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J. Grigaitytė
' =1: ■ ' ’ • ' • ' ' 

V- ’

Kaip žydinčiom kortom 
Širdim žaisti sekės — 
Sirpo mano laimė, 
Kaip šermukšnio kekės.

Šalnos pabučiuoti
Lapai nubyrėjo,
Linko mano laimė,
Kaip nendrė nuo vėjo...

Ašarą užspaudus
Sau mąsčiau ne kartą: 
Juodą kortą traukus 
Nusimint ar verta?

Šiandien hozironiai 
Vėl naujai nušvito, 
Dobilu penklapių 
Pinu sau vainiką.

A. Vilutytė
Parkas rudenį

Stūkso parkas žalius šilkus pametęs.
Sustingo ir taip sunkiai sau dūmoja.
Geltoną galvą papurto skaudžiai vėjas, 
Suvirpa parkas ir numeta vainiką sau p0 koją.

<r •

Ko čia tiek daug liūdesio?
Ko tuose lapuose tiek mirštančio virpėjimo?
Vasara, išėjai, tu, vasara,
Kam išsinešei nuo šaką žiedus, nuo lyšią gėles, 
Kam nuraškei, vasara, visą žydėjimą?

Dabar tik tavo pėdsakai čia bailūs slypi.
O po takus, parko alėjose klajojanti jaunystė, 
Kaip visur gūdu dabar, kaip čia liko tuščia!
Visur aplinkui — oh comme ėst triste! č

• *
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P. Orintaitė

Kūryba, jausmas ir moteris
z,

• *

Menas visada, bent iš dalies, atitinka gyvenimą, kaip iš jo 
sulčių savo paties gyvybę ėmęs. Žinomą, kaip žmonijos gyveni
mas, taip ir bet kuri kūryba yra tokia plati, tiek daug įvairybių 
ir dažnai net priešingybių savyje talpinanti, kad sunku, beveik 
negalima, ji kategoriškai išanalizuoti; schematiškai suskirstyti, 
surūšiuoti, ryškiai apibendrinti. Žmonijos pasaulis vis kinta, kiek
vienas šimtmetis vis atneša ką nors naujo, savotiško ir visu tuo 
tartum nudažo visą tą laikotarpį, padaro jį lyg kokią vienalytę 
epochą, bet, reikia pasakyti, kad ir tokioj vienalytėj epochoj bū
na daugybė ir kitokių atspalvių, net priešingų tam pagrindiniui. 
Pagaliau, kiekviena tokia vienokių ar kitokių žmonijos dvasinio 
reiškimosi žymių epocha niekada neapima viso pasaulio, o pa
sklinda tik kai kuriuose kraštuose, kai tuo tarpu kituose kraštuose 
vyksta visai kiti procesai, laikosi visai sitos socialinės, politinės, 
religinės formos, kurios savaip nudažo ir meną. Todėl norint iš
vengti netiesos, darant kokias nors išvadas apie žmonijos viduji
nį pasaulį iš praeitų laikų meno paminklų, niekada nereikia steng
tis išspręsti viską galutinai, apibrėžti visai aiškias ribas arba iš
skirstyti visa kategoriškai griežtais skyriais, rūšimis, Srovėmis, o 
geriau pasitenkinti atskirų faktų išaiškinimais, pastebėjimais. Ypač 
labai kukliai darytinos išvados sprendžiant meno kūrinių klausi
mus, jų pagrindą bei santykius su realybe ar jų kilmės teorijas.

J * .■

Menas yra aukščiausias, tobuliausias žmogaus dvasios galių 
pasirodymas šiame pasauly, dieviškiausias koks tik gali būti jo 
darbas; todėl mene išreikštosios mintys ar jausmai —jei tik mo
kėtume juos visada tinkamai suprasti — yra tikriausias žmogaus 
ir žmonijos dvasios būsenos atspindis, veidrodis. Todėl bet kuri 
mene išreikšta tiesa yra daug brangesnė ir Labiau vertintina už 
kiekvieną kitaip pareikštą tiesą. Pav., bet kuris menininkas šiaip 
privačiai gali įvairiai kalbėti apie ką nors, gali taip ar kitaip ką 
nors mus įtikinėti ar kuo nors gintis, bet įtikinamiausiai jis vis- 
tiek parodo mums savo pažiūras apie tą dalyką savo menu, sa
vo kūriniu. Tegul, pav., kuris rašytojas šiaip kalbėdamas apie 
moteris (ar su moterimis) išgirs jas kuo aukščiausiai, bet jei jis 
savo kūrybos veikale jas juodžiausiai nupieš, išniekins, tai vis
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dėlto mes jo nuomonės apie moteris žiūrėsime tik iš jo kūrybos, 
nes joje jis tikriau parodo save, savo vidujines aspiracijas ir su
sintetintas pažiūras, negu šiaip kalbėdamas, kada jis gali ir pri- 
simesti, nuduoti. Tiktai mene žmogus yra priverstas duoti save 
visiškai nuoširdų, tokį, koks tikrai besąs, nes mažiausias falšy- 
vumas jau sugadina jo meną, o šiaip kalbėdamas jis gali agituoti, 
skelbti ką nors, pats to viso visai nepergyvendamas, kartais tuo 
ir netikėdamas, kaip dažnai atsitinka. Todėl menas mums yra 
amžinai neišsemiamas visokių gyvenimo tiesy turtas, patikimiau
sias šaltinis tolimos praeities žmonių sielai pažinti, tik, žinoma, 
iš jo tas tiesas ne taip jau lengva yra išskaityti. Meną supran
tame, jo tiesas suvokiame ne akimis, ne žodžiais, ne šalto proto 
logiškomis sąvokomis, o tik širdimi, visos savo būtybės jausmu. 
Taip, kaip menui sukurti reikia nuoširdaus ir gilaus, visuotinio 
įsijautimo, taip ir jam suprasti reikia visos širdies. Kas nepagerbs 
meno kūrinio, nenusilenks jam ir nesusižavės juo, neuždegs savo 
jausmo to kūrinio grožiu — nieko tikro jame neras ir neišskaitys, 
jokios tiesos nesupras.

Pats menas kyla iš didelės kūrėjo sieloje įvykstančios har
monijos, iš vienlypiu jausmu visos jo būtybės subangavimo, o 
tai yra, kai ir kūnas ir siela, ir Širdis ir protas gyvena, jaučia ir 
supranta vieną'jausmą, vieną mintį ir iš to palinksta į vieną va
lios žygį. Tos vienlypės būsenos pilnutinis išreiškimas ir yra 
kūryba. ,

Kaip žinome, ir žmogaus gyvenime širdies, kaip psichinės 
galios, veikimas yra galingesnis ir reikšmingesnis už proto galias. 
Pav., ir dabar — žmonijos protas duoda daugiausia tik civiliza-; 
cijos laimėjimus, o tik jausmy ugdymas ir tobulinimas — tikrąją 
kultūrą. Protingi ir mokyti žmonės daro išradimus, varo techniką, 
mechaniką bei kitus fizikos mokslus į priekį, gerina materi j alinę 
žmonijos būklę, bet mokytieji daro ir sukčiausias aferas, rengia 
karą, — žmoniy žudymą ir daug kity visai nežmonišky dalyky. 
Civilizacija tuo materijaliniy gėrybiy godumu, turty, prabangos ir 

* patogumy pamėgimu atvedė pasaulį į dabartinę baisią krizę ir 
dar nesustojo — savo nežmoniškus žygius tęsia toliau> naikina 
didžiausius maisto ir kitokio brangaus turto išteklius savo bai- 
siyjy intencijy vardu, nors dar toli gražu ne visi žmonės sotūs ir 
apsidengę. Tai ir yra absurdiškiausi, begėdiški protinės civiliza
cijos vaisiai. Ar tai girdėta, kad gydytojai tobulina priemones 
apkrėtimui kuo plačiausiy žmonijos masiy maru ir kitomis baisio
mis ligomis! Visai kas kita būty, jei tie civilizacijos mokslinčiai būty 
išlavinę ne tik savo protą, bet ir jausmus, širdį ■—tada jie nega- 
lėty daryti ty nežmonišky baisenybiy, ty suktybiy ir neteisybiy, 
kaip kad dabar. Taip tad tik teigiamai išugdytų jausmy žmogus 
tevadintinas kultūringu. Už mokslinčiy profesorių, sėkmingai to
bulinantį karui naudingas apkrečiamas ligy bakterijas, žmonijos
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gyvenimo harmonijai įkūnyti ir jos laimei siekti šimtąsyk bran
gesnis ir progresyvesnis yra bemokslis kaimietis, kuris, pats vos 
juodą duoną su žalibarščiais valgydamas, tos pat savo prakaitu 
uždirbtos duonelės nepagaili elgetai ir žiemą šąlančiam paukšte
liui patrupinti, o iš savo kaimyno nesigodi nė mažiausio daikto, 
kad ir pusės cento verto. Aišku, kad vienas protinis iškilimas be 
širdies kultūros veda žmoniją į aiškią pražūtį, kai tuo tarpu vien 
jausmų teigiamas išsitobulinimas, kad ir neparemtas jokiu aukštu 
proto išlavinimu, laiko žmogų tinkamoje aukštumoje, daro jį 
visuomenei naudingesnį, ir sau pačiam duoda daugiau laimės, 
pasitenkinimo.

Taip matome, kad realiame gyvenime jausmų ugdymas 
žmonijai yra daug pranašesnis, reikšmingesnis už proto progresą. 
Kas, kad šiandien civilizuotas žmogus turi visus stebuklingai pui
kius patogumus, kaip elektrą, radio, auto, vandentiekį, baigiant 
dulkių valomąja masina, kas iŠ visa to, jeigu jo širdy nėra arti
mo nei žmonijos meilės nė kibirkštėlės, nėra sąžiningumo, tei
singumo nei širdies skaistumo jausmo? Kas, kad mes baigsime 
trejetą fakultetų su daktaro laipsniu, jei mūsų visai nejaudina 
varžytinėmis lauk vejamas iš savo ūkio, sąžiningai visą amžių 
dirbęs ir ne tik jokių prabangos pasimėgimu, bet nė tinkamo 
valgio ir rūbo neturėjęs, mūsų kaimietis ūkininkas? Kas, kad mes 
mokame brautis į gerai apmokamas garbingas tarnybas ir tai 
laikome mūsą pačią sugebėjimu (o iš tikrųjų tėra tik nachališ- 
kumas), kad mokame algą išdidžiai pralėbauti, mokame gudriai 
laviruoti ir su įstatymais neprasilenkti, jei šalia savęs nejaučiame 
skriaudžiamo vargdienio, nesigailime luošo elgetos, jei mums šir
dis nesudreba matant žiauriai mušamą gyvulį? Pagaliau, kas iš 
mūsą išdidaus afišavimosi dorybėmis ir kilnumu, jei nė kiek ne
sipiktiname perkamy ir parsiduodančiy žmonių (motery) viešu 
demonstravimu ir jy pareikalautojais?

