugebėjimą įsijausti į kito, ypatingai jaunimo, 
sielą, subtiliai išanalizuoti psichinius pergyvenimus, kartu išlai
kydama didelį loginį griežtumą ir mokslinę preciziją.

Savo rašte „Jaunuolio psichinis gyvenimas“ Ch. Bühler duo
da, kaip ji pati sako, „psichinio puberteto analizę ir teoriją“. 
Pubertetu ji vadina lytinio brendimo periodą, tą periodą, kuriame 
išsiplėtoja primariniai ir sekundariniai lyčių pažymiai. Kadangi 
žmogus turi dvilypę prigimtį, tai ir yra fizinis ir psichinis p über- 
tetas. Ch Bühler manymu, sielos pubertetas neina lygiagrečiai 
kūno pubertetui. Pastarasis pas berniukus trunka maždaug nuo 
14 iki 16 m. , pas mergaites — 12 — 15 m. Yra taip pat skir
tumo tarp mieste ir kaime, ir tarp įvairiame klimate gyvenančių
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asmenų. Dvasinis pubertetas trunka ilgiau: prasideda apie 11—12 
m. ir baigiasi apie 16 — 17 m. .

Nagrinėdama puberteto psichologiją Gh. Bühler išanalizuoja 
„savęs“ sąvokos, jausmų, valios, intelekto, religinio, dorovinio, 
socialinio ir seksualinio gyvenimo išsiplėtojimą. Čia nėra gali
mybės atpasakoti šios jos analizės. Paminėsiu tik, kad charakte
ringiausiu viso puberteto psichiniu bruožu ji laiko negaciją. 
Šio periodo auklėtinis yra linkęs neigti visas objektyvias verty
bės. Ypač šiuo pasižymi vadinamas priešpubertetas — 11 — 12 
metai. Tai sunkiausiai auklėjimui pasiduodąs amžius. Iš vaikų 
žaidimų jau išaugta, suaugusiųjų dar nepriaugta, aukštesni dės
niai netvardo, gyvenimo nenormuoja, tuo tarpu jau nebeturima 
vaikiško klusnumo ir pasitikėjimo autoriteto. Po šio negatyvaus 
periodo ateina teigiamasis: noriai priimamos objektyvės vertybės 
ir su jomis susigyvename.

Stambiausiame savo rašte „Kūdikystė ir vaikystė“ Ch. Bühler 
duoda visą brendimo psichologiją, nuo gimimo ligi visiško su
brendimo. Visą psichinio brendimo amžių ji skirsto į 5 fazes. 
Pirmoji apima pirmuosius gyvenimo metus; antroji — 2 — 4 m., 
trečioji — 5— 8 m., ketvirtoji — 9 —- 13 m., penktoji — 14 —19 
m. Toliau ji labai ryškiai vaizduoja atskirose fazėse pasireiškian - 
čių psichinių galių plėtojimąsi.

Nors Ch. Bühler ir skirsto brendimo periodą j kelias fazes 
ir kalba apie atskirų psichinių funkcijų plėtojimąsi, tačiau išviso 
ji nesilaiko anos atomistinių psichologų mokyklos, kurie žmogu
je mato tik sambūrį psichinių funkcijų, kurias, lyg kokius ato
mus, galima išskirstyti taip, kad žmoguje nebelieka nieko, kas 
šituos atskirus atomus — funkcijas jungtų į vienetą — asmenį. 
Ch. Bühler žmogus yra nedaloma siela, atskirose funkcijose pa
sireiškia vis tas pats pradas. Visą atskirų psichinių funkcijų ir 
interesų gausybę ji traktuoja vienos nedalomos asmenybės plot
mėje ir šviesoje. , . ,

Trumpoje ir žymesniais pedagogais negausioje Lietuvos pe
dagogikos istorijoje paprastai yra minimi dviejų pedagogų vardai: 
Vysk. M. Valančiaus ir Marijos Pečkauskaitės.

Apie Mariją Pečkauskaitę — pedagogę yra šen ten šis tas 
rašyta, dėlto apie ją čia ir nekalbėsiu. Jos teoretinė ir praktinė 
pedagoginė veikla yra, be abejo, „Naujosios Vaidilutės“ skaity
tojams pažįstama.

• ■ -k ■ .

Iš šios nepilnos moters pedagoginės darbuotės apžval
gos tikiuosi galima bus prieiti išvados, kad pedagoginė 
moters veikla iš auklėjamosios praktikos stadijos, laikui kintant, 
pamažu pereina į teoretinio pažinimo stadiją, o iš čia, nors ne-
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Atgimimo paslaptis*)
B...Šugrjžkit pas mane iš visos savo širdies, su gavėjimu, su 
verksmu ir raudojimu. Ir plėšykit savo širdis, o ne savo rū
bus, ir sugrįžki te prie Viešpaties savo Dievo, nes Jis malo
ningas ir gailestingas...“ (Iš pranašo Joelio 2 Epistolae)

XX amžius gyvena ne tik ekonominį, bet ir moralinį krizj. 
Išsiblaškymas, paviršutiniškumas žymu nė tik žmoni# veikimo 
srityse, bet ir doriniame gyvenime. Atsakingumo jausmas ima 
rodytis kaskart svetimesne sąvoka ir į mirtį panaši apatija bei 
nuovargis užslopina bet kuriuos sąžinės priekaištus. Rezultate — 
iškyla prigimtasis žvėris, pareikalaudamas nežabot# teisi# ir grę- 
sia kultūrai bei civilizacijai katastrofa. Išvadą paremia faktai — 
virš ši# dien# kybo ne taikos, bet karo dvasia. Neveltui visame 
pasaulyje žvanginama ginklais ir ruošiamasi barbariškam išnyki
mui. Visa to priežastis? Pasauliui ji seniai žinoma. Jau nuo to 
laiko, kai buvo nukryžiuotas taikos ir ramybės Nešėjas — mili-
——W—I    Į ,!«■■■ — ■

*) Kelios pastabos, prisiminus neseniai įvykusį Eucharistinį Kongresu 
Kaune.

drąsiai, bet vis su didėjančiu pasitikėjimu veržiamasi ir į mokslinės 
kūrybos sritis.1

.Moteris pedagogijoje“ straipsniui, tilpusiam „Naujosios Vaidilutės“ š. m. 
Nr. Nr. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9, pasinaudojau Šia literatūra:

F. Collard, „Histoire de la pėdagogie“;
J. Herment,„Manuel d’histoire de la pėdagogie“;
Georg Grunwald, „Die Pädagogik des zwanzigsten Jahrhunderts“;
M. Müller. „Key, Ellen“ (Lexikon der Pädagogik der Gegenwart, Bd. 1., 

p. 1339.); K. Gerhards „Montessori, Maria“ (ibidem., t. 2, p. 407; A. Willwoll, 
„Bühler, Charlotte Berta“ (ibidem, t. 1. p. 423); F. Meerpohl, „Dalton — Plan“ 
(ibidem t. 1. 463 sgg.); Med. Dr. Marija Montessori, „Mokslinės pedagogijos 
metodas,“ vertė Ign. ^lapelis; Dr. Roza Katz, „Erziehungssystem der Maria 
Montessori“; Dr. Charlotte Bühler, „Das Seelenleben des Jugendlichen“, 1927; 
tos pačios „Kindheit und Jugend", 1931 ir kt.
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jonai Jo sekėjų šaukia žmogų grįžti prie gailestingo Dievo ir Ja
me atgimti ir — tie amžiai, kuriais stipriau prabilta ir įsisąmoninta 
religiniai — ryškus visų vertybių klestėjimu, kultūros augimu ir 
laimingumu. Priešingai — nusigręžusios epochos nuo Eucharisti
jos Kristaus — gyveno ne tik kultūros, civilizacijos, valstybių, 
tautų — bet ir smulkesnių vienetų — šeimos ir net paskiro žmo
gaus žlugimą. Jeigu tas kelias į žlugimą ir dabar, kaip raudona 
gija, visur pastebima ir katalikybės apaštalų pastangos virsta bal
su, šaukiančiu tyruose — pats moderniškasis gyvenimas pabūgsta 
tų gręsiančių išdavų ir ieško išeities. Laiko dvasia sudaro atmos
ferą, kurioje jaučiama troškimas mirčiai priešingų — gyvybinių 
jėgų. Sąmoningai ar nesąmoningai atsigrįžtama į vienintelę pa
galbą—Eucharistijos Karalių ir sudedama į Jį visos viltys. Ieškan
tieji turi tiesą. Tas pranašų išpranašautas, Tas, kurio garbei su
kurti didžiųjų šventųjų vyrų ir motery gyvenimų pavyzdžiai su 
meile ir taika glaudžia visas tautas ir ragina, bei įpareigoja ne 
tik semtis iš jo gyvenimo tvirtybę ir prasmę, bet būti jo tiesy 
apaštalais ir visur nešti religinį atgimimą. Ir šie laikai šaukte 
šaukia tokio atgimimo apaštalus —. ne tik siaurai suprantamą 
vieną lytį ir luomą, bet kiekvieną sielą, kuri pažadinta Eucharis
tijos Kristaus gali apaštalauti tai aplinkai, kurioje gyvena.