Tik jausmų ugdymas kilniais idealais, tik širdies kultūra te
gali iškelti žmogų į aukščiausius sielos gyvenimo laipsnius, į 
tikrąjį žmoniškumą.

Todėl ir dieviškiausiame žmonijos dvasios pasireiškime — 
mene Irgi vyrauja me protas, ö širdis, jausmas. '

Širdies tobulėjimas kyla ir bręsta— meile. Gryniausias gro
žio ir gėrio jausmas ir yra meilės jausmas. Yra tokių gryno pro
to žmonių, dažniausiai materijalistų, kurie grožio ir meilės jausmo 
visai neturi, nes jį iš jaunumės nuslopinę, nedavę jam išaugti. 
Ne visada jie būna būtinai blogi, nes juos varžo visuomeninės 
pareigos, papročiai, įstatymai, nesąmoninga baimė nustoti presti
žo; todėl jie elgias dažniausiai labai korektiškai ir tam yra išsi
dirbę tvirtą šabloną. Bet jų gerieji darbai nėra jų pačių širdies rei
kalas, o tik būtina pareiga laikytis daugumos visuomenės ribose. 
Toksai duoda pinigą elgetai, visai jo neatjausdamas, o tik taip
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. J. Grigaitytė
* . .. ' ■ ’ 

, * L. % t, ■
. "h .

Nesakyk man savo vardo
Jo žinot nenoriu aš;
Virš bangą žuvėdros nardo,
Nesakyk man savo vardo
Mūsą sapną jos nuneš ...

Tik pažvelk, kaip saulė jūrą
Tirštu dažo karminu;
Gaisrą pusračiu Sukūrus,
Kai bučiuoja saulė jūrą,

tą vakarą menu ■—

Čia visi juk meile gimdos 
Tais karmino vakarais;
Ir palieka jūrai skundas, 
Kad visi, kur vakar gundės 
Išdardėjo traukiniais.

Nesakyk man savo vardo 
Mums tik vasara žalia;
Virš bangą žuvėdros nardo, 
Nesakyk man savo vardo, 
Buitys pinas mūs ne čia...

■ • * * *
U,J Illi V III11 ■! ■

sau — savo paties sąžinei nuraminti, kad „ir aš, va, gailiuosi 
vargšy“. Pasigailėjimo verti tokie „žmonės“, Jie jau yra užmig- 
dę, užgesinę savy tą dieviškiausią savo sielos galią — jausmą, 
be kurio jie jau jokiu būdu negali kilti aukštyn, į didesnį žmo
niškumą — toki žmonės yra jau baigti, nors dar kažin kiek gy
ventu ir protišku gudrybių išgalvotu.

Ypač brangintini ir ugdytini mumyse jausmai, mūšy širdin
gumas, šiais — proto galybės dekadenso — laikais, kada žmo
nės savo proto gudravimais jau patys save žudo. Laikas jau pra
dėti žmonijos naują renesansą, kuris ateis tik per jausmo kultūrą.

. Moteris, palyginant su vyro psichine struktūra, daugiausia 
atstovauja ne proto, o jausmy sričiai. Moteries gyvenimą, poel
gius, atskirus veiksmus, santykius su kitais tvarko dažniausiai 
jausmas, instinktas, nuotaika, impulsyvus ūpas. Jausmingumo, 
jautrumo, nuotaikingumo ir širdingumo visada daugiau rasime
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moteryse negu vyruose (žinoma, šių posakių nereikia taikyti indi
vidualiai, nereikia rinkti atskirti prieštaraujančių pavyzdžių, o su
prast — tik daugumos palyginamuoju atžvilgiu). Kai kas nori tą 
moterų specifišką ypatybę neigiamai aiškinti, peikti ir ta proga 
iš jų pasityčioti (Iš ko dabartinis cinizmas nenori tyčiotis?), sako, 
moters proto neturinčios, neišmintingos besančios, negudrios, 
protauti nemokančios ir t t. Bet — kas žmogui daugiau tikro 
džiaugsmo, kilnaus pasitenkinimo ir laimės valandėlių duoda — 
protas ar jausmas? Tiktai jausmu teatjaučiame tikrą grožį, skais-

• čią meilę, kilnų džiaugsmą. 4r Dievą garbiname — kilniausią 
žmogaus dvasios būseną pergyvename, ne protu, o jausmu. Tad 
nenusiminkime, jei turime vos vidutinį protą, jei mums trūksta 
daugybės mokslo žinių, o labiau rūpinkimės savo brangesniu 
turtu —. širdimi, ugdykime jausmo kultūrą, kuri ir džiaugsmo ir 
laimės daugiau duos ir Dievą pajusti padės. Ir protas naudingas 
žmonijai tik lygiagrečiai tobulinant jausmus, o kitaip — jis stačiai 
pražūtingas (tam dabar pavyzdžių begalės). O galime ir jokių 
mokslų neišeiti ir jokios garbės nepelnyti, turtų neįgyti, bet jeigu 
mes turėsime širdį, atjaučiančią žmonijos džiaugsmus ir nelaimes, 
pajėgiančią Dievą pamilti ir garbinti — tikslingai vyks mūsų gy
venimas, mokėsime būti naudingos Dievui ir žmonijai, ir tada 
šventas ir neabejotinai žmogaus vardo vertas bus buvęs visas 
mūsų gyvenimas šiame pasaulyje. Žinoma, geriausia būtų, jei 
galėtume harmoningai drauge tobulinti protą ir jausmus, tai būtų 
ideali žmoniškoji mūsų kultūra, bet jei taip negalima, tai pirmių 
pirmiausia mes turime branginti savo širdies turtus.

Ir kuris elgiasi žmoniškiau: vyras, dėl skurdo nusivylęs, 
protu ieškąs atsakymo į painius gyvenimo klausimus, o jų nera
dęs, plūstąs Dievą ir žmones, karčiamoj savo nusivylimą paskan
dinti mėginąs, ar jo moteris tuo tarpu bažnyčioj širdingai ašaro
janti, maldomis savo vargą saldinanti, Aukščiausiai Būtybei savo 
kančias aukojanti, nusižeminusi ir vilties nepametanti? Tegul sako, 
kas nori, kad ta moteris neprotinga, kad kantrybe vargo nesu
mažinsi ir ašaromis nelaimių nenustumsi, bet vistiek mes joje 

( matysime vertesnę žmogystę, kaip jos vyre. Todėl tesijaučia lai
minga ta, kuriai Dievas širdies nepavydėjo, nes tai vertingiausias 
jos kraitis. '

Žmogaus aukščiausia kūryba — menas auga ir bręsta žmo
gaus širdy. Jausmas, plačiausiomis sritimis ir karščiausiomis lieps- 
nęmis išsiliejęs, ligi dangiškojo grožio iškilęs, visą kūrėjo būtybę 
pavergęs — pagimdo kūrinį. Todėl menas — širdies kūdikis taip 
dažnai apeliuoji į moterį, taip noriai glaudžiasi prie jos širdies. 
'Atimk iš pasaulio tą „das-ewig Weibliche“, tą švelnųjį moteriš
kumą, tą meilę, kuri ir protą pergali, tą žmogiško jausmo galybę, 
kuri didžiausius darbus nuveikia ir aukščiausius idealus kuria — 
kas gi beliktų? Civilizuota gyvulija, vargu, kas daugiau. Anot
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Vaižganto, jei mes perkratytame bet kurio didvyrio pasiaukojimų, 
pasiryžimų ir žygių priežastis, tai j u tarpe vis rastume ir skaisčią
ją meilę moteriai, kaip vieną iš galingiausių stimulų idealizmui ir 
karžygiškumuiširdyje ugdyti. Moteries natūralusis jausmingu
mas, karštas širdingumas, skaisti idealinė meilė — toks neišse
miamas šaltinis tikrojo žmoniškumo, artimo meilės, "gyvenimo 
džiaugsmo, pilnutinės harmonijos! Todėl aukščiausias žmogaus 
kūrybos žingsnis — menas taip dažnai pasirenka moterį. Moteris 
jau nuo seniausiųjų laikų yra buvęs dažnas ir beveik universa
lus kūrybos objektas ar bent įkvepiančioji (užmezgančioji) ir kū
rinį brandinančioji šiluma. Vieni kūriniai iš tos moteriškumo 
šilumos vien tik savo gyvybę paėmę visai kitomis formomis išsi
lieja , ar kitas idėjas išreiškia, tačiau kiti kūriniai ir savo turiny 
ar formoj palieka to moteriškojo gemalo ženklus, o dar kiti net 
savo pagrindiniu veidu, savo gyvybės kūnu ir krauju turi moterį, 
moteriškumą. Taip tad moteris žmonijos kūryboj nėra atsitiktinis 
elementas. Ir beveik Visada ji atstovauja meno turiny jausmų gy
venimą, meilės, laimės, džiaugsmo, pasigėrėjimo arba pasiaukoji
mo, nusižeminimo ir išsižadėjimo elementus.

Pavyzdžiui, Homero poemų didvyriai. Achilas — garbingas 
ir galingas. Jis savo tautiečiams kaip dievaitis. Jo narsumas ir 
taurumas įamžina jo vardą. Bet egoistiškai įsižeidęs jis elgiasi 
kaip žemiausias pikčiurna, nepaiso bendruomenės, tautos reikalų, 
ir tas jo pyktis nė laikui bėgant nemažėja: jo savimyla kieta. Nie
ko nepadeda nė nuolankiausi tautiečių maldavimai. Toks tikrai 
vyriškas jo charakteris. Jėgos, narsybės ir garbingumo tiek daug, 
bet jausmų kultūra menka, širdis žiauri ir kieta, egoizmas didesnis 
už eilinio žmogelio kaprizus. Tik kolosališka nelaimė — draugo 
mirtis išjudina jį iš to užkietėjimo. Tiesa, jis susigraudino kiek 
dėl senio Prijamo ašarų, bet tai buvo tik pritarimas susidariusiai 
graudžiai nuotaikai, toks jau įspūdingas momentas, kuris tačiau į 
jokius realius valios veiksmus jo nepastūmėjo. Užjausti ar gailėtis 
vien pritariant, t. y., pasiduodant iš šalies sukeltai nuotaikai—nėra 
joks aktyvus altruistinis jausmas. Kitas didvyris Odisėjas. Gudruo
lis, tokienis ilgiems ir pražūtingiems karams galą padaręs ir savo 
tėvynei laimėjimą nulėmęs, apsukrus, sumanus ir vikrus, visokių 
Dievo dovanų kupinas. O kaip jis elgiasi pavojų metu su savo 
draugais? Kiša juos į pražūtį, norėdamas pats išsigelbėti. Tad irgi 
vyriškas asmuo: protas visapusiškai išlavintas, o jausmai primi- 
tyviškiausi. Visai kitoks poemos moteriškasai asmuo — Penelopė. 
Daugiau kaip dešimtį mėtų ji laukia dingusio vyro, ilgisi ir liūdi, 
ir jos meilė nė kiek neblunka, nemažėja, o žėri, kaip neužgesi
nama šviesa, kaip tikrai dieviška kibirkštis. Visus naujus preten
dentus — jaunus ir gudrius — ji atstumia visai nė neabejodama, 
nes jos visas gyvenimas atiduotas Odisėjui, nes jos meilė, kaip 
absoliuti vertybė — nieku nepakeičiama, nekintama. Ir savo su-
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manumą, protą, ji panaudoja tik tam brangiausiam savo Širdies 
- jausmui apginti, savo meilei ir ištikimybei išgelbėti. Ji griebiasi 

klastos, apgaulės, bet tik tokios, kuri derinami su jos kilniais 
jausmais, t. y., kuri tik ją pačią apgina, o priešui jokios skriau
dos nepadaro. Ir jeigu jau būtų ji Šiomis „pacifistinėmis“ prie
monėmis daugiau nepajėgusi savęs apginti, tai, matyt, būtų save 
paaukojusi, bet žiauriųir nežmoniškų ginklų nepanaudojusi (nors 
galėjo ji sugalvot tuos vyrus kaip nors klastingai nugalabyt, ar ką). 
Ir štai, išsėdėjo Penelopė tiek mėty namuose, jokių garsių žygių 
nepadarė, o tačiau ji mums yra kažkas labiau pasigrožėtino, kaip 
didieji didvyriai — Achilas ir Odisėjas, nes jos jausmų kilnumas 
mus daugiau žavi už anų narsumą ir protą, jos žmogiškoji as
menybė daug tauresnė, nes jos širdis skaisti, giliai jaučianti, švel
niai ir pastoviai ■mylinti, pasiaukojanti, nusižeminanti, išsižadanti,

AŠ čia tyčia paėmiau tą herojinę, senovės liaudies motyvų 
poemą, kurioje, kaip plačios tautos susintestinto jausmo kūryboj, 
kuo objektyviausiai atsispindi viso to laikotarpio tautos buities 
bruožai ir todėl išreikštosios poemoj įkūnytosios tiesos yra pla
tesnio maštabo, universalesnės.

Šiandien militarizmo ir proto galybės laikais, vertėtų dau
giau susidomėti jausmų kultūra, nes išugdę vien protą jau per 
sparčiai žengiame į pražūtį. Sužvėrėjo valdančioji ir karus ren
giančioji giminė — vyrai, nes pamiršo jau seniai namuose pa
liktą Penelopę — moterį, kuri, kaip ir visada, kantriai kenčia, liū
di ir laukia, nusižeminusi ir pasiaukojanti, kuri nuoširdžiai gailisi 
vyro, nežmoniškai žiaurioje politikoje savo protą bemankštiyančio. 
Ji žino, kad jis be atodairos yra pasiryžęs sugriauti ir puikiąją 
Troją, ir daugybę žmogiškų gyvybių karo lauke palikti, daug 
Andromachų pravirkdyti, o paskui — didžiuotis savo kruvinais 
žygiais. Bet kaip teisybė po pasaulį akla turi klaidžioti ir alkį 
kęsti, taip ir kilnioji moteries širdis palikta prie ūkio ruošos na
muose, prie virtuvės, kad ųegalėtu kliudyti žiauriajai vyriško 
proto galybei, karo žaibais ir egoizmu besisvaidančiai po pasaulio 
viešumą. Kuklumas kenčia ir tyli, o drąsus akiplėšiškumas valdo 
ir nedorybėmis didžiuojasi.

Teisingai pasakė Herbačiauskas. Nusigyveno ir nubluko vy
riškoji galia, nes pamiršo jie, kokių didžių vertybių .gali pasi
semti iš moteriškosios širdies; išsigimė ir ištvirko pasaulis, nes 
nustojo branginti moteriškąją skaistybę, nes paniekino moterį.
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F. Hercceg

Lehel is

Ant kalnelio, vidury tamsaus pušyno, Šalia upės, stovėjo 
Nemazer pilis. Jos dideli, senoviški, juodais apkaustymais langai 
žiūrėjo į Vaagą. Pilies rūmai galėjo būti pastatyti dar prie kara
liaus Mathias, kokio nors Venecijos meisterio, senais gotiškais 
motyvais, bet ji imponavo daugiau savo daugybe mūry, savo 
bokštais, kuorais bei stiliaus simetrija. Nuo vartų tęsėsi didelės, 
veja apsuptos ir marmuro kolonomis papuoštos sodo terasos že
myn, iki upės kranto. Žiūrint iš bokšto jos atrodė lyg milžinišku 
laiptų parkas, išklotas žaliu, spalvuotomis arabeskomis išsiuvinėtu 
kilimu. Viskas čia buvo įrengta, kaip kunigaikščio rezidencijoj.

Pirmieji pilies ponai, iš tikrųjų, kurį laiką gyveno, kaip tikri 
kunigaikščiai. Senieji grafai Bartelony, tie nenugalimi, pilni sukty
bių oligarchai, pasinaudoję turkų arba vokiečių karais, pavergda
vo kaimynystėje esančius miestus; kai kada užpuldinėjo net savo 
kaimynus hercogus Hadfalusy, kurie buvo nemažiau galingi ir 
plėšikiški. Čia jie sudarydavo sąjungą su vokiečiais, tai vėl su 
turkais ir garsas jų žiaurumo pasiekė net popiežių Romoje, kuris 
daug kartų siuntė jiems savo prakeikimą.

Šiandien beliko vienintelis žmogus, kuris tuo vardu vadinosi 
tai buvo tik moteris, graži, blondinė dama, paskutinio grafo Bar
telony, Paryžiaus generalinio konsulo ir auksinių kailių riterio, 
našlė.

Grafienė, kuri nuo to laiko, kada liko našlė, pjaleisdavo 
žiemas Paryžiuje, o vasaras savo pilyje anf Vaagos kranto, buvo 
pasiekusi jau to amžiaus, kuriame paprastai grafienėms kalendo
riaus nekuklumas, laikąs gimimo metus visuomet aky vaizdo j, pra
dėjo darytis nemalonus. Nors jos veidas nebebuvo rožinės spal
vos, dažniausiai švelniai išblyškęs, bet ji vis dar galėjo didžiuotis 
savo dailumu; ji buvo to pribrenduslo grožio, kokį mes paprastai 
mėgstame įsivaizduoti Ilona Cryni: majestotiškas aukštis, rimta 
veido išraiška, puiki ir liekna išvaizda.

Jos viršutiniai blakstienai buvo taip trumpi, kad vos pusę 
lėlytės teuždengė. Psichologai čia būtų įžiūrėję nepaprastą dvasios 
stiprumą, energiją, karštakraujiškumą. Gali būti, kad šitas dvasios 
stiprumas ją, jos pirmos santuokos patyrimais, sulaikė nuo antrų 
vedybų.

12
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Ilga vasaros diena baigėsi, kai svečiai atvyko į pilį. Tai bu
vo grafienės jaunystės draugė hercogienė Hadfalusy su sūnumi.

Grafienė laukė svečiy ant terasos laiptų ir, kai po dešimties 
nesimatymo mėty abi našlės vėl apsikabino, jos buvo labai sujau
dintos ir apsiverkė. Labiausiai verkė hercogienė; buvo kalbama, 
kad susituokusi ji buvusi labai laiminga.

Nors hercogienė buvo tik penkiais metais senesnė už savo 
draugę, bet dabar, matant jas drauge, galima buvo palaikyti ją 
grafienės motina. Jaunystėje ji dažnai sirguliuodavo ir bendrai 
buvo labai kuklios išvaizdos, o dabar kada jos plaukai per dve
jus metus visai pražilo, ji atrodė tikra senutė. Jos mažas pageltęs 
veidas buvo malonus tik dėl savo akių, ty švelnių, ramių moti
nos akių, kurios dažnai tyliomis naktimis verkdavo.

Grafienė pirmoji nugalėjo savo susijaudinimą:
— Ar tu ilgai liksi pas mane? —- paklausė.
— Tik dvi dienas, mieloji; gydytojai man patarė važiuoti į 

Karlsbadą. Bet mano sūnus galės pasilikti čia šešias savaites, po 
to aš jį atsiimsiu... Į kurortą aš nenoriu jo vežtis, aš noriu jį ap
saugoti nuo to blogo įspūdžio, kokį jam gali padaryti elegantiš
kas pasaulis... Jis yra geras, suprantąs vaikas ir daug vargo tau 
nepadarys...

— O kur yra mažiulis?
— Jis užimtas, matyt, su bagažu.
Tuo pačiu akimirksniu kažkas užlipo laiptais aukštyn. Her

cogienė greitai atsigręžė.
— Leheli, tu vėl kišies į namiškių reikalus!
— Bet mamyte, čia tarnai tokie silpni vargšai, jie keturi vos 

pajėgė skrynią užnešti...
Grafienė balsiai nusijuokė.
— Ar tai tas tavo „mažiulis“?
— Leheli! Tu taip-pasisveikini su teta? Leheli!
Lehelis numetė savo naštą ir kiek droviai nusilenkė grafienei.
Jis galėjo būti aštuoniolikos mėty amžiaus, bet jau dabar 

buvo dviem galvom aukštesnis, už savo motiną. Jo pečiai ir ran
kos buvo stiprios, kaip jauno gladiatoriaus, veidas rausvas ir 
švelnus, kaip jaunos mergaitės, žvilgsnis tyras ir nekaltas.