Kaip įžanga į religinį renesansą buvo šių metų Lietuvos 
Eucharistinis Kongresas Kaune. Šimtatūkstantinės minios maldos, 
religinės demonstracijos — viešas tautos išpažinimas tikėjimo 
Eucharistijos Kristui — Karaliui — sukoncentruotos religinio me
no pajėgos, kaip gaivalinga srovė perplaukė tautos dvasioje ir nu
čiuožė su praeinančiomis valandomis. Bet ji nedingo. Prigęsusiose 
sielose turėjo tikėjimo meilė įsiliepsnoti tvirčiau, netikinčiųjų są
monėje turėjo iškilti jų gyvenimo prasmės problema, liaudis įgi
jus religinio pasitikėjimo, matydarąa šalia savęs inteligentą, žy
giuojantį po Kristaus vėliava. Ir abidvi giminės — vyrai ir moters 
lygiagrečiai dirbo religinio atgimimo misijos darbe. Spaudos ap
skaičiavimu, masinėse eisenose ir apskritai visur aktingiau pasi
reiškusi moteris. Čia ji ir bus atspėjusi tinkamą šioms dienoms sa
vo darbui dirvą, kuri oficijaliai priklauso pašauktam luomui. Reli
ginio atgimimo nešėja — moteris — tai ne dvasininkų konku
rentė — bet jų pagelbininkė, moderniųjų laikų apaštale. Į ją ir 
krypsta ligotas moderniškasis gyvenimas, ieškodamas pagalbos. 
Realūs pavyzdžiai sako, kad šeimos tėvas bejėgis, jeigu indefe- 
rentės motinos galvoje švilpauja laiko vėjai ir naujos kartos be 
principų atiduodamos gyvenimui. Prieš akis atsistoja šių dienų 
Rusija, kuri nesivaržo religija ir dora. Ar Rusija būtų sulau
kusi šiandieninę būklę, jeigu jos moteris butų įstengusi išlaikyti 
tikėjimą — sunku tikėti. Gyvas pavyzdys ir verčia sąmoningesnę 
moterį pagalvoti, kiek daug ji įpareigota dirbti religinėje srityje 
ir — kad buvusios Šventosios Lietuvos atgimimo paslaptis — te-

■ . v ■ ■ ■ . • .
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ra jai vienai žinoma. Šalia žinojimo ir religinio įsisąmonijimo gy
venimas verste verčia imtis konkrečių darbų ir projektų. Iškilus 
klausimui, kam pareiga veikti — liaudies moteriai, ar sąmonin
gesnei inteligentei, be abejo, pastarajai. Nes liaudies moteris 
tegali būti masinė atspara, žymi dalis veikimo plotmės ir visų 
projektų galutinas realizavimo dirva. Liaudies moteris laukia direkty
vų iš šviesuolės — ir yra paklusančioji, tuo tarpu inteligentė yra įsa
komoji, projektuojamoji jėga. Iš jos reikalaujama ne tik pavyzdžio, 
bet ir pozityvaus darbo.

Pirmoj eilėj reikėtų siekti pačiai religiniai dorinės asmenybės. 
Priemonės tam — labai paprastos — atlikti praktikuojančios ka
talikės pareigas, stengiantis viešai priimti Eucharistijos Kristų. 
Bet ypač svarbu moteriai teoretiškas religijos tiesų žinojimas ir 
sąmoningumas. Nes ypatingai trūksta šių dienų inteligentei reli- 
ginio sąmoningumo. Tai spragai užpildyti reikia dėti milžiniškas 
pastangas ir — stengtis ne tik pačiai atbaigti savo asmenybę 
Dieviškuoju mokslu, bet kreipti dėmesį į dabar mokyklos suole 
sėdinčias — kad religijos pamokos nebūtų dėstomos ir klausomos, 
kaip gražios senoviškos Šv. Istorijos legendos, ar nepakenčiama 
sausa dogmatika, bet—tos pamokos tebūna sustiprintos ir taip 
sutvarkytos, kad jas mergaitė pamiltų visa jauna siela, kaip moks
lą apie vienintelį gyvenimo tikslą, ir sąmoningai jaustų reikalą 
net už mokyklos sienų tos srities žinias gilinti, domėtis didžių 
Šventųjų gyvenimu ir filosofija. Tai išugdytų religiniai sąmonin
gą moterį. Vienuolių laikomose mokyklose ir jų pačių veikime ši 
sritis kiek sustiprinta, bet kitur—Lietuvoje ji gana vargingoje 
būklėje — pradedant nuo pradžios mokyklos, baigiant aukštuoju 
mokslu, kur dažnai įvairus mokslai persunkti religiniu indiferen
tizmu ir nekritiškų galvelių priimami, kaip dogmos, išblaškydami 
iŠ mažens nesąmoningai mamos įdiegtą tikėjimą. Bet ir ne nuo 
mokyklos reikia pradėti religinį auklėjimą. Klausimas visa jėga 
atsiremia į šeimos moterį, kuri yra žinojimo ir tikėjimo šaltinis 
ankstybajai vaiko kūdikystei su tūkstančiais klausimų.,

Šeimos moteris inteligentė turi ypatingai pajusti religinio 
auklėjimo svarbą, kurs, pradėjus nuo atskirų vienetų, ves į visos 
tautos religinį atgimimą. Deja, mūsų inteligentiškos šeimos be
veik neturi religinių tradicijų, kurios, kaip stipriausias veiksnys, 
rištų visus šeimos narius. Veltui ieškoję rastume retą šeimą, 
kol nenusibodę, skaitančią Šventraštį. Bet — padaugėjus namų 
rūpesčiams, tai išbraukiama, kaip, nereikalingas laiko eikvojimas! 
O ką ir bekalbėti apie kartu atliktas visų šeimos narių periodiš
kai religines praktikas, arba šudvasinimą didžiųjų ar šeimos 
švenčių, puotų, išbraukiant tvirkinančius papročius ir nuodus! Ir 
kaip tiktų katalikiškai šeimai kasdienės kartu atliktos maldos, 
žegnojimai prie valgių stalo ir visa katalikiška dvasia persunkti 
įpročiai, įpareigojantieji šeimos narius sąmoningai gerbti ir
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mylėtis. Be abejo, visų religinių tradicijų kūrybos menininkė tu
rėtų būti inteligentė moteris. Visa to padariniai tuojau butų paste
bimi. Juk jeigu šeimos nariai būtų pratinami žiūrėti į valgį ne 
kaip į geidulio patenkinimą, bet kaip į fiziologinį būtinumą, kurs 
tarnautų pagrindu dvasinei kūrybai — kuri siekia dieviškosios 
tiesos, gėrio ir grožio — jie sugebės ir kitus geidulius, — kurie 
tiek nelaimių atneša visuomenei, — apkaustyti dvasiniais varž
tais. Ir kaip lengva būtų išvengti kitų griaunamųjų šeimą, bei 
valstybę akstinų, jeigu visur butų vadovaujamasi dieviškojo moks
lo dėsniais ir praktiškai bendraujama su Eucharistijos Kristum. 
Šeimos religinės tradicijos veiktų ir visuomenę savo pavyzdžiu. 
Ar nepanorės morališkai irstanti šeima pastebėti neirstamumo 
priežastis ir priemones? Ypač, jeigu katalikiški pavyzdžiai eitų iš 
aukštesniųjų sferų.

Moteris, dar laisva nuo šeimos pareigų, taip pat gali daug 
dirbti religinio apaštalavimo srityje. Jai daugiau laiko yra kata
likiškam asmenybės tobulinimui ir veikimui pagal sugebėjimus 
— ar tai visuomeniniame darbe, ar spaudoje ir p. — Visa tai 
puiki dirva priminti kitiems apie Eucharistijos Kristų, žadinti Jam 
meilę ir raginti grįžti abejojančias sielas į vienintelį tiesos kelią. 
Ši pareiga neaplenkia net studentę ar moksleivę. Kiek laikas ir 
progos leidžia, reikia jauna jėga ir entuziazmu atiduoti duoklę 
Kūrėjui, nes joms yra lengviau net asmeniškai prieiti prie 
svyruojančių ar pavargusiųjų. Atostogų metu puikiausios progos 
prabilti j plačiausias liaudies mases ir toki karžygiškumo darbai 
duotų nuostabius rezultatus. Nes iš pasaulietės inteligentės iš
girstas gilus religinis įsitikinimas stipriau liaudį paveikia, negu 
ilgi’dvasininkų pamokymai, išvedžiojimai.

Tuo labiau, jei dvasinio atgimimo idėjos būtų skelbiamos 
ne paviršutiniškai, bet gili a i, sąmoningai tikinčios mo
ters. Ir pačią religiniai sąmoningą studentę ar moksleivę neveiks 
moderniškų laikų negalavimai — nežavės tos tuštybės, kurioms 
per daug skiriama šalia studijų laiko ir tuo nuskriaudžiama ne 
tik savo asmenybė, bet ir pats kuriamasis lietuvės inteligentės 
idealas, į kurį veda tikrojo atgimimo paslaptis — grįžimas gilia 
meile, viltim ir tikėjimu prie Eucharistijos Karaliaus. Tokio 
moters veikimo išdavas greit pajustų tauta, — tai būtų milžiniš
ki vaistai moderniško amžiaus negalavimams.
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Ar turime skirtis?
Prašau Gerb. Redakciją artimiausiame „N. V-tės* 

numery patalpinti šiuo aktualiu studentėms klausimu ir 
nuomonę vienos iš gabijiečiy.

Su tikra pagarba
Stud. Am. P-tė.

l. U. Akademija, 
1934 mt. rugpiūčio 4 d.

Dar keli žodeliai daug šnekėtu klausimu.
Atrodo, kad svarbiausi argumentai už atskirą S-gą yra no

ras išspręsti daugelį klausimų, pasiruošti visuomeniškam darbui ir įsi
gyti lygias teises, ypač ekonominius klausimus sprendžiant. Bet 
naujoj S-goj gabiausias mūsų studentes apkrausime valdybų ir 
komisijų narių pareigomis, kad jos, atmetusios tiesioginį darbą 
— studijavimą, galvotų naujus gražiausius projektus, kurių vis 
tiek neįgyvendinsim, nes paprastai — neskaitant išimtinų atsiti
kimų, savomis jėgomis mažiau pasitikim ir daugiau esame linku
sios remti vyrų iniciatyvą. Tokių faktų musų veikime galime pas
tebėti nemažai.

O kas mūsų visuomeninkės? Ar visos studentės įvairių 
centrų raginamos eina steigti skyrių, ruošti kursų, paskaitų? Ne, 
ten paprastai dirba mylinčios kaimą ir suprantančios jo organi
zavimo ir švietimo reikalą. Atskira Stud. At-kių S-ga nepadarys 
stebuklingu būdu mus visuomeninkėmis ar „daugiau išmanan
čiomis vaikų auklėjmo bei namų1 ruošos srityse“. Ir kažkokių 
problemų neišspręsime, susirinkusios 1 ar 2 kartu per metus.

Stud. Ateit-kų Sąjunga susideda iš V. D. Universiteto ir Ž. 
U. Akademijos Sąjungų. Reforma juk liestų abi Sąjungas. Tuo
met Federacijoj Stud. At—kų Sąjungą_ sudarytų šios Sąjungos: 
1) bendra V. D. Universiteto, 2) Ž. U. Akademijos,~ 3) atskira 
studenčių ir 4) atskira studentų. Tuomet sunku butų atskirti 
vienų ir kitų valdybų kompetencijas.

Ar nepaprasčiau išspręstume tą klausimą įsteigdamos, pav., 
tarpkorporacinę tarybą (ar kitaip pavadintą), kurią sudarytų korp! 
pirmininkės arba iš kiekvienos korp! deleguojamos po 1 ar 2 
studentės/Taryba turėtų savo prezidiumą. Tuomet techniškas apa
ratas nebūtų nei padidintas, nei pakeistas ir, be to, galėtume sa
varankiškai spręsti daug mums rūpimų klausimų.
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NAMU ŽIDINYS

Dr. J. Urmanas.

Moteris — šeimininkė tautos ūkyje

Jau kelinti metai skundžiamės ūkiškais sunkumais. Vieni 
prie jų priprato daugiau, kiti mažiau, bet tų sunkumy našta ne
gailestingai slegia visus. Būtų gal ne taip bloga, jeigu tie sun
kumai tenkintysi vien ūkišku gyvenimu. Tada žmonės susiaurinty 
savo reikalavimus, prisiderintų prie sumažėjusių pajamų ir taip 
galėtų lūkuriuoti geresnių laikų, bet tikrenybėje yra daug blogiau. 
Ūkiški sunkumai daro įtakos ir kitoms gyvenimo sritims. Suma
žėjus pajamoms valstybė negali prideramai vykdyti savo, užbrėžtų 

, tikslų, nes visam tam yra reikalinga lėšos; taip pat dėl pajamų 
mažėjimo silpnėja žmonių kultūrinio veikimo sritys (spauda, 
organizacijos, švietimas irt. t.). Pagaliau jaučiant nuolatinę pinigų 
stoką labai daug nukenčia ir žmonių bei tautos sveikatingumas. 
Ši pastaroji sritis, ypač mūsų krašte ir geresniais laikais buvo 
ne pavydėtinoj padėty, o dabar tai jau ką ir norėti! Dėl skatikų 
stokos plačiosios masės nei gydytojais, nei vaistais negali pasinau
doti. Būtų galima suminėti dar visą eilę gyvenimo sričių, kuriose 
ūkiškieji sunkumai labai neigiamai atsiliepia, bet gana bus jau 
ir to, kas pasakyta, kad susidarytų pilnas vaizdas ūkiškų sunku
mų pasėkų. \

Tačiau reikia pačioj pradžioj pastebėti, kad ne visi ūkiški 
sunkumai visose gyvenimo srityse vie.no.dai visus paliečia. Žinoma, 
tuojau kiekvienas pasakys, kad tie sunkumai nepaliečia turtingųjų, 
bet ne tą reikia turėti galvoje. Tiesa, turtingieji sunkumų gal ir 
nejaučia labai, bet kiek j y yra? O be to, ir turtingųjų supratimas jau 
nebe tas, kas būdavo anais gerais laikais. Jeigu aš čia noriu pareikšti, 
kad ūkiškieji sunkumai ne visus vienodai slegia, tai turėjau gal
voje visuomenę, kuri turtingumu yra vienoda, o tačiau viena jos 
dalis gal dešimteriopai jaučia labiau pasunkėjusią padėtį, negu 
antroji dalis. Pasunkėjusią padėtį toji visuomenės dalis jaučia gal 
dėl to labiau, kad ji daugiau ir dažniau tos padėties paliečiama. 
Toji visuomenės dalis yra moterys. Moterys labiau palie- 
Č lamos g r y n ai ūkiško j s r i t y, kada, ar tai žemės ūkio
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produktų kainoms sumažėjus, ar tai vyro uždarbiui susiaurėjus; 
reikalinga visą namų ūkį tuojau prie to priderinti; moterys yra 
labiau jautrios švietimo ir kultūrinio veikimo sąlygoms pasunkė
jus; moterys daugiausia kenčia, kada dėl ūkiškų sunkumų skursta 
šeimos narių sveikata bei higiena. Visa ta f yra išvados, dėl kurių 
dviejų skirtingų nuomonių negali būti. Ūkiškieji sunkumai yra 
labai ir labai kenksmingi visoms visuomenės gyvenimo sritims. 
Todėl jau ne nuo šiandien ieškoma būdų, kaip tuos sunkumus 
prašalinti.

Pastangų ūkiškiems sunkumams šalinti, bent teoretiniai, 
dedama yra labai daug. Šaukiama tarpvalstybinės konferencijos,

Iš jūros dienos per Kuršiu marias!

J
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planuojama padidinti žmonių perkamąją galią, ieškoma budy 
mažinti bedarbių skaičių. Atskiros valstybės rūpinasi savo krašto 
gaminiams palaikyti kainas; įvežimas iš užsienio sunkinamas 
aukštais muitais, organizuojami viešieji darbai, rengiamos darbo 
stovyklos. Žodžiu tariant, mobilizuojama visos teoretinės ir prak
tinės jėgos, o vežimas nė iš vietos. Atrodo, kad visi mokslo 
ir technikos sugebėjimai atsimuša lyg į akmens uolą ir darosi 
bejėgiai. Juk aj ne gyvenimo ironija, kada greta milijoninių be
darbių armijų, kurios pusbadžiai maitinasi, kalbama apie maisto 
medžiagos naikinimą, kada viename krašte žemės ūkio produktai 
parduodami pusdykiai, o už rubežiaustos prekės nėra arba už 
ją mokama keleriopai daugiau. Visa tai liudija, kad čia ne apie 
ūkio krizį gali būti kalba, bet apie žmonių dvasinio gyvenimo 
sukrikimą, apie pasitikėjimo krizį, apie visuotinį nervingumą 
aukščiausiame laipsnyje, kas gali baigtis visuotine suirute ir kul
tūros žlugimu.

Kaip matome, susimąstyti yra ko, bet tas mąstymas neturėtų 
perdaug ilgai tęstis. Iki šiol bemąstant buvo daryta daug eks
perimentų. Taip, pav., moderniškiausias eksperimentas yra: užsi
daryti tautos ūkio ribose ir sudarius tam tikrą planą visoms ūkio 
šakoms (žemės ūkiui, pramonei, prekybai), bandyti atstatyti lyg
svarą tarp prekių gaminimo ir suvartojimo; kitaip tariant, norima 
išgydyti ūkišką gyvenimą tautinėse ribose, o po to, esą, turės sekti 
ir pasaulio ūkio pasveikimas. Nėra čia laiko ir reikalo gilintis į 
tokio bandymo teisingumą bei tikslumą, bet jeigu jis ir teisingas, 
bei tikslus būtų, tai vis dėlto daug gero iš to laukti nėra ko. 
Pirmiausia nėra ko gero laukti dėl to, kad dabartinis ūkiškas 
krizis jau nebėra vien ūkiškas krizis, kurį galima būtų prašalinti 
proto patiektu receptu, nes dvasiškai sergančiai žmonijai reikalinga 
vaistų jos sielai, jos širdžiai. Toliau, iš daromo bandymo nėra 
ko laukii dar ir dėl to, kad ir toliau ūkiškame gyvenime daroma 
toji pat klaida, neimant dėmesin reikalo įjungti į ūkiškąją veiklą 
tą visuomenės dalį, kuri per savo rankas perleidžia didesnę ūkiškų 
vertybių dalį ir kuri ūkiško gyvenimo sanacijoje (pagydyme) 
galėtų sulošti labai svarbią rolę.

Toji visuomenės dalis — y r a m o t e rys. Negalima 
yra visiškai tvirtinti, kad moterys yra visai išjungtos iš ūkiško 
gyvenimo. Ne. Jos dalyvauja tame gyvenime, bet kada kur nors 
kas ūkiškai planuoja, tai į moteris žiūrima tik kaip į pasyvią 
masę, nepriduodant jai ypatingos reikšmės. Visai galimas daiktas, 
kad daugumoj dėl to taip nesiseka pagydyti ūkiškuosius negala
vimus. Kad tokia pažiūra į moters vaidmenį ūkiškame gyvenime 
yra klaidinga, darosi aišku jau iš visuomenės sudėties. Jeigu pa
žvelgsime į statistikos duodamus skaičius, tai pastebėsime, kad 
vartotojų skaičius didesnę pusę turi moterų, o jeigu priimti dė
mesin, kad vaikai, ligoniai ir .seni taip pat yra moterų žinioje,
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tai teks pripažinti, kad v i s ų varto toj ų 75% y r a mot e r y s 
a r b a m o t e r ų ž i n i o j e. Turint tai galvoje, reikėtų įvairiose 
ūkiško gyvenimo reformose daugiau dėmesio kreipti kaip tik į tą 
vartotojų kontingentą, kuris sudaro tuos 75%. Daug kas mano, 
kad dabartinis krizis esąs vartojimo krizis, t. y., kad suvartojimas 
yra paprastai sumažėjęs ir dėl to susmuko gamyba ir prekyba. 
Gal būt tas ir ne visai tiesa, bet suvartojimą padidinus arba jį 
atatinkamai sutvarkius gali į sveikesnes vėžes įstoti ir visas ūkiš
kas gyvenimas,

* * ■ ■ ■■ .