— Ar tu alkanas, Leheli? — paklausė hercogienė meiliai.
— O, dar ir kaip! — atsiduso vaikinas atvirai.
Jis visad buvo alkanas. Apskritai rodėsi, kad jis niekad nė

ra buvęs sotus.

Hercogienė galėjo ramiai keliauti į Karlsbadą, pavedus savo 
sūny ir jo auklėtoją grafienės globai. Iš tikrųjų, ji beveik visai 
neturėjo vargo su tuo berniuku; jo motina tiesą sakė, tai buvo 
geras ir išmintingas vaikas. Didesnę dalį dienos, jis praleisdavo
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užsiimdamas sprandą trūkstamu sportu, bet jo auklėtojas ramin
davo grafienę, sakydamas, kad ji galinti tuo visai nesirūpinti. 
Jaunasis hercogas esąs stiprus ir miklus, kaip akrobatas, jojąs, 
kaip kovbojus, iriąsis, kaip jūrininkas. Jei jaunas arklys jo ne
klausąs, jis paprastai savo stipriomis rankomis metąs jį ant žemės, 
o kai po juo apsiverčiąs laivelis, jis, blogiausiu atveju, dar dvi 
mylias plaukiąs. Pagaliau tai esąs jo motinos auklėjimo planas— 
išmokyti jį žiūrėti kiekvienam pavojui į akis. Jis turįs lavinti sa
vo muskulus sportu, būti daug saulėje ir gamtoje. _

Kaip audringai virė gyvenimas tame stipriame kūdiky, joks 
moteriškas auklėjimas to negalėjo paslėpti. Apskritai jis buvo ge
raširdis, švelnus vaikinas. Jo auklėtojas, siaurapetis ilgaskvernis 
galėjo jį vienu žvilgsniu valdyti; kiekvienam, net tarnams jis buvo 
nepaprastai mandagus ir švelnus. Su kokiu švelnumu tas berniu
kas, iš kurio lūpų neišėjo joks melas ir kurio mintyse nebuvo'už
klydusi nė viena bloga mintis, buvo prisirišęs prie savo motinos. 
Kasdien jis jai rašydavo ilgus, vaikiškus laiškus, pilnus Švelniau
sių posakių. Kai kada jis perskaitydavo tokį laišką grafienei ir ji, 
norėdama paslėpti savo susijaudinimą, balsiai juokdavosi, nors iš 
tikrųjų širdies gilumoje pavydėdavo savo draugei.

Po piet, kai auklėtojas nueidavo pusvalandį > pamiegoti, jie 
pasilikdavo vieni ir šeimininkė galėdavo kai kada iš naivių Lehe- 
lio įnorių iki ašarų prisijuokti.

— Aš atnešiu jums cigarečių, Leheli, — tarė ji karią.
Vaikinas papurtė galvą.
■— Mama nenori, kad aš rūkyčiau.
— Ar jūs niekad nerūkysit?
— Gal būt, kada aš būsiu vyras.
— Aš žinau daug tokių ponaičių.jūsų amžiaus, bet jie el

giasi taip, lyg būtų vyrais...
Mažasis hercogas nusijuokė.
— Aš taip pat! Pavyzdžiui jaunieji baronai Pardubicai. Jie 

nešioja monoklius, apikakles iki ausų, kalba per nosis, ir į lenk
tynes važiuoja baltais kamašais...

— Kuo jūs manote būti, kai užaugsit?
— Karininkas, kaip mano tėvelis. Būtų gerai, kad karas su 

rusais užsitęstų iki to laiko, kol aš galėsiu prisidėti... O kaip aš 
noriu kautis!

' — Bet karas baisus!
— Aš nebijau.
— Bet ar jums nebūtų gaila tų žmonių, kuriuos jūs turėtu

mėt nužudyti. Įsivaizduokite sau: jie gulėtų ten išblyškusiais vei
dais, kruvinais, sužalotais sąnariais, o namuose jų verktų tėvai, 
vaikai...

Vaikino veidas apsiniaukė. Apie tai jis iš tikrųjų nebuvo 
galvojęs, t

t
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— Tada, gal būt, aš visai nebūsiu kariškiu,—tarė jis liūdnai.
& *
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Grafienė, kaip ir dauguma junoniško ūgio motery, buvo ne
judri, tingi. Bet dabar savo naujoje auklėtojos tarnyboje jautėsi 
patenki n tai r lydima Lehelio pradėjo daryti net didesnes iškilas. 
Dažniausiai jie važiuodavo vienudu į kitą parapiją ir berniukas 
aistringai mėgęs važiuoti,dideliu greičiu, pats savo geležinėmis 
rankomis valdydavo arklius, išvengdamas mažiausios nelaimės.

Vieną dieną jie nepastebėjo, kaip prabėgo laikas ir pradėjo 
temti jiems esant miške. -

—• Laikas namo eiti, — priminė grafienė.
Vaikinas, žinodamas visus eglyno kelius, įsisuko į šalutinį 

takelį.- '■
— Per penkias minutes mes busim namie!
Ir jie iš tikro būtų netrukus pasiekę namus, jei ne mažas 

upokšnis būtų perkirtęs jiems kelią.
— Na, kaip mes persikelsim per šitą? — paklausė grafienė.
— Reikia nusiauti kojas ir bristi. .
— Ar jūs nieko geresnio nesugalvojat? — nusijuokė grafienė.
— Kodėl? Jūs bijote nusišaldyti? Aš niekad nenusišaldau!
Jaunasis hercogas nusiavė batus ir permetė juos į kitą upės 

krantą.
— Tada aš jus pernešiu!
Grafienė papurtė galvą. Ne, tokiuose senuose metuose ji 

nenorėjo Daphnis ir Chloe vaidinti...
— Bet kodėl ne... Mamą aš dažnai nešdavau... Aš galiu pa

nešti tris kart daugiau...
Grafienė nusijuokė.
— Jūsų tiesa, vaikuti... Įsivaizduokite tiktai, kad jūs vėl 

mamą nešate...
Vaikinas švelniai ir lengvai, kaip lėlę, pakėlė grafienę ant 

rankų ir žengė pirmyn. Kvepianti suknelė, kaip šilta vilnis glau
dėsi prie jo krūtinės, apie kaklą jis jautė švelnias moters rankas. 
Vidury upelio grafienė paprašė jį sustoti.

— Vieną akimirksnį!
' ’ • ■ , ... - ... ■ . . ‘ ■

Ji nulaužė mažą Šakutę nuo didžiulės pušies, kurios Šakos 
buvo nulinkusios toli į vandenį ir prisegė prie jo skribėlės.

— Galime eiti toliau!
Lehelis žengė žingsnį — kitą ir vėl sustojo.
— Ar sunku?
— Ne, ne, visiškai ne!
Jis jautėsi apsvaigęs ir lyg švino naštos slegiamas daugybės 

šilkų ir suknelių. Kažkas užėmė jam kvapą ir suvarė kraują į 
galvą. Ramus upelio vanduo baisiai subangavo, o medžiai pradėjo 
siūbuoti...
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Kitam krante jis apsiavė kojas ir tylus žingsniavo šalia gra
fienės. Visą kelią jis buvo rimtas ir išsiblaškęs.
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— Drauge Leheli, paskutinias tris dienas jūs pasidarei per 
daug tingus..» Jūs visai nesijudinai iš pilies... Ir man tikriausiai 
nepakenkty, jeigu truputį pajudėčiau...

— Aš tuoj kinkysiu, — atsiliepė jaunasis hercogas paslau
giai. Kur mes važiuosime?

— Aš pasiliksiu namuose, nes man galvą skauda, bet jūs 
galit pasivažinėti.

Apmaudas pasirodė Lehelio veide; nė žodžio netardamas, 
jis paklusniai vykdė patarimą. Po pusvalandžio jis jau vėjo grei
tumu lėkė paltai upę išsivingiavusiu vieškeliu. Grafienė, kuriai, iš 
tikryjų, truputį skaudėjo galvą, pasiėmus anglišką romaną atsisėdo 
viename sodo terasos kamputyje.

Ji perskaitė porą puslapiy, bet nieko nesuprato; akys pra
dėjo merktis ir ji, pagaliau, užmigo savo kėdėje. Tai nebuvo tik
ras miegas, bet pilnas sapny snaudulys, kuris, kaip švelnus rūkas, 
apraizgo mūšy sąmonę, bet tuomet mes tuo pačiu laiku viską jau
čiame ir girdime, kas aplink darosi. Ir ji jautė pušy kvapą, kėdės 
atramos spaudimą, girdėjo žiogy čirškėjimą, garsius kambarinės 
žingsnius, bet negalėjo nei pasijudinti, nei akiy atverti.

Kurį laiką ji taip sapnavo. Staiga jai pasirodė, kad kažkas 
atėjo, atsisėdo jai vis-a-vis ir atydžiai į ją žiuri. Ji net jautė kas: 
tai buvo jis, mažasis hercogas. Nors jos akys buvo užmerktos, bet 
ji aiškiai matė berniuką priešais save, kaip palaimos apimtas, pa
sigėrėjimo pilnomis, jštroškusiomis akimis į ją žiūrėjo, laiks nuo 
laiko nubaidydamas aplink zvimbiantį uodą. Jo žvilgsnis dabar 
buvo visai kitas; jau ne tas vaikiškas, nekaltas, kaip anksčiau, bet 
neramus, ugningas — beveik paslaptingas. Tas veriąs žvilgsnis 
joje sukėlė nerimą ir ją baugino. Ji norėjo atsikelti, prakalbėti, 
bet keliy centneriy jėga slėgė jos sąnarius, ji negalėjo nė vieno 
muskulo pajudinti, galėjo tik kvėpuoti. Pagaliau berniukas pasi
lenkė 4r savo lūpomis palietė suknelės kraštą. Kiekvienu savo 
nervu ji jautė tą deginantį pabučiavimą.

Tada jis atsikėlė, dar kartą atsigręžė ir pranyko krūmuose.
Grafienė staiga pabudo. Ji apsižvalgė aplink: Nieko! Visa 

tai ji tik sapnavo. Vėliau iš savo kambarinės ji sužinojo, kad 
jaunasis hercogas seniai buvo grįžęs, ji mačiusi jį sode, o dabar 
jis esąs savo kambary...

Per vakarienę jiedu vėl susitiko. Jis atrodė ramus, tik jo 
veidas buvo nepaprastai išblyškęs. Prie stalo jis buvo tylus ir 
nuleidęs akis sėdėjo savo vietoje. Vienintelį kartą jis pakėlė jas, 
manydamas, kad niekas nemato: jose vėl žibėjo ana paslaptinga 
ugnelė.

Kitą dieną grafienė parašė savo draugei laišką:
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„Pasiimk savo sūny atgal į namus ir padaryk tai kaip gali
ma greičiau, nes jis įsimylėjo mane. Iš tikryjų, man labai nema
lonu dėl to, bet aš nieko čia negaliu...*

•fe
Kai po keturiy dieny hercogienė atvyko atsiimti sūnaus, ji 

nesiteiravo apie smulkmenas, o grafienė taip pat nieko nepasakojo.
— Tu ne visai gerai atrodai, Leheli, — pastebėjo ji, kai jis 

ją pasveikino.
_ — Man truputį skaudėjo galvą...

— Aš manau tau oras čia netinka. Kaip tu manai, gal va
žiuosim į namus?

— O ne, oras Čia puikus, tik aš vaikščiojau be skrybėlės 
saulėje...

Jis nutilo ir paraudo.
— Jis jau meluoja! — pamanė hercogienė. — Skaisti, ne

kalta kūdikystės ramybė jau praėjo. Tyki pavasario saulės šviesa 
pasibaigė. Dabar ateina karštoji vasara, jaunuolio kovos ir nusi
vylimai, paslaptys Ir susijaudinimai... Iki šiol jis buvo mano sū
nus, dabar jis priklausys kiekvienam, tiktai ne man...

Kai vežimas pasijudino iš vietos, Lehelis nusiminęs sėdėjo 
šalia motinos. Jis kandžiojo lūpas, o jo širdis, ant kurios gulėjo 
ana mažytė pušies šakelė, smarkiai plakė, lyg norėdama plyšti iš 
to baisaus, atkaklaus pykčio. Jis nedrįso atsigręžti į pilį, todėl 
negalėjo matyti aukštos moters figūros, kuri sukryžiavusi rankas 
stovėjo ten aukštai bokšte ir, mintyse paskendusi, sekė dulkiy de
besis, sukeltus atsitolinančio vežimo. Ji stovėjo ten ilgai, kol jos 
žvilgsnį užtemdė ašaros.. Kai ji skepetaite džiovino akis, ją apėmė, 
neapsakomai saldus jausmas, bet tuoj jį pasekė liūdesys.

— Kad aš būčiau dvidešimt mėty jaunesnė, — sušnibždėjo 
ji: — dvidešimt mėty! . . . . '

Išvertė J. Meškytė
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nariai. Laike Greyo kalbos tarp kitų interpelacijy buvo užklausta: 
ką mano valdžia daryti suteikimui moterims politinių teisių? 
Atstovas neatsakė. Klausimas buvo pastatytas Annie Kenney. Ji 
paklausė antrą sykį. Tada kaimynai vyrai nutraukė ją į kėdę, o 
dežūruojantis uždengė jos veidą skrybėle. Publika pasidalino į 
dvi dali:-už ir prieš. Kai pasidarė kiek ramiau atsistojo Christa- 
bei Pankhurst ir paklausė:

— Ar liberaly valdžia duos moterims politines teises? — 
Sir E. Grey neatsakė. Salėj vėl pakilo triukšmas. Tuomet nužen
gęs nuo tribūnos policijos karininkas paliepė duoti savo klausi
mą raštu. Veltui. Sir E. Grey pažiūrėjo ir nusišypsojęs padavė 
kortelę savo kolegai — ir neatsakė. Abi moterys palaukė kol vi
zitas pasibaigė, tada A. Kenney atsistojo ant kėdės ir garsiai su
šuko anksčiau minėtą klausimą. Priešininkai užsidegė. Kol policija 
spėjo jas išvesti, iš sudraskytų rankų sunkėsi kraujas. Tuo pat 
metu pakėlė protestą daugeli^ kitų moterų,kurios tuojau buvo su
areštuotos. Tai įvyko 1905 m. 13 spalių. A. Kenney gavo 3 ir Ch. 
Pankhurst 7 d, arešto. Tai buvo pirmosios W. S. P. U. kalinės, po 
pirmo ir viešo pasipriešinimo.

Ši žinia greitai perbėgo Angliją, ir moterų rinkimų teisė, lig 
šiol faktuota akademiškai ir teoretiškai, pasidarė gyvenimo rei
kalu, deginančiu politiniu klausimu. Tokio dalyko stovio labiau
sia bijojo politikai ir E. Grey pasisakė, kad neatsakęs todėl, kad 
tai nėra partijos reikalas ir niekad juo nebus. Viešoji nuomonė 
pasidalijo pusiau. Vieni nekentė, kiti tylėjo ir stebėjos drąsa. Ir 
spalių 20 abiems moterims buvo pakeltos ovacijos toj pačioj sa
lėją iš kur 13 d. buvo išmestos.

Nuo to laiko W. S. P. U. įėjo į savo vėžes,
1906 m. balandžio 25 susirinkimo salėj vėl buvo padaryta 

demonstracija, apie kurią spauda rašė: „Ir ką padėjo ligšiolinė 
kantrybė? Žymiai mažiau, nei ta 10 minučių demonstracija ant 
moterų galerijos. Tai buvo nemoteriška? Šimtą kartų labiau ne
vyriška teisingą reikalavimą paprastai užgniaužti.“

Gegužės 19 d. moterų delegacija gavo kantrybės linkėjimą. 
Ministeris pirmin. Asquith pasakė, kad „moterys pačios turi sau 
išsikovoti teises“.

Nebuvo kas darą. W. S. P. U. stengėsi praplėsti savo vei
kimą. Įsigyti narių. Tuo laiku Londone įkurta 3 skyriai. Dalis 
spaudos vadino jas „mock martyrs“ ar „marty rettes“. Vienas 
parlamentaristas apšaukė — moteriškais chuliganais; sufražistės 
sakė, kad sufražetės ardo motery judėjimą. Tuo tarpu Labotir 
Party rašė:--»Kaivyrai reikalavo sau rinkimy teisių užsilaikė ramiai 
ir konstitutiškai. Tiktai Bristolyj sudegino rotušę, muitinę, akcyzą 
ir vyskupo rūmus, keturias mokesčių inspekcijas ir keturiasde
šimt privačių namų. Visa tai buvo padaryta priderančiai ir legaliai. 

(Bus daugiau).
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Nekūrybinga lytis
Iš žurnalisto A. W y att’o T i Iby’o straipsnio Londono 

žurnale „The Nineteenth Century and After" ,1932.
* • , i . ' • “ . *

Bestudijuojant sąrašą tūkstančio asmeny, vadovavusiu Euro
pos istorijai bei kultūrai praeity ir dabarty, man krito akysna, kad 
Šalia 985 vyry Čia randi tik 15 moterų. Šis nepaprastai vienaša
liškas santykis (kaip 66:1) mane nustebino. Sakytasis sąrašas man 
buvo sudarytas neatsižvelgiantį lytį; atskirų asmeny lytis neturėjo 
nieko bendro su mano tuomet tiriamuoju dalyku.

Aš jau tuomet suradau, kad iš. 500 pirmųjų „B“ raide pra
sidedančių vardy angliškoj biografijų enciklopedijoj „Who’s who?“5 
484 buvo vyrai ir tik 16 motery. IŠ 500 pirmųjy „M“ raide pra
sidedančių vardų toj pačioj enciklopedijoj 482 buvo vyrai ir tik 
18 moterų. Kitais žodžiais tariant: prieš 966 įžymių arba bent 
pasižymėjusiu šių dienų vyry būrį stovi maža saujelė—tik 34 -— 
moters; vadinasi, viena moteris atitenka 30 vyrų!

Ir kitų šalių skaitmens — su viena pažymėtina išimtimi — 
rodo tokį pat vaizdą. Antai, prancūziškoji biografijų enciklopedija 
„Qui ėtes vous?“ vidutiniškai kiekvieniems 196 vyrams įrašo tik 
4 moteris, vokiečių panaši enciklopedija „Werist’s?“ kiekvieniems 
193 vyrams įrašo 7 moteris. Taigi, pagal šias enciklopedijas, 4 
šimtuose įžymių asmeny vidurinėj ir vakarinėj Europoj buvo 389 
vyrai ir tik 11 moterų; vadinasi, viena moteris atitenka 35 vyrams.

/ Visai kitoniškai yra Amerikos Jungtinėse Valstybėse. Ame
rikos enciklopedija „Who’s Who?“ vidutiniškai 528 vyrams įrašo 
po 72 moteris arba maždaug kiekvienai moteriai po 7 vyrus/Ka
nadoj santykis panašus j Prancūzijos santykį: kiekvieniems 196 
vyrams atitenka po 4 moteris. Pietinėj Afrikoj motery procentas 
dar mažesnis: 198 vyrai ir tik 2 moterį.

Panašų tyrinėjimą aš padariau enciklopedijoj „Dictionary of 
National Biography“, tame plačiame garsenybių Pantheone. Išdavos 
buvo tos pačios, iš 522 įžymių vardy, prasidedančių „B“ raide, bu
vo 504 vyrai ir tik 18 motery; taigi vienai moteriai gauta 32 vyrai.

Krikščionių kalendoriuj sausio mėn. surašyta 207 šventieji 
ir kankiniai; iš jų 171 vyras ir 36 moterys, t. y., santykis 6:1. 
Tačiau šio santykio tikrumas yra ginčytinas, kadangi kanonizuo
jant (pakeliant į šventuosius) nulemia asmens dievotumas ir doro
vingumas, bet ne dvasinė kūryba.
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Mokslo (čia autorius turi galvoj vadinamą tikslųjį gamtos 
mokslą.’ Pr. D. ) srity moterys tėra menkai pasižymėję. Viena iš
imtis Čia tėra ponia Curie1. Teorija ir praktika, idėjos ir stebėji
mai, popularūs išmistai ir pagrindiniai mokslo aptikimai yra be
veik išimtinai vyrų darbas.