Teikiant tokią reikšmę suvartojimui, tenka paliesti tą vaid
menį, kurį lošia moterys ūkiškame gyvenime, kaip vartotojos. 
Jau buvo sakyta, kad moterys sykiu su savo Šeimynos nariais 
(vaikais ir seneliais) sudaro apie 75% visų vartotojų. Toks 
vartotojy skaičius ne tik gali nulemti bendrai ūkišką gyvenimą 
(padidinti vartojimą), bet gali (jeigu atliks organizuotai) ir patį 
ūkišką gyvenimą pakreipti atatinkama kryptimi. Sakysime, tautos 
ūkiškame gyvenime yra reikalas išugdyti atatinkama savoji pra
monė. Jeigu nebus tame įtrauktas stambiausias vartotojy kontin
gentas — darbas daug kaštuos ir vargu seksis; arba vėl, jeigu 
reikalinga pakreipti mūšy krašto įpirkimus į atatinkamus kraštus, 
tai Čia vėl vargiai ar bus galima apsieiti be vartotojų palankumo. 
Arba, pagaliau, imkime tą ūkišką judėjimą, kurį vadiname ko
operacija. Kooperatyvinė ūkiško veikimo forma mūsų krašte yra 
tinkamiausia, bet, nežiūrint to, sunkiai verčiasi beveik visi koope
ratyvai. Ir nesunku atspėti kodėl. Vyrai steigia kooperatyvus, vy
rai vadovauja, tvarko, o moterys, kurios sudaro stambiausią pirkėjų 
kontingentą, paliekamos nuošaliai. Už tai daugely kooperatyvų 
užsiguli prekės, o greta jų tarpsta privatūs prekybininkai, dažnai 
žydeliai, kurie moters psichologiją ir jos reikšmę ūkiškame gy
venime labiau įvertino, negu tautos ūkio vairuotojai ir koopera
tininkai — vadai.

Tą patį galima pasakyti ir apie Ūkišką gamybą. Ir Čia mo
terys lošia svarbią rolę. Tegul jos nedaug ką gali nulemti stam
besnėse ūkio šakose (javų, linų ir gal gyvulių), bet daržininkystėje, 
pienininkystėje, bitininkystėje, sodininkystėje ir k. šakose mo
terys dominuoja, ir jeigu šiose srityse norima kas nors pasiekti, 
tai organizuojant moteris ir daugiau suteikiant joms žinių (teore
tinių). Ne mažiau reikšmės turi moterys ir pramonės gamybos 
srityje. Moterų daug užtinkame fabrikuose, dirbtuvėse, bet ten, 
žinoma, gali būti ir vyrai, tačiau smulkioje ir namų pramonėje 
moterys turi daugiau reikšmės. Imkime audinius, mezginius, siu
vimus, kirpimus, maisto gamybą ir k. Čia jau beveik moterų 
sritis ir nuo tų darbo sričių išsivystymo daug gali pakitėti ir visas 
tautos ūkiško gyvenimo veidas.
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\ Šiandien gana daug kalbama apie savąją pramonę ir jos 
ugdymą. Tarp kitko minima ir namų pramonė, bet ši gali būti 
išvystyta tik suinteresuojant tuo reikalu moteris. Suinteresuotos 
moterys savąja pramone gali daugiau į ją įdėti sielos, grožio, 
estetikos ir tuo priduoti ypatingą charakteristiką mūs v visam tau
tiniam ūkiui. -

Toliau, jeigu imsime prekybą ir laisvas profesijas, tai. taip 
pat turėsime pripažinti moterims ypatingą rolę. Nekalbant jau 
apie tai, kad didelis motery skaičius dalyvauja verslo šakose, 
moterys prekyboje, ypač ten, kur tenka susidurti su patarnavimu, 
yra patvaresnės, lankstesnės ir labiau prisitaikančios pardavimo 
meno reikalavimams. Mums, mažai tautai, gyvenančiai ant didžiu
lio tarptautinio vieškelio ypač yra reikalinga turėti lanksčius, 
malonius prekybininkų kadrus, kurie visiems imponuotų ir prie 
to daug gali prisidėti moterys.

Iš virš pasakyto aiškėja, kad moters v a i d m u o ū k i š - 
k a m e g y v e n i m e yra 1 a b a i ž y m u s. Prie visa to, kas 
pasakyta, tenka prikergti dar patį ūkininkavimo — šeiminin
kavimo momentą, nes norint pilnai įvertinti moters rolę ūkyje, 
reikia prieš akis turėti moterį, ūkininkaujančią vis vien kur: žemės 
ūkyje, savo šeimos ūkyje, savo virtuvėje, savo pajamų biudžete 
ir k. Iš čia išplaukia reikalas turėti prieš akis ūkininkaujančios 
— šeimininkaujančios moterstipas.

Ką reiškia ūkininkauti? Ūkininkauti nereiškia būti vien ūki
ninke šeimininke arba gyventi žemės ūkyje. Ūkininkauti tai reiš
kia valdyti, administruoti, skirstyti turimas priemones galimai 
tiksliau, kad turimomis priemonėmis pasiekti galimai daugiau re
zultatų, galimai aukštesnio tikslo. Taip suprantant ūkininkavimą, 
ūkininkaujanti moteris bus: kiekvienos šeimos motina, kuri turi
mas pajamas skirstys taupiai ir tiksliai, kad tuo pasiektų maksi- 
mum savo šeimai naudos; kiekviena tarnaitė, kuri savo uždarbį 
ne vėjais leidžia, bet panaudoja lavinimuisi bei tikrai naudingų 
daikty įsigijimui: kiekviena mokinė ar studentė, kuri turimomis 
lėšomis stengiasi įsigyti tiek žinių, kiek tik yra galima. Ūkinin
kaujančios būs visos tos, kurios turimas lėšas, pajamas arba ki
tas vertybes panaudos įsigijimui dar brangesnių, subjektyviai 
imant, materialinių ar idealinių vertybių. Taip trumpai galima 
apibudinti ūkininkavimo momentą. Ir žinoma, tas, kas pasa
kyta, tinka ne vien moterims, bet ir vyrams, žodžiu, visiems, kas 
nori gyventi tiksliai ir nenusmukti, nes jeigu ūkininkaujama be 
apsvarstymo, jeigu išlaidos nederinamos prie pajamų arba, jeigu 
išleidžiama nevertingiems reikalams, tai ar pavienio asmens ūkis 
ar visos tautos susmunka, o tokio ūkio dalyviai moterys ar vyrai 
patampa visuomenės ar tautos ūkiui našta.

Paprastai, kada kalbama apie ūkininkavimą, turima galvoje 
vyrai; mat, vyrams priskiriama protavimo persvara, tuo tarpu mo-
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terims priskiriama jausmingumo persvara. Tikrenybėje tas mažai 
turi pateisinimo. Gyvenimas pakankamai turi pavyzdžių, kur mo
terys ar tai žemės ūkyje ar tai prekyboje ne blogiau reikalus 
tvarko už vyrus; tas įrodo, jog sauso protavimo ūkiškiems reika
lams užtenka ir moterims. Bet moterys turi daugiau jausmingu
mo ir intuicijos, kas ūkiškame gyvenime ne mažiau turi reikš
mės už sausą protavimą. Pokarinių laiku mokslininkai bei eko
nomistai kaip tik pageidauja, kad ūkiškas gyvenimas daugiau 
justų Širdies pulsą, nes sausos proto formulės padarė ūkį abs
trakčiu, atitrauktu, kas daug prisidėjo prie dabartinio ūkio krizio 
atsiradimo. Taigi moters ryškesnis pasireiškimas ūkiškame gyve
nime ne tik galimas, bet naudingas, reikalingas ir net būtinas.

Žinoma, čia reikia tuojau pastebėti, kad dėsnis turi ir išim
čių. Anksčiau kalbėjau apie ūkininkaujančios moters tipą. Tik 
tokiam, o ne kitam reikalinga praskinti kelią į ūkiško gyvenimo 
areną, nes greta sveiko tipo yra ir paliegėlių. Pačios moterys 
spaudoje pripažįsta, kad jų tarpe yra taip vadinamų „faraono 
dukrų“. Tų dukrų yra visur. Yra jų močiutės dukrelių tarpe kai
muose, kurioms nerūpi nei rūtelės skinti, nei šienelis grėbti; bet 
daugiausia yra miestiečių bei miesčionių aplinkumoj. Nedaug 
amžiaus turi mūsų miestai bei miesčionija^bet jų gyvenimas jau 
spėjo surembėti. Čia^daugiausia galima užtikti ir „faraono duk
rų“ iš moterų tarpo. Čia yra moterų — šeimynos motinų, kurios 
ūkio reikalus paveda tarnaitėms tvarkyti; čia yra moterų — siu
vėjų, kurpių žmonų, kurios gėdisi prisipažinti esančios tokių 
amatininkų žmonomis; čia yra priaugančių mergaičių, kurios ne-

i

Rudens naujiena.
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LIETUVOJE

L. K. Moterų Vyriausio Sekretoriato Moterų Talkos 
surengtoje AKademmėj valandoj skaitė paskaitas: M. Sidaravičie
nė „Lietuvė tautiškos šeimos ugdytoja“, Am. Mažylyte „Lietuvė 
spaudos darbe“ ir O. Beleckienė „Lietuvė visuomeniniame ir 
valstybės darbe“. Po to buvo turininga meno dalis, kurią išpildė 
Jonuškaitė - Zaunienė, Rakauskaitė, Dirvianskaitė ir Dvarionienė.