Taip pat ir filosofijoj moterys neturi kuo ypatinga pasi
girti. Išimtis čia yra, gal būt, tik neoplatonike Hypatia, kurios 
veikalų neišliko2. O fHosofija yra tokia sritis, kurioj tipinga mo
ters pozicija yra adoruojančios H ei oi z ė s pozicija, atžvilgiu į 
savo mokytoją ir mylimąjį Abelar d ą.

Religijoj moterys, tiesa, turėjo didelių mistikių, tokių kaip 
šv. Kotrina iš Sienos; bet jos neturi nei didžių teologių, nei 
teologinių doktrinų autorių. Žinoma, taip yra dėl to, kad Bažnyčia 
motery šion sritin iš viso neįsileidžia. Kunigavimas tėra vyrams 
prieinamas.

Literatūroj moters kūryba labai nelygi. Nuostabus daly
kas, kad iš motery tarpo nėra nė vieno didelio istorininko, kad 
ir ne viena moteris yra palikusi istorinių dokumentų dienoraščiais 
ir laiškais, kurie yra gyvesni ir patikimesni, kaip istorijos veikalų 
dauguma.

Romanų rašytojuose, pirmoj eilėj Anglijoj, esti tokių rašy
tojų moterų, kurios savo pasauliniu garsu stovi lygiomis su romanų 
rašytojais vyrais. Dvejetas ar trejetas tokių moterų, kaip antai, 
George Eliot3 ir Lucäs Malet4 stovi pačioj pirmojoj eilėj.

Manytum, kad motery jausmas poezijai bei dainai, for
mos grožiui, linijai bei ritmui neturėtų būti menkesnis, kaip tas 
pats vyry jausmas. Tačiau tarp moterų esama tik vienos didelės 
poetės: tokia yra Sappho5. Moterys, kad ir turi labai gerą akį 
dramatiškumui ir asmeniniams gyvenimo. priešingumams, neišga- 
mino nei vieno dramatiko ir nei vienos d r a m oš.

Tapyboj Rožė Bonheur ir Angelika Kaufmann 
tikrai pridera į pirmąją klasę, bet jos vis dėl to neprilygsta nei 
Rem brand t’ą nei Whi stler’j. Ir vėl nuostabus dalykas: kad 
ir moterų gebėjimas observuoti žmonių charakterius yra virtęs

1 Marija Curie šiais metais (Liepos mėn. 4 d.) jau yra mirusi. Apie ją 
parašysiu „N. Vaidilutei“ atskirą straipsnį. Pr. D.
, 2 Apie siu dienu moteris filosofus H. P. B. Martius ir E. Landmann,
žiūr. „N. Vaidilutė“ 1924, 133 pusi. Pr. D.

3 Mary Ann Evans (1819 1808) pseudonimas. Pr. D.
4 Konvertitės į katalikybę (1808 a) Mary St. Leger Harrison 

(1852—1931) pseudonimas. Pr. D. •
5 Iš Lesbo salos kilusi, Mytilenej ištekėjusi, VE šimtm. pr. Kr. pabaigoj 

ir VI pradžioj gyvenusi graiku poetė, turėjusi daug mokinių mergaičių, gyve
nusi su jomis nuoširdžiai draugaudama ir sudarydama lyg kokią religinę drau
gystę. Nešvarus pramanymas apie šioj draugystėj neva praktikuotą vadinamą 
lęsbiškąją meilę yra senovinės komedijos ir nešvarios romėnų fantazijos pro
duktas. Nė vienas-ši.ų dienų klasicistas tos nešvarios legendos nepalaiko. Pr. D.
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priežodžiu, betgi jos neturi nė vieno tokio portretininko, kuris 
galėtų lygintis su V e i a s q u e z’u arba R e yno 1 d s’u.

■ Muzikoj pasižymi C h a m i n adė, kuri savo geriausiais 
momentais beveik prilygsta C h o p i n’ą meilingumu ir šviesingu- 
mu, bet niekuomet jaudinančiu liūdnumu ir melancholišku gilu
mu. O kas ji yra palyginta su tokiais gigantais, kaip B a c h a s 
B eethovenas ir Wagneris?

Vadovavimas valstybei ir visuomenės dalykai paprastai lai
komi vyry darbo rezervatu, arba ir išimtinu vyrų monopoliu. O 
betgi moterų darbai šioj srity, nuostabu, yra daug didesni, kaip 
dailiojo meno srity.

Moterys dažnai vyrus padaro kvailius, bet retai padaro kvai
lius pačios iš savęs. Ypatingai įspūdingas, šiuo atžvilgiu, yra didelis 
skaičius karalienių, kurios visai tinkamai atliko savo uždavinius. 
Anglijos Elzbieta ir Viktorija, Austrijos Mari ja Teresė, 
Rusijos K o t r i n a D i d ž i o j i, Bizantijos Ona K o m n e n a ir 
Palmyros Zenobia nėra koki tušti vardai; jos yra šviesiausios 
figūros žmonijos istorijoj. Greta j y galime visai su pagrindu 
pastatyt tokias moteris, kaip Florence Nightingale1, šv. 
Teresė (Didžioji) ir šv. Klara, jau nekalbant apie Orleano 
Joaną. Visos jos yra gyvas įrodymas už tai, kad moterims ne
trūksta nei sugebėjimų organizuot ir valdyt, nei tos asmens paver
giamos galios, kuri žmogų padaro vadą. Kadangi moterys visuo
meninio veikimo iki šiol negalėjo parodyt visu platumu, tai atrodo, 
kad šioj (vadovybės) srity moterų veikimas yra buvęs vaisinges
nis, kaip vyry. Moterys, gal būt, ne tiek, kiek vyrai, sugeba pačiupt 
valdžią į savo rankas; bet tais atvejais, kada valdžia patekdavo 
joms į rankas, jos pasirodydavo sugebančios atlikt laiko iškeltus 
uždavinius. Tačiau viena kregždė dar nedaro pavasario; iki šiol per 
mažas skaičius moterų patekdavo prie valdžios vairo, kad būty iš 
to galima padaryt visuotinai galiojančių išvadų. Berods,, istorija dar 
nesuteikė žiniy nė apie vieną vyrą —o juk jų tūkstančiai turėjo sa
vo rankose valdžią, — kuris būty įkūręs tobulą valstybę. Bet pa
žymėtina, kad mano turimame 24 įžyrhiy moterų sąrašėly tik 5 iš
garsėjo meno srity, tik 6 — religijos srity, o 13 pasižymėjo politikoj.

Šiaip ar taip, vis dėl to atrodo, kad moters turi daugiau su- 
gebėjimy valdymo ir administravimo darbams, kaip grynai dvasi
nėms darbo sritims gamtos moksle, matematikoj ir technikoj arba 
jausmui išreikšti literatūroj ir mene. Jei šioks manymas yra teisin
gas, tai (Moraus) Utopijoj moters turėty būt valdovės visuomenės 
ir praktiškojo gyvenimo srity, o vyrai — minties viešpatijoj. Tačiau 
šiy dieny pasaulis vargiai su tuo sutikty.

Sulietuvino Pr. Dovydaitis
P. S.-Truputį komentoriaus prie Šio straipsnio pridėsiu straipsny apie M- 

Curie artimiausiame „N. Vaidilutės“ numeryj. Pr. D.

1 Ligonių rūpintoja ir ligoninių gerintoja Anglijoj, gimusi 1820 Florencijoj.
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.. . - Fr. Augustinas, 0. P,

Rožančiaus Prasmė
. •• • ■ ‘ ■ * *

, * / ■ . -• ..

Dažnai prikišama, kad katalikų religijoj išviršinės apeigos 
nustelbia vidujinį gyvenimą.

Tai esą, pagal juos, tamsus debesys, gausiai prisotintas pa
maldumo arba kulto praktikomis, kurių egzistavimo priežastis bei 
tikslas yra nereikalingi.

Tikriausiai, darydami šį priekaištą, jei galvoja apie kokią 
nors pamaldumo pratybų, tai pirmon vieton stato Šv. Rožančiaus 
praktiką.

Dėl ko? Iš tikrųjų, pažvelgus išviršiniai, ši pamaldumo 
praktika atrodo mažiausiai išminties tereikalaujanti ir yra vaikiš- 
kiausia iš visų mūšy vartojamą pamaldumo pratybų.

Girdi, pagalvokit! Žmonės protingi tvariniai, sutverti maitin
tis kuo kilniausiomis mintimis, nusileidžia ligi šnabždėjimo „Svei
ka Marija“! Žmonės, kurie iš prigimties trokšta dalyvauti didžiuo
se darbuose savo aktyvumą aprubežiuoja tamsiu Rožančiaus 
„lukštenimu“!

Taip galvoją yra lėkštų idėjų žmonės, kurie nori apjuodinti 
ir sukompromituoti tikrąją religiją. Yra neabejotina, jog religija 
privalo būti, visų pirma sielos veiksmas, vidujinis gyvenimas. Iš
ganytojas yra pasakęs, jog laikas prisiartino, kada mes privalome 
Tėvą pagarbinti „tiesoje ir dvasioje“, o ne išviršiniu šnabždėjimu 
arba nuolatiniu be gilesnės prasmės Rožančiaus poteriukų riedenimu.

Patiekęs priekaištą bandysiu parodyti, kad Šv. Rožančiaus 
dievotumas, jei gerai suprantamas, yra viena iš protingiausių pa
maldumo pratybų.

Yra tiesa, jog tikėjimas nėra proto marinimas ir apkausty
mas nesuprantama vergija, bet proto kreipimas ligi begalinės 
šviesos, žvelgimas į visus dalykus plačiausiu akiračiu, šviesa, 
kuri apšviečia visus dalykus kuo aiškiausiomis varsomis.

Tikėjimas mums pasako paskutinį žodį apie pasaulio galu
tinį tikslą ir, kai kur nors ir priešindamasis mūsų protui, duoda 
išsemiamą baimingiausių problemų išsprendimą, kokį tik žmogiš
ka prigimtis gali sau persistatyti, taigi lengvai suprantama, kad 
iŠ visų pamaldumo pratybų bus protingiausia ta, kuri savo pri
gimtimi yra palankiausia tokių tiesų skleidimui.
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Tokiu ir yra gilus Šv. Rožančiaus gerai suprastas dievotu
mas, kada vieton vaizduoti jo išviršinę pusę, einam į jo vidujinę, 
giliąją prasmę; vieton sustoti prie kevalo, einam ligi branduolio.

Kevalu, šiame atvejyj, yra pats rožančius ir pats žodžiu ta
rimas „Tėve Mūsų“ ir „Sveika Marija“, Ir kur gi branduolys? Tai 
Šv. Rožančiaus paslaptys, kurios teikiamos mūsų sąmonei. Kas gi 
yra paslaptys jei ne materija, pats objektas musų tikėjimo. 
Šios Šv. Rožančiaus paslaptys sudaro tris serijas, kurios labai 
išmintingai sutvarkytos, kurių kiekviena centru turi kokią nors 
svarbią katalikybės dogmą.

Pirmoji serija — džiaugsmingoji; jos centras — Įsikūnijimo 
paslaptis. Ji išsivysto pradedant ta džiaugsminga žinią, kuri buvo 
apreikšta vienai nusižeminusiai mergelei, tarpininkaujant angelui, 
ir baigiasi pirmuoju Jėzaus Kristaus viešuoju pasirodymu švem 
tykioje.

Antroji serija — sopulingoji. Centras — Atpirkimo paslap
tis. Prasideda Alyvų Darželyj, o baigiasi Kalvarijos Kalne, perei
dama visus kankinimus — plakimą, erškėčiais vainikavimą ir, 
pagaliau, nukryžiavimą.

Trečioji serija — garbingoji. Centras yra iš Numirusiųjų 
Prisikėlimas (Rezurekcija). Čia įeina dieviškojo Nukryžiuotojo 
palaidojimas ir viskas baigiasi Jo Šv. Motinos vainikavimu 
danguje.

Aišku, jeigu mes paskirsim laiko išgvildenti penkiolika 
paslapčių mūsų Šv. Rožančiaus, apmąstyti šias didžias mūsų ti
kėjimo tiesas, žingsnis po žingsnio seksime šią didžią krikščio
nišką epopėją. Jei mes pabandysime išmatuoti gilią prasmę, at
spėti spindėjimą, apmąstyti harmoniją, tuomet nebūsime niekada 
gundomi palaikyti priekaištą, kad Šv. Rožančiaus pratyba yra tik 
vaikų pamaldumo pratyba. .

Be abejo, Rožančius yra vaikų pamaldumo pratyba ta pras
me, kad net ir vaikai gali ja pasinaudoti ir pelnyti reikalingų 
malonių. Tai irgi nuostabi dispozicija, jog Dievas pritaikė kele
riopus būdus, kad taip "visai žmonijai būtų prieinama ir galėtų 
visi vaisingai pasinaudoti, pradedant mažutėliais, kurie vos pra
deda kalbėti, baigiant subrendusiais ir net didelės išminties 
žmonėmis.

Bet vis tik Šv. Rožančius yra daugiau subrendusių sielų pa
maldumo praktika, sielų, kurios apšviestos yra jau aiškiu protu ir 
kupinos gerų pasiryžimų. Nes tikėjimo sritis yra realus pasaulis 
ir net viršija* proto viešpatiją. Rožančius neturi kito tikslo kaip tik 
mus'sustiprinti ir be perstojimo gaivinti, statant prieš mūsų akis 
dieviškas tiesas. Ir ne kas kitas, kaip tik išrinktosios sielos galės 
tais dvasios turtais pasinaudoti, praktikuodamas Šią kilnią pamal
dumo pratybų.
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Tikime ar netikime, kad Dievas įsikūnijo Jėzaus Kristaus 
asmenyje? Tikime ar netikime, kad tas pats Jėzus Kristus mirė 
tarp galvažudžių ant Kryžiaus, kad mus atpirktų? Tikime ar 
netikime, kad po trijų dienų kėlėsi iš numirusiųjų? Štai, visa 
mūšy tikėjimo problema ir nėra jokios kitos.

Jeigu mes tai tikime ir mūsų tikėjimas tvirtas, gilus— tai 
reikia prisiminti, kad ši problema nuostabiai pritaikinta Šv. Rožan
čiaus pamaldumo praktikoj, kurios objektu yra — be perstojimo 
statyti prieš mūšy akis Šias tiesas, kad mes į jas įsigilintume, sau 
prisitaikintume ir pamažu šventėtame. Rožančiaus kalbėjimas yra 
labai prasmingas — tai pati išmintingiausia iš visų pamaldumo 
pratybų, kokias mes kasdieniniam gyvenime vartojame. Bet kad 
jis neštų tinkamų vaisių, reikia mokėti juo tinkamai naudotis. ,

Pavyzdžiui, jei įsivaizduosime, kad pakanka perbėgti pirštų 
galais mūšy rožančių ir atkalbėti mechaniškai lūpomis šimtą 
penkiasdešimt „Sveika Marija“, kad galėtume pasakyti, jog ta 
siela yra pamaldi ir pretenduojanti praktikuoti Kristaus tikėjimą 
„Tiesoje ir dvasioje“, jei taip būtų išreikštas mūsų vidujinis krikš
čioniškas gyvenimas — pirmas patarčiau palikti šį pamaldumą, 
o ieškoti geresnio kelio, ieškoti maistingesnio sielai maisto, ku
ris būtų prasmingesnis.

Šis išviršinis metodas, arba „dvasinis plepėjimas“, yra Ti
betiečių metodas. Misijonieriai, kurie toje šalyje skelbia Evange
liją ir ten gyvena, pasakoja kad šios „monomanijos“ praleidžia 
laiką kalbėdamos pamaldžias formules. Juo daugiau jos tarp savo 
išdžiūvusių pirštų praleidžia koko poteriukų, juo labiau tikisi pa
tenkinusios savo stabus.

Bet mūsų Dievas yra „dvasia ir gyvenimas“, tai ir malda 
per kurią mes su Juo bendraujame privalo būti dvasinė ir gyva. 
Privalom ne vien tik lūpomis mechaniškai kalbėti Šv. Rožančių. 
Tikras metodas yra kur kas gilesnis už šį. Jis reikalauja pavar
toti daug-daugiau pastangų, įtempti visas kūno ir sielos galias. 
Maldoje privalo dalyvauti protas, išmintis ir širdis.

Pirmas dalykas — svarbu apmąstyti rimtai priemonės, ku
rias Dievas suteikė mūsų dispozicijai, kad Jį siektume ir su 
Juo kalbėtumės. Jos turi būti tokios, kad parodytų mūsų proto 
menkumą, mažumą, palyginus su didžiausia Išmintimi. Jei filo
sofas sustatė traktatus apie visas katalikų dogmas, argi galim 
manyti, kad jų lengvesniam supratimui jis išrado rožančių? Jis 
parašė storus tomus knygy, kurios prieinamos tik nedaugeliui 
išrinktyjų. Kad suderintų santykį, koks yra tarp didžiulio, plataus 
tikėjimo pasaulio ir šios mažos pamaldumo pratybos—Šv. Rožan
čiaus, privalėjo prisidėti didesnė galia, kaip filosofo: čia turėjo 
dalyvauti Dievo Visagalybė.

Argi ne iš nieko Dievas sutvėrė pasaulį ir gamtą? Taip pat 
iš nieko Jis sutvėrė kiekvienam iŠ mūsų tikėjimo ir dvasinį
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Alja Rachirianova

Mano dienoraščių kilmė

Alja (Aleksandra) Rachmanova yra kilusi iš turtingos, inteligen
tiškos rusti miestelėnų šeimos. Studentavimo dienose ji išgyveno rusų 
pralaimėjimą Didžiajame Kare, revoliuciją, anarchiją, proletariato iškilimu. 
Ji patyrė, ką reiškia būti ištremtu iš narnų ir tėvynės. Bolševikams val
dant ji susituokė su karo belaisviu — austru. Nuo tada ji iškentė sun
kiausias gyvenimo dienas: su vyru ir vaiku buvo išvaryta iš to krašto, 
kur jos širdis buvo augte įaugusi. Nedidelė, menkai apsirengusi šeima, 
turėdama kišenėj kelis sutaupytus skatikus, pasirodo Vienos gatvėse: tai 
narsioji ponia Alja su savo vyru, buvusiu universiteto docentu ir mažu 
sūnum Jurka, kurs nepaliaujamai verkia, ilgėdamasis Rusijoj likusių sene
lių. Ponia Alja atidaro Vienos priemiestyj Ottakringe, darbininkų kvarta
le, mažą, menkutę pieninę. Aljos labai baltos ir išlepintos rankos dirba 
juodą darb§ ir jai pasiseka padėti savo vyrui vėl iškilti moksle, jis gau-

pasaulį. „Niekas“ yra visų daiktų kilmė, štai žymė-markė Dievo 
dirbtuvės, iš kurios kilo visi daiktai. Neginčytina žymė Jo Visa
galybės.

Kai tai jau suprasta, galima pradėti kalbėti Rožančių, ap
mąstyti ir jo paslaptis. Tai metodas—nužemintai stoti Dievo mo
kyklon ir klausyti Jo balso, kuris, kada mes lūpomis kalbame 
„Tėve Mūsų“ ir „Sveika Marija“, kalba mūsų širdin. Nėra žmo
giškos išminties, kuri įstengtų pažinti Dievą ir didžiausieji iš
minčiai bus analfabetais, palyginus su Dievo Išmintimi.

Tik vienas Dievas, kaip spindinti saulė skleidžia mums sa
vo spinduliais aiškią tikėjimo šviesą. Ir sis patyrimas vieną 
kartą išbandytas privalo leisti kalbėti Jo širdžiai į mūsų širdis, 
duoti užtenkamai laiko šiais spinduliais sušildyti mūsų širdį. Iš 
čia privalom semti praktiškam gyvenimui pamokymų. Tuomet 
mūsų gyvenimas nebus toks klaidus, krypstantis ten, kur nelai
mingi vėjai pučia. Priešingai, mūsų gyvenimas bus giedras, švie
sus, vaisingas, persunktas tikėjimu ir meile, o mūsų nužeminti 
darbai, taurūs aktai kiekvienos dienos sudarys gyvojo rožančiaus 
daleles.

— Ieškokime, o rasime, prašykime ir bus mums duota!
Belskime ir bus mums atidaryta!“
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na vietą. Pagaliau — ramybė po ilgo, neramaus likimo persekiojimą! 
Rachmąnova Austrijoj susirado naują tėvynę ir susikūrė naują tėviškę.