L. K. Moterų Draugijos vajaus konferencija su didžiau
siu pasisekimu įvyko Kaune, Tėvų Jėzuitų salėje š. m. birželio 
27 d. Joje dalyvavo J. E. vysk. Matulionis, vysk. Reinys, daug 
kitų aukštų svečių ir beveik visų skyrių atstovės. Darbas pradė
tas Šv. Mišiomis Tėvų Jėzuitų bažnyčioje. Posėdžiams vadovavo 
P. Pikčilingienė. Po gausių ir nuoširdžių sveikinimų, išklausyta 
prof. Dovydaičio „Ko siekia moterų sąjūdis“ ir Dr. J. Urmano 
„Moteris šeimininkė tautos ūkyje“ paskaitos. Įsteigta šeimininkių

žino, kas yra darbas ir ką reiškia nedaryti išlaidų, neturint paja
mų; čia yra turtingų vyrų žmonų, kurios nelaiko sau gėda — 
vietoj panaudoti savo jėgas ir padėti socialiai labdaringam dar
bui — kortuoti naktimis ir išduotais po prasilošimo vekseliais 
statyti ant kortos vyro ir visos šeimos egzistenciją. Tai vis „fa
raono dukros“. Bet tikėsime, kad tai išimtis, kuri užsikrėtė ta 
liga nuo svetimųjų. Daugumoje gi mūsų moterys turi tą sveiką 

1 instinktą, kuris paveldėtas nuo darbščios motulės lietuvės- rūpin
tojėlės. Šitą daugumą tat ir tenka daugiau užinteresuoti ūkiškuo
ju gyvenimu; ją reikia stengtis įjungti į bendrą visos tautos 
ūkiškąją veiklą. v

Kaip tas viskas galima padaryti? Čia reikalinga veikti dviem 
kryptimis. Pirmon eilėn turi būti įstatymai tam palankiai pritai
kinti, o toliau turi plačiai pasireikšti pačių moterų inicijatyva. Ini- 
cijatyva ne tiek formales lygybės ieškojime, kiek pareigos supra
time ir teisės reikalavime tai pareigai tinkamai atlikti.

(Bus daugiau.)
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sekcija, išklausyta centro, regijony,-rajonų, Tarptautinio katalikių 
motery kongreso, Motinos ir vaiko centro komiteto, revizijos pra
nešimai ir išrinkta nauja Draugijos centro valdyba: M, Galdikie
nė, V. Karvelienė,. P. Pikčilingienė ir O. Vaitonytė. Konferencija 
priėmė vajaus, religijos ir dorovės įgyvendinimo šeimoje, sociali
nės mokyklos organizavimo Lietuvoje, motery veiklos ekonomi
niame gyvenime, motinų mediciniško aprūpinimo bei akušerinės 
pagalbos ir spaudos reikalais rezoliucijas. Po to Kupiškio mote
ry skyrius suvaidino įdomias senoviškas vestuves, į kurias atsi
lankė pilna salė svečių. Artistai tautiškais rūbais pasipuošę kai
miečiai —. vyrai ir moterys įvairaus amžiaus, — be veido ir šir-. 
dies grimo — laimėjo publikos simpatiją ir manoma jas, kaip re
tą, nykstantį tautos turtą, nufilmuoti. Vestuvių pasisekimui daug 
padėjo p. Galaunienė.

Palangoje įvyko pirmoji šaulių moterų stovykla. Tikslas— 
ideologiniai kursai vadovėms. Stovyklaujančios gyveno palapinė
se ir tame palapinių mieste klausėsi paskaitų, dalijosi stovyklos 
džiaugsmais ir rūpesčiais, ir grįžusios jaučiasi ideologiniai, mo
raliniai ir fiziškai sustiprėjusios.

Antalieptėje Š. Š. J. Širdies Seserų vedamą 2 metų žemės 
ūkio mokyklą šįmet baigė ir gavo diplomus 23 mergaitės.

Dr. Šakenienė išrinkta aklųjų draugijos pirmininke. Jos 
inicijatyva stengiamasi dar šiais metais dvigubai praplėsti aklųjų 
institutą.

L. K. Moterų Draugija vajaus metų proga surengė visą 
eilę moterų rajoninių kursų ir konferencijų. Į kursus ir konferen- 
ęijas važiavo Centro Valdybos atstovė A p o 1 ö n i j a Sere i k y t ė. 
Visiems kursams nustatyta programa, į kurią įtraukta vajaus me
tų reikalai, skyrių rūpesčiai religinėje srity, Švietimas ir praktiškas 
veikimas, socijaliniai motery darbai, Dr-jos administraciniai rei
kalai, pramogos ir praktikos darbai. Toki kursai ir konferencijos 
įvyko Mažeikiuose, Kretingoje, Tauragėje, Utenoje, Lazdijuo
se, Alytuje, Ukmergėje, Prienuose ir k.

„Aušros“ mergaičių gimnazija suruošė savo rankų darbų 
parodą, iš kurios tenka spręsti, kad jau nuo pirmųjų klasių šalia 
teoretinių mokslų mokinės ruošiamos pilnam brandos atestatui, 
nes į jų darbo programą įeina ne tik meniškieji darbai, bet ir 
lopymas drabužių, skalbinių ir net vyriškųjų skalbinių siuvimas.

• t ...

A. Dambrauskaitė, Valstybės Teatro solistė, su pasisekimu 
koncertavo vasarą įvairiose vidurinės Europos sostinėse. Užsie
niečiams ji paliko rimtą įspūdį apie lietuviškas pajėgas dainos 
meno srity}.
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Rašytojai M. Ivanauskaitei-Lastauskienei, Lazdynų Pelė
dos — Sofijos Ivanauskaitės — seseriai Ministerių Kabinetas pa
skyrė pensiją — po 125 lit. kas mėnuo iki mirties.

Užsienio žurnalistės Olandijos ir Šveicarijos Meiline 
d’Asbeck ir Berlyno Edith Bricon atlankė Kauną. Jas įdomauja 
Lietuvos politinis, ekonominis ir socialinis gyvenimas. Be to, ypač 
Edithai Bricon — Vilniaus ir Klaipėdos klausimai.

Įsisteigė „Lietuvos Montessoriška Draugija". Po steigė
jų įstatais pasirašė: M. Varnienė, Soblys, dr. Karvelienė, Šaraus- 
kienė ir Kregždienė. Draugijos įstatais, įstatys pasirašiusieji su
daro pirmą draugijos valdybą. Naujosios draugijos tikslas ginti 
vaiko teisės, plėsti Montessori auklėjimą Lietuvoje ir derinti jį 
su tautiniu auklėjimu.

ITALIJOJ
O. Norušytė

Devintas Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos 
Kongresas

(Tąsa iš „N. V.“ 6—7 nr.).

Belgijoj studijuojami motinu auklėjimo metodai. Stebimas darbininkių, 
motinų sugebėjimas ir pajėgumas. Nes tik tuo būdu galima įtaka ir pagalba. 
Darbininkėms taikomas »seit help“ principas (pačios darbininkės ieško būdų sau 
padėti įvairiose srityse).

Vengrijos darbininkėms rengiami kursai — gyvenimo mokykla. Kalbama 
apie religiją, sveikatą, auklėjimą, enciklikas. Daug dedama pastangų išauklėti 
geras katalikes. Akademikės leidžia popularias knygas šeimos gyvenimui.

Paryžiaus atstovė papasakojo apie didmiesčio barakų gyventojus, kur 
nėra vedybų, kur vaikus auklėja lazda ir gatvė. Šioj aplinkoj sunku laimėti vai
kus ir parengti juos pirmajai Komunijai. Šiose vietose dirba seserys vienuolės.

Lenkijoj rengiami motinoms kursai, skelbiamos šeimų dienos.
Austrijoj daug kas pasikeitė pastaruoju laiku. Norima sujungti privatų ir 

valdišką motinos ir vaiko globojimą. Tarp kitų darbų paminėtinos virtuvės 
neturtingoms nėščioms motinoms.

Kongresas priėmė komisijos patiektus nutarimus: »
>- 1. Krikščioniškos šeimos turi būti instruktuojamos dėl jų tikrojo šeimyni

nio gyvenimo akcijos jų aplinkumoj.
2. Auklėjimo ir mokymo įstaigos privalo paruošti sveiką, sąžiningą ir atsa- 

komingą šeimyninio gyvenimo žvilgsniu jaunimą, nes jis nuties ateities gyveni
mo gaires.

3. Nykstant seniesiems šeimyniniams įpročiams, svarbu išauklėti šeimyninio 
gyvenimo žvilgsniu sąmoningus ir savarankius žmones, kurie nepaisydami įvai
riausių įtakų, patys mokėtų atskirti tiesą, nežiūrint į aplinkos nusistatymus.

4. Profesiniai ir socialiniai veiksniai privalo ne tik vengti ardyti Šeimos 
židinį, bet jie turi dėti pastangų stiprinti šeimą duodamais lankomoms Šeimoms 
patarimais.

■-»t
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5. Didelės propagandos priemonės, tarnaujančios blogiems tikslams, pri
valo būti panaudotos gero siekimui. Prieš klaidžiojančių teorijų propagandą reikia 
prieš pastatyti katalikiškosios filosofijos ir šeimyninės moralės propagandą.

Po posėdžio buvo rodomi šviesos paveikslai, kuriuos Prancūzijoj ir Olan
dijoj vartoja vaizdingam motinu mokymui ir auklėjimui. Tai įvairios 
scenos iŠ šeimos, motinos ir vaiko gyvenimo. Parodoma motinos laimė ir rūpes
čiai auklėjant vaikus, tikęs ir netikęs vaiky auklėjimas (konkrečios situacijos). 
Pav., motinos akis kiaurai mato, motinos ranka tokia miela ir t. t.

16 vai. įvyko skirtas penktai komisijai — darbininku vaiko auklėjimas— 
posėdis.

Komisijos pirmininkė prašė pranešti 1) kas daroma įvairiuose kraštuose, 
kad pažinus darbininkus, jy gyvenimą ir jų reikalus; 2) kaip parengiamos dar
bininkės motinos vaikų auklėjimui. Šiuos du klausimu jungia trečiasis: kurie 
metodai pavartojami šiemsdarbams. 

V ' -
Šveicarijoj paruošta motinoms anketa, į kurią jos atsakiusios. Italija 

taip pat rengia anketą, bet atstovė nėra didelė anketų šalininkė, nes jos nevi- 
sada teisingai atvaizduoja gyvenimą.
’ ■ ■ ' ■ * " • * ' ' -

Lietuvoje buvo renkama medžiaga mokslo darbui „Dorinis auklėjimas“. 
Apklausinėta 200 motiny iš įvairių visuomenės sluoksnių. Aplankytos motinos, 
su jomis kalbėtasi. 95% apklausty motiny sakėsi norinčios turėti užaugusius re
ligingus vaikus, nes „žmogus be Dievo yra ne žmogus“. Taip pat buvo tyrinė
jama kokios priemonės motinu pavartojamos kovojant su vaiky klaidomis ir 
skiepijant gerus įpročius, Pav., ką daro motina, kai vaikas pameluoja, ką nors 
pavagia ir 1.1. Apie religinį auklėjimą buvo taip pit teiraujamasi — kada ir kaip 
jis prasideda.

Antroji klausimo dalis: kaip parengiama darbininkė motina 
savo pareigoms, kaip auklėjami vaikai. • ■ ’ ■ ' r ■ . • ’ ’ .k

Austrijos atstovė nusiskundžia, kad darbininkė dažnai priversta palikti 
vaikus vienus, nes turi uždirbti kasdienišką duoną. Dirbtuvių jaunimas dažnai
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neturi Įritu pramogų, tik darbą. Dar blogiau yra su jaunimu, kuris jokio darbo 
neturi. Šiam jaunimui rengiami praktiški kursai, įvairios paskaitos. Šveicarijoj 
konstatuojama didelė materializmo įtaka mokyklose. Kinas taip pat veikia prieš 
religinį ir moralinį vaikų auklėjimą. Ispanijos atstovė taip pat kalba apie ma
terializmą mokyklose. Ir Amerikoj materializmo persvara, kaip ir kituose kraš
tuose --motinos gerai parengtos tik fiziniam gyvenimui.

Antros komisijos pirmininkė praneša, kas buvo kalbėta jos komisijoj apie 
spaudos, kino ir radio įtaką šeimos gyvenimui.

Belgės susirūpinusios gerai pažinti darbininkų gyvenimą, padėti jiems 
gerai ekonominiai susitvarkyti. Darbininkai turi savo kooperatyvus, draudimo 
įstaigas ir kita. Rengiamos moterų arba jų vyry darbų parodos. Pratina moteris 
viską stebėti ir veikti. Italija, siekia, kad motina būtų su vaikais namie. Jei tas 
negalima, tai motina nors dalį dienos turi pasilikti su vaikais.

Meksikoj steigiamos motinų sekcijos, kur motinos padeda viena kitai. Prie 
bendro sekcijos turto kiekviena motina prideda kiekvieną mėnesį po 10 centų, 
kad galėtų ir materialiniai nariams padėti. Motinos ruošia savo konferencijas.

Komisijos pirmininkė sutraukė pareikštas mintis. Kongresas priėmė komi
sijos, patiektus nutarimus.

Auklėjimas turi tikslą formuoti žmogų — krikščionį. Tikslui atsiekti popu- 
lariuose sluoksniuose reikalinga, kad asmens, šeimos ir aplinkumos gyvenimo 
sąlygos tam būtu palankios.

1. Todėl skatinamos visos katalikių motery sąjungos ir visos tautos susi- 
interesuoti darbininky šeimų gyvenimo sąlygomis ir dirbti šeimos židinio atsta
tymo darbą, kad motinos auklėjantis darbas nebūty trukdomas ir ardomas blo
gomis sąlygomis, moters profesiniu darbu šalia namų, ateistine vieša mokykla, 
per ankstybu vaiky darbu šalia namų.

2. Paraleliai šiam socialiniam apaštalavimui, katalikių motery sąjungos 
privalo atsiduoti žmonių sukrikščioninimo darbui, skatinant darbininkes padėti 
viena kitai darbininkių sąjungose ir sekcijose.

3. Jungiančios populariy sluoksnių motinas sąjungos turi studijuoti meto
dus užimti darbininkų vaikus liuosu nuo mokyklos laiku. Jos turi susi stiprinti 
Šeimyninį motinų paruošimą.

4. Darbininkės motinos turi būti skatinamos leisti vaikus į katalikų darbi
ninkų jaunimo organizacijas, kurios tęsia motinos auklėjančią įtaką.

Po to įvyko tarptautinės katalikių socialinio'darbo Unijos posėdis.
P. M Baers pranešė Unijos sekretori ato darbus.
P. de Lalieux dela Roch papasakojo apie darbus.moterų, kurios 

sistematingai pasiruošia socialinėse mokyklose. Paminėjo jų 
didelį darbą ligoninėse, prieglaudose, šeimose (slaugytojos, auklės), mokyklose, 
katechizacijoj, organizacijose, įgyjant žmonių pasitikėjimą ir meilę; ji linkėjo 
šioms tikrai naudingoms mokykloms paplisti visose pasaulio dalyse. Katalikai 
turi būti geriau už kitus savo darbui pasirengę, daugiau galėti ir išmanyti. 
Katalikų mokyklos turi būti geriau sutvarkytos, jos turi geriau parengti Žmones 
darbui. Šios mokyklos tarnauja ir misijoms kolonijose.

Amerikos atstovė pranešė, kad Amerikos katalikiškos sociali
nės mokyklos turi 95% visų mokinių lankančiu socialines 
Amerikos mokyklas. Ypatingai gera yra Wasingtono mokykla.

P. Balrs gailisi, kad Amerikos atstovė darydama nesitikėtą pranešimą, 
negali daugiau papasakoti apie jų puikias socialines mokyklas, ypatingai Wašing- 
tono, kuriose mokėsi ir europietės.

Mgr. Pi an i Belgų Kongo socialinių mokyklų globėjas pabrėžia tikrai 
didėlę Šių mokyklų svarbą, kurios išleidžia sistematingai parengtu socialiniam ir 
misijų darbui motery kadrus.

Linkėjimu, kad šios mokyklos kuo greičiau paplistų visuose kraštuose, 
posėdis baigiamas.

50



■ 355
* ■ ' 1 

' . ■ >

Balandžio 6 d. dirba trečioji —mokymo, auklėji nro, ir mokyklų 
p roble m os — komisija. / ... ■

Ar supranta tėvai savo pareigas mokyklos žvilgsniu? 
Ar mokytojai palaiko glaudžius rašius su vaikų tėvais, juos gerai pažįsta.,, 
žino jų norus?

Pranešimai.
Šveicarijoj kiekvieną mėnesį tėvai ir mokytojai susirenka drauge pasitarti.
Olandijoj, Prancūzijoj, Lenkijoj, Belgijoj ir kitur prie mokyklų yra 

tėvų komitetai, bet ne visur supranta jie savo pareigas.
Lietuvoj mokyklose yra tėvų komitetai. Paprastai pradžios mokyklose 

jie daugiau rūpinasi materialiniais mokyklos reikalais. Tačiau nekartą jau pasi
taikė, kad mokytojas netinkamai pasielgęs su mokiniais, ar bandęs antireligiškai 
veikti turėjo dėl tėvų komiteto palikti mokyklą Aukštesnėse mokyklose tėvų 
komiteto nariai gali dalyvauti mokytojų posėdžiuose ir turi sprendžiamąjį balsą, 
kai liečiami auklėjimo klausimai.

Siūloma steigti motinų ratelius šiam klausimui studijuoti.
Išvada. Svarbu tinkamai paruošti katalikes auklėtojas.
Mergaičių auklėjimas.
Vyras ir moteris dirba kitaip. Jie papildo vienas kitą. Kyla klausimas — 

kaip auklėti mūsų dukteris.
Programos žvilgsniu.
Mergaitėms aukštesnėse ir aukštose mokyklose turi būti įvestas katali

kiškos moralės ir filosofijos kursas. Moteriai būtina filosofija, nes ji jai artima. 
Vyrui filosofija yra abstrakcija, o moteriai gyvenimas.

Belgijoj rengiami šiam reikalui 6 savaičių kursai (katalikų akcijos mokyk
la) mergaitėms. Anglijos aukštesniųjų mokyklų mergaitės išklauso filosofijos 
kursą. Olandijoj prie katalikių moterų organizacijos yra religinė kongregacija. 
Mergaitėms rengiami pasaulėžiūros kursai. Vengrijos mokyklose vyresniųjų klasių 
mokinėms profesoriai skaito filosofijos kursą, kuris nėra privalomas.

Austrijoj mergaitės mokomos šeimininkauti, vaikus auginti.
Siūloma nustatyti laiką, kada mergaitė pasiruošus universitetui. Po gimna

zijos turėtų sekti dar tam tikras kursas ir tik tuomet universitetas.
Šveicarijoj rengiami vasarą kursai, kur mergaitės mokosi šeimininkauti, 

vaikus auginti, slaugyti (net ligoninėse praktikuotis) ir kitų praktiškų dalykų. 
Lenkijoj yra kursų visa serija: virtuvei, daržui, sodui ir t. t. Pastebimas didelis 
Šių kursų pamėgimas ir susidomėjimas. Ispanijoj rengiami taip pat vasarą kursai.

Nutarta parengti šiuo klausimu anketą, kad paaiškėtų, kas mergai
tėms tikrai įdomu, reikalinga ir naudinga.

Mokytojų pareiga auklėti vaikus tokioj dvasioj, kokia vaiko šeimoje vy
rauja.

Mergaičių mokyklų vadovybė turi būtinai būti moterų rankose. Atskirų 
dalykų dėstytojai gali būti ir vyrai. Gera, kai mergaitė turi progos susitikti su 
vyro galvojimo būdu (abstrakcija). .

Belgų mergaičių mokyklų direkciją sudaro moterys, bet mokytojų perso
nalas mišrus. Kartais paties dalyko kursą skaito vyras ir paskui moteris. Tat 
nėra pakartojimas, bet pagilinimas ir pritaikymas moteriai.

Mergaičių auklėjimo klausimu kongresas priėmė šiuos nutarimus.
1. Katalikių moterų sąjungos stato pirmuoju savo darbų uždaviniu—kata

likių mergaičių auklėjimo pažangą ir reformą, atatinkančią moters pašaukimui, 
jos specialinei prigimčiai ir moderniško gyvenimo sąlygoms.

2. Per savo grupių arba jų narių įtaką sąjungos panaudoja mergaičių 
auklėjimo tikslams visus katalikų duosnumo šaltinius ir visas tinkamas moder
niškos pedagogijos mokslo priemones.
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3. Religinis auklėjimas dominuoja ir nustato jaunų mergaičių moralinį ir 
intelektualinį auklėjimą. Apšviestas tikėjimas spinduliuoja mergaičių tarpe ir 
tampa atsparus ateities klaidoms, ypač universiteto aplinkoj.

4. Mokyklos, ruošiančios intelektualinėms profesijoms, turi būti pritaikytos 
moters specifinei prigimčiai, bet drauge privalo turėti lygią vertę su vyrų mo
kyklomis.

5. Neruošiančios profesijai mokyklos turi išaugti į naują tipą, intelektua
liniai filosofinio pagrindo, kuris pritaikytomis priemonėmis išvystytų jaunos mer
gaitės sugebėjimus.

6. Katalikių Moterų Sąjungos privalo palaikyti ryšius su katalikų instan
cijomis, studijuojančiomis naujus metodus katalikų tikėjimo šviesoj, ir pasinau
doti jų direktyvomis pedagoginei pažangai.

Intelektualinis ugdymas neprivalo palikti šešėly specifinį moters forma
vimą. Programos turi būti reformuojamos šia dviguba prasme, net jei mokslo 
metų skaičius dėl to turėtų padidėti.

7. Jaunos mergaitės privalo būti pažangiai paruoštos jų pareigoms, per- 
siėmusios jų kilnumu ir pasiryžusios nugalėti visas kliūtis.

8. Supažinti jaunas mergaites su gyvenimo klausimais privalo patyrusios 
ir paruoštos auklėtojos, jei tėvai nesiima šios pareigos. Instruktavimas turi būti 
asmeniškas ir progai pasitaikius. .

Katalikų švietimo klausimu nutarta.
1. Katalikės moterys panaudoja savo įtaką įstatymdavystėje, kad būtų 

pripažintos Šeimos ir Bažnyčios teisės švietimo srity.
Šiuo tikslu moterų grupės ir atskiros- moterys interesuojasi kraštų mo

kyklų politika, nustato savo liniją, kovoja visu įsitikinimu ir visomis teisėtomis 
priemonėmis už katalikišką mokyklą, ir panaudoja savo politines teises, teisin
giems mokyklų įstatymams pravesti.

2. Katalikės moterys remia bendradarbiavimu arba pasiima iniciatyvą 
steigti propagandos, piniginės ir moralinės pagalbos organus katalikų mokyklų. 
Jos netaupo šiam darbui savo įtakos, pinigų ir darbo.

3. Katalikės moterys interesuojasi mokyklų pedagogine verte, užtikrinda- 
mos metodų pažangą, jų geriausią pritaikymą moderniškam gyvenimui ir jų 
orentayimą krikščioniško auklėjimo žvilgsniu.

Šiuo tikslu reikalinga sudaryti pedagogines grupes studijuoti naujus me
todus. Nuomonių pasikeitimas tarp auklėtojų ir tėvų turi būti skaitlingesnis ir 
įtakingesnis.

Devintos komisijos — Seksualinis auklėjimas — posėdy pareikšta, kad 
katalikai privalo atmesti Freudo sistemą. Reikia nepainioti freudizmo su psicho
analize, nes freudizmas yra tik viena psicho-analizės sistema. Pasiūlyta išversti 
į prancūzų kalbą p-lės Zilkon knygą, apie seksualinį auklėjimą.

Įvairių kraštų atstovės praneša apie vartojamus metodus.
Danijoj viena medikė sudarė projektą, kaip jaunimui išaiškinti įvairius 

seksualinius klausimus. Motinos nesutiko pačios savo dukterims aiškinti. Dabar 
mokyklose motęrys medikės aiškins mergaitėms šiuos klausimus.

Šia proga primenama, kad šv. Tėvas pataria šiais klausimais duo
ti instrukcijas individualiai, ne grupėmis.

Šveicarė medikė sako, kad motinos nedrįsta kalbėti su savo vaikais apie 
šiuos dalykus. Moterys nedrįstų net klausti apie tai,būry, nors paskirai jos 
įdomaujasi. Prancūzijoj natūralinių mokslų institute stebėta etapai, kada vaikai 
šias klausimais įdomaujasi ir kokia forma tai pasireiškia. Pirmas klausimas pa
prastai subjektyvus — iš kur aš esu? Vaikai pasitiki tuo, kas juos supranta. Yra 
klausimų, kur galimas bendras aiškinimas grupėmis, bet yra dalykų, kur taikin- 
tinas tik individualinis aiškinimas. Italijoj, aiškinant jaunimui seksualinius klau-.
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simus, labai gerbiamas gimimas — žmogaus kūrimas. Tėviškumas ir motinišku
mas — Dieviška misija. Šiuos dalykus aiškinti reikia didelio takto.

Motinos buvo apklausinėtos apie vaiky seksualinį auklėjimu ir tų klausi- 
mų^aiškinimą, apie vaiky dnanizmą, lytinius santykius. Čia rūpėjo konstatuoti*

1) motiny pastabumas,
2) priežasčių nustatymas,
3) motiny reagavimas,
4) pavartotų priemonių pasisekimai.
Motinų apklausinėjimo daviniai. —
1. Motinos, kurios mažai drauge su vaikais būna, mažai ką galėjo pasa

kyti (ūkininkės, darbininkės). Bet ir jos sutiko, kad tarp vaiky neretai pasitaiko 
onanizmas. Motinos, kurios turi daugiau progų su vaikais būti ir juos stebėti, 
papasakojo daugiau detalių.

2. Motiny paminėtos vaiku onanizmo ir lytinių santykių priežąštys; aplin
ka, kiti patvirkę vaikai ir suaugusieji (pav., ūkininkų vaikai išmoksta nuo su
augusių tarnų daug blogu įpročių).

3. Pavartotos priemonės yra dažniausia grąsinimas mirtimi, liga, Dievo 
bausmė ir pragaru. Kartais vaikas baudžiamas— mušamas. Sąryšy su kalbamais 
nusikaltimais, aiškinama apie nuodėmę. Dievulio gerumą ir kaip Dievuliui šir
delę skauda, kai vaikutis taip negražiai padaro.

Japonijos 
emancipantės 
Tokio gatvėse

V
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4. Pasisekimas įvairus. Jis labai surištas su visu šeimos auklėjimu. Jeigu 
religinis auklėjmas gilus, tai ir šie motyvai paveikia. Tik motinos pačios prisi
pažįsta su mušimu, šiuo atžvilgiu, negalinčios savo vaikų atpratinti nuo blogų 
įpročių. Mažiems vaikams kaimo moterys, atsakydamos į klausimą, iš kur jie at
sirado, pasakoja gandrų, vaikų pirkimo ir kitas istorijas Darbininkės aiškina 
panašiai. Vyresnieji vaikai jau neklausia motinų. Kaimo moterys ir darbininkės 
laiko visai suprantamu dalyku, kad vyresni vaikai sužino tiesą iš vyresniųjų 
vaikų — draugų.

Belgijoj T)uvo parengta šiuo klausimu anketa. Išvada. Motinos nedrįsta 
aiškinti savo Vaikams — iš kur yra vaikas.

Šveicarė medikė primena, kad bolševikai panaudoja šią sritį demorali
zuodami jaunimą Siūloma sudaryti šiais klausimais knygų sąrašą, į kurį būtų 
įtrauktos knygos, kurias katalikas gydytojas nepataria skaityti.

Seksualinio auklėjimo klausimu kongresas nutarė, kad katalikių moterų, 
organizacijos privalo. —

1. Paruošti-tėvams brošiūrų, aiškinančių seksualinio auklėjimo klausimus 
paprastu, prieinamu būdu.

2. Studijuoti seksualinės pedagogijos katalikų paruoštus veikalus. Kiek
vienas organizacijos biuras privalėtų turėti šiuo klausimu katalikišką vadovėlį.

3. Auklėti motinas šiam svarbiam darbui su kunigų pagalba. Motinų 
auklėjimas gali būti vykdomas kursuose, individualiai, per spaudą. Visos šios 
priemonės yra reikalingos ir turi būti panaudojamos įvairiomis progomis.

4. Auklėjant šiuo klausimu tėvus, drauge paruošti jų pavaduotojus — auk
lėtojus, ypač religijos auklėtojus. Mūsų anketos parodo gyvą Šio darbo reikalą. 
Vienuolynų auklėjimo įstaigose seksualinis auklėjimas apleidžiamas; tas turi 
sunkių pasėkų. Čia turima galvoj našlaičių įstaigas, internatus ir 1.1. Seksualinis 
auklėjimas kalbamose įstaigose gali būti vykdomas tik su kongregacijos virši
ninko sutikimu.

5. Jei jaučiamas reikalas, kviesti vyrų organizacijas suruošti šiuo klausimu 
tėvams kursus; jų auklėjimas taip pat svarbus.

6. Paruošti vedyboms krikščioniškais pagrindais moterišką ir vyrišką 
jaunimą, bendradarbiaujant su kunigais. Kreipti ypatingą vedančių dėmesį į 
katalikų vedusių ir tėvų pareigas.

7. Budėti, kad seksualinis auklėjimas ir instruktavimas nepatektų į nedo
rėlių rankas, nebūtų vykdomas jaunimo grupėse ir klasėse.

8. Informuoti Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos 9-tą komisiją apie 
atliktus šiuo klausimu darbus, duodant esamos krašte literatūros sąrašą ir cha
rakteristiką.

Balandžio 6 d. 18 V2 vai. šv. Tėvas paskyrė Tarptautinės Katalikių Mo
terų Unijos Kongresui audienciją.

Apie tris Šimtus dalyvių susirinko sosto salėje. Atsinešė drauge atsivežu- 
sios savo vėliavas. Garsus delnų plojimas sveikino Popiežių. Šv. Tėvas ėjo prie 
kiekvienos, duodamas pabučiuoti ranką. Unijos pirmininkė eidama pryšaky pra
nešinėjo, kuris kraštas šios atstovės atstovaujamas. Išgirdęs pirmininkės pareikštą 
„de Lithuanie“, Popiežius valandėlę stapterėjo, nusišypsojo ir pasakė: „A! Kau
nas, Kaunas!..“ Vėliau dalyvės apstojo pusračiu soste sėdintį šv. Tėvą. Sąjun
gos pirmininkė pasakė kalbą, pareikšdama katalikių moterų meilę ir ištikimybę 
Apaštalų Sostui, pranešė apie atliktus kongreso darbus, naujus nutarimus ir 
pasiryžimus, pagaliau prašė palaiminimo katalikių moterų darbams.

Senelis Popiežius kalbėjo į moteris visą pusvalandį. Jis 
džiaugėsi moterų darbais, nes jos Kristaus mokslo apaštalės. Jis tiki, kad mote- ’
rys gali atgaivinti žmonių, gyvenimą. Savo kalboj Popiežius keletą kartų pakar
tojo: „Jūs platinate su manim Evangeliją". į

Popiežius džiaugėsi, kadmoterys tinkamai supranta jaunimo auklėjimo 
svarbą. Jam brangūs visi tie nutarimai, kalbantieji apie kat. jaunimo auklėjimą 
ir tie moterų rūpesčiai Caritas darbais, nes tai yra tikrai moterų sritis. Be to, it ■

Į 
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Kristus parodė mums šį kelią. Popiežius keletą karty pakartojo: „Ieškodami sie* 
lų, gelbėkite kūną“.

Popiežius nurodė, kad motery darbo plotas kataliky akcijoj yra didelis. 
Kat. akcija apima visas gyvenimo sritis, bet jai rūpi vyriausias gyvenimo tikslas 
— siely išganymas. Katalikų, akcija nėra politika — jei politika yra šio ar kito 
laikotarpio valstybės valdymo forma, jei ji yra smulki, kasdieniška politika, 
ji Kataliky Akcijai nerūpi. Tačiau, jei politika yra Dievo ir Bažnyčios Jeisė, jei 
ji yra žmogaus sąžinės laisvės teisė, — tada kataliky akcija yra politika.

Dar kartą kviesdamas moteris platinti šv. Evangeliją su Bažnyčia Popie
žius palaimino kilnius motery pasiryžimus ir darbus, tuos kraštus, kuriuos jos 
atstovauja, jas pačias ir joms brangius asmenis.

Kardinolas Dolci padalino kongreso dalyvėms šv. Tėvo dovaną — po 
gražy šv. Don Bosco medalikėlį.

Garsūs šauksmai „Tegyvuoja Popiežius!“ ir delny plojimas išlydėjo Popiežių.
Po bendrosios audiencijos, Popiežius priėmė Unijos pirmininkę atskiroj 

audiencijoj.
Balandžio 7 d. — Kongreso pabaiga.
Ilgai buvusi Unijos vice-pirmininkė vicomtesse de Vėlard atsisveikina su 

centraliniu biuru. Ji atsisakė būti renkama į biuro nares. Ji palinkėjo poniai 
F. Steenberghe-Engeringh vadovauti Unijai dar ilgus metus.

Unijos pirmininkė pranešė, kad ji Popiežiaus paskirta būti pirmininke dar 
ketverius metus. Sekretore ji paskiria vėl panelę M. Romme.

Garsus delny plojimas pritarė pirmininkei.
Kongresas išrinko šešis centralinio biuro narius: panelę Hawbs (Ameri

ka), panelęBaers (Belgija), p. du Rostu (Prancūzija), p. De Lazaro (Ispanija), 
p. Thūrler (Šveicarija), comtessa Zamoyska (Lenkija). Kiti nariai kooptuojami.

Unijos pirmininkė nuoširdžiai padėkojo vicomtessei de Vėlard už jos ilga
metį darbą Unijai, Italijos katalikėms moterims už vaišingumą ir pagelbą Kon
gresui, Kongreso dalyvėms už nuoširdų darbą. Kongresas vėl bus sušaukiamas 
po 4 mėty. Jo tema numatoma — šių dienų moteris. Kongreso dalyvės, pasida
linusios vizitinėmis kortelėmis, paveikslėliais, knygomis atminimui, nuoširdžiai - 
atsisveikinusios išsiskirstė.

Tarptautiniam Montessori kongrese Romoje dalyvavo 17 
tautų atstovai. 13 valstybių turinčios Montessori tarptautinės 
draugijos skyrius, j y tarpe ir Lietuva, ir dar 13 valstybių juos 
organizuojančios. Kongreso programa buvo labai įvairi: paskaitos, 
iškilmės ir ekskursijos; specialūs posėdžiai, parodos. Visa vyko 
Kapitelio rūmuose. Lietuvą atstovavo Varnienė ir Nemeikšaitė. 
Kongresą plačiai paminėjo visa italų žymesnė spauda.

Kristaus kančios dieną renkamos aukos katalikų universi
tetui Milane. Ypač aktingai rinkliavoj dalyvavo mergaitės. Iš jų 
tarpo susidarė grupė, kuri pasivadino „mažomis katalikų univer
siteto draugėmis“. Neseniai jos turėjo ypatingą audienciją pas 
Šv. Tėvą, kur jos buvo paskatintos tęsti toliau šį gražų ir nau
dingą darbą.

Torinas tapo Italijos tautiškų madų centru. Čia paruošia- 
. mos mados iš vietos medžiagų. Italija reikalauja iš savo piliečių 

nešioti tik savo krašte pagamintas medžiagas ir skelbia perkančius 
užsienio medžiagas ir nešiojančius pagal užsienio madas italus 

' esant ne patrijotus. Trijų aristokračių pavardės buvo išlipintos 
ant gėdos stulpų, nes jos parsisiųsdino iš Paryžiaus sukneles.
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Liucerno kantono katalikių motery sąjunga -daug nusipelnė ; 

motinų atostogų organizavimu, profesiniais patarimais, namų 
ūkio kėlimu, katalikių ūkininkių organizavimu, ligoniy ir vaikų 
slaugymo kursais ir kit. Gausios vaiky globos įstaigos išgel- 
bėjo daugelį nuo nežinomos ateities ir parodė protingo auklėjimo 
pavyzdį. Daugelis vaiky buvo atiduoti auklėti šeimoms.

Šveicarijos kalnų sanatorijose sergantiems ir priverstiems 
ištisas dienas sėdėti ligoninis gydytojai duoda megzti, nes šis 
darbas turįs didelės gydomosios reikšmės. Mezgimu vyrai ligony s 
neatsilieka nuo motery, t

Neseniai Baselyj šventė 50 metų gimimo jubilėjy buvusi 
šveicarių motery S-gos pirmininkė Elizabeta lellwegen Ji yra 
gabi organizatorė ir visuomenininke. Sėkmingai vadovavo S-gai 
9 metus.

KITUR
Moterų darbo skyrius. 26 Amerikos Jungtinės Valstybės 

turi įsteigusios moterų vedamą darbo skyrių, sujungtą su valsty
bine bedarbių globa. Per trumpą laiką šiuose skyriuose gavo 
darbo 150.000 moterų už lygų vyrams atlyginimą.“Darbo rūšis 
labai įvairi: namų ruoša ir ligoniy slaugymas darbo kolonijose, 
perrašinėjimai, tarnyba skrajojamose bibliotekose, lopšeliuose» 
rinkimas ir taisymas panešiotų drabužių bedarbiams ir t. t.

Vienos Motery Sąjungos pirmininkė Leopoldine Miklas, 
atsižvelgdama į austry baisius pastarųjų laikų įvykius, stengiasi 
įvesti motery tarnybą, kuri realizuota bus, kai kiekviena daugiau 
ar mažiau užtikrintose gyvenimo sąlygose gyvenanti moteris pa
siryš padėti varge esantiems žmonėms. Ji reguliariai lankys pa
skirtą vargšy šeimą, studijuos pastarosios gyvenimo sąlygas, imsis 
priemonių pašalinti globojamos šeimos vargus, išrūpins gydymą, 
drabužius, darbą ir visa kita.

Atsiųsta paminėti
F r. V. F o e r s t e r i s, Mokėk gyventi. Knyga berniukams 

ir mergaitėms. Išvertė M. Pečkauskaitė. Kaunas, 1931 m. Pslp. 
448. Kaina 3,50 lit. Tėvų Jėzuitų leidinys.

Carlo M. V i g liet t i, Ne tuo keliu. Istoriški atsiminimai, 
IŠ italų kalbos išvertė Romanas Klumbys. Akc. „Žaibo“ B-vė, 
1934 m. Pslp. 159.° Kaina 2 lit.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė.
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