Šiandien rusės emigrantės knygos randamos visą didžiąją mieštą 
knygyną languose, ne tik Vidurinėj Europoj, bet ir Anglijoj, Amerikoj, 
Olandijoj, Švedijoj. Jau daug kartą jos buvo atjaučiančią ir suprantančią 
rašytoją verčiamos. ■ _ -

Alja Rachmanova yra parašiusi dienoraščiu trilogiją, kurią sudaro: 
1. „Studentai, meilė, čeką ir mirtis“ 1931 m. (Išversta „Ryto“ atkarpoj), 2. 
„Jungtuvės raudonojoj audroj“ 1932 m. (Baigiama versti mok. Iz. Matuse
vičiūtės), 3. „Pienininkė iš Ottakringo“ (1934). Be to, yra pasirodžiusi jos 
knyga: „Paslaptys apie totorius ir dievaičius“.

Pirmą kartą gyvenime rašau apie save, žinodama, kad tai 
skaitys kiti. Dėl to visai nenuostabu, kad šis uždavinys mane 
baugina, ir jaučiuos labai nesmagiai.

Visos keturios iki Šiol spausdintos knygos yra mano die
noraščiai, kuriuos rašiau tik sau, visai nemanydama, kad kada 
nors kiti žmonės juos skaitys. Dėl to suprantama, kodėl esu vi
sai atvira, nuoširdi ir daug pasakau, ko tikrai nebūčiau sakiusi, 
jei rašydama būčiau galvojusi apie skaitytojus. Pasistengsiu ir 
šiandien, rašydama apie save kitiems, likti tokia pat nuoširdi ir 
atvira.

Rašyti dienoraščius pradėjau gana anksti, turėdama vos še
šerius metus. Mano pirmieji užrašai, aišku negalėjo vaizduoti vi
są mano išgyvenimą ir jausmą, nes rašiau labai nelanksčiai ir 
nežmoniškai didelėmis raidėmis. Dažnai vienam sakiniui suvarto
davau visą lakštą popierio. Niekas nepatarė man užrašyti savo 
išgyvenimus. Ta mintis kilo savaime, ir ilgą laiką slėpiausi su 
savo užrašais. Mano tėvai apie tai sužinojo tik po kelerių metų.

Kodėl pradėjau rašyti? Ėmiau rašyti, negalėdama išsiaiškinti 
pirmojo pasitaikiusio, man visai nesuprantamo gyvenimo prie
šingumo. Buvo vasara. Tolja, mano brolėnas, vienais metais už 
mane vyresnis, labai gabus ir išsilavinęs berniukas, sumanė leisti 
laikraštį. Jis paprašė mūsą, vaiką, bendradarbiauti eilėraščiais ir 
piešiniais. Mes viešėjome pas senelį. Vieną dieną senelio sode 
pražydo nepaprastai graži rožė. Senelis be galo mėgo gėles, ir tas 
pamėgimas matyti perėjo ir į mane. Buvo dar ganą ankstybas 
rytas, ir visa Šeima susirinko apie rasotą rožę, pasigėrėti jos švel
niais lapeliais ir maloniu kvapu. Visi išsiskirstė, o aš dar stovėjau 
prie rožės ir stebėjaus jos gražumu.

Staiga spiegiąs riksmas suardė rytmečio tylą. Vargingai 
apsirengusi moteriškė šaukė mano senelį. Jos vaikutis, žaidęs su 
kitais vaikais ant ežero kranto. įsibrido per toli į vandenį ir pa
sinėrė. Ji prašė pagelbos. Tuojau buvo parengtas laivelis, tačiau, 
praėjo visa valanda, iki buvo surastas nelaimingas Wasja, ir jis 
jau buvo miręs. Aš iš tolo mačiau nebegyvą kūną, nes mūsą, 
vaikų, neleido arčiau.
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Šis atsitikimas visus labai sujaudino; tačiau, kaip_visubmet 
vaiky pasaulyj yra, kiti įvykiai greit išdildė gautąjį įspūdį, ir va
kare jau niekas nebekalbėjo apie Wasją. Svarbiausia tnusy kal
bos tema buvo musų laikraštis, kuriam ieškojome vardo ir rado
me. Laikraštį pavadinome „Žvaigždele“. Tolja pasirodė su savo 
medžiaga. Tai buvo eilėraštis apie jūros bangas. Jis mus visus 
savo skambumu ir gražiais žodžiais sužavėjo. Mat, Tolja buvo 
neseniai grįžęs iš Krymo, ir dėl to jo visos mintys ir svajonės 
sukosi apie jurą. Mažoji Nataša sugalvojo eilėraštėlį apie baltą 
Velykų avinėlį ant pyrago. Šis eilėraštis taip pat visiems patiko. 
Irina ir aš neturėjom kuo pasirodyti.

Po vakarienės mums buvo leista truputį pažuvauti. Tai bu
vo pramoga, kurios retai sulaukdavom, tačiau šiandien, matyti 
norėta mums padėti užmiršti ryto įspūdžius. Kartu su mumis ant 
kranto buvo mano motina ir teta, abi labai geros plaukėjos. Tai 
buvo atsargumas, jei kartais įpultume kuris į vandenį. Tačiau 
meškerė manęs visai nedomino; visą laiką mano galvoj sukosi 
mintis apie rožę ir vargšą Wasją. Aš buvau pasiryžusi būtinai abu 
sujungti eilėraštyj. Aš buvau taip susimąsčiusi, kad visai nepaste
bėjau, kaip iš mano rankų išslydo meškerė ir nuplaukė. Irina 
staiga pašoko ir, lyg kokios antgamtiškos jėgos verčiama, sušu
ko: „Nelaiminga meškerė nuplaukė, o jos savininkė yra kvaila žą
selė! Aš sukūriau eilėraštį, aš esu poetė!“ — ir šokinėjo aplink, 
lyg pakvaišusi. Tolja pastebėjo, kad eilėraštis nors trumpas, bet 
vertas priimti į laikraštėlį.

Taip aš likau viena ir nerimau, karštai trokšdama sukurti ką 
nors negirdėtą, nebūtą, ką nors, kas pravirkdytų visus skaityto
jus ir klausytojus. Nubėgau į sodą pažiūrėti į rožę, kuri dabar 
spindėjo visu savo, puikumu. Dar ir šiandien stovi ji prieš mano 
akis, kaip vienas iš gražiausių daiktų, kuriuos savo gyvenime 
mačiau. Ji labai maloniai kvepėjo ir buvo vėl pasipuošusi vaka
rinės rasos lašeliais, vėl žaidė įvairiomis spalvomis spinduliai jos 
švelniuose lapeliuose, tačiau šį kartą vakaro saulės. Ji taip galin
gai ir įtikinamai kalbėjo man apie gyvenimo grožybes, kad min
tis apie mažojo Wasjos mirtį man atrodė kažkas baisu, negalima, 
neįtikima. Aš nebežinojau kuo tikėti, ar rože ir jos himnu 
gyvenimui, ar Wasjos mirtimi.

— Rože, skaisčioji rožele, tu žydi, o vargšas mažasis Wasja 
mirė. Kodėl?

Dabar aš žinojau savo eilėraščio pradžią. Tačiau čia buvo 
ir galas. Nė vieno vienintelio žodžio nebegalėjau daugiau rasti. 
Dar prieš eidama gulti, padeklamavau aš jį Toljai.

„Netinka!“— nusprendė jis, minutėlę pagalvojęs. „Perdaug 
minčių vienu kartu ir perdaug liūdnas. Rašyk arba apie rožę, 
arba apie Wasją, bet abu drauge — negerai!“
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„Tačiau aš nenoriųjų išskirti, nes rožė ir Wasja priklauso 
vienasantro!“ — aiškinau.

„Ne, jie negali būti jungiami, ir baigta!“ — net paraudęs 
iš pykčio, dar kartą konstatavo Tolja. „Aš jau esu pakankamai 

_eilėraščių skaitęs ir geriau, tur būt, nusimanau, kaip tu. Kad 
Wasja prigėrė žydint rožei, nėra pagrindo rašyti apie juos abu 
kartu“. ~

Taip mano pirmasis eilėraštis buvo atmestas, mano pirma
sis debiutas literatūroj buvo apverktinas .fiasko. Nusiminusi apra
šiau savo išgyvenimus dienoraštyj. Rašiau apie rožę, apie Wasją 
ir apie beširdį. Tolją, kurs nenorėjo suprasti, kad rožė ir Wasja 
sudaro vienetą...

Nuo to laiko aš sistematiškai rašiau savo dienoraštį, ir retai 
praeidavo diena, kurios aš nebūčiau pažymėjusi nors'vienu sa
kiniu. Rašiau net ir tuo laiku, kai mūšy namuose buvo nuolati
nės kratos ir mano dienoraštis, jei bflty buvęs surastas, galėjo 
būti mano mirties priežastim. Rašiau apie viską, ką išgyvenau, 
galvojau ir tai, ką savo akimis mačiau. Rašiau ir dėl to, kad bu
vau su savo mintimis vienui viena. Manęs niekas nesuprato ir 
net dažnai sakydavo, kad mergaitei, o vėliau jau panelei, visai 
nepritinka taip galvoti. Vieniša ir nesuprasta jaučiausi ir dėl to, 
kad savo liūdesį, skausmą ir abejones turėjau paslėpti savyje, 
nes nuo vaikystės jaučiau pareigą padėti žmonėms savo gyveni
mo džiaugsmu, linksmumu ir pastabumu.

Šitą mintį, gal būt, pasisavinau iš savo motinos, kurią be 
galo mylėjau. Aš visuomet buvau nepaprastai sveika ir tvirta, o 
mano sesuo, priešingai, buvo silpna ir nuolat sirgo. Aišku, visas 
tėvų dėmesys ir rūpestis buvo nukreiptas į ją, o aš turėjau visur 
neribotą laisvę. Tačiau aš buvau įpareigota savo linksmumu ir 
gyvumu gaivinti ir linksminti tuos, kurie suserga ar susierzina. 

. Nuo kitų vaikų rūpestingai buvo slepiamos įtartinos knygos, 
o aš galėjau skaityti, kas man ‘patiko. Galėjau naudotis bibliote
ka savo tėvo, kurs, nors ir daug turėjo darbo, tačiau daug ir 
skaitė. „Kas bloga, prie Aljos neprikibs!“ — nusprendė mano 
motina su tvirtu įsitikinimu ir leido ne tik skaityti, bet ir galvo
ti, kas man patiko. Visą savo gyvenimą esu jai dėkinga už tą 
tvirtą jos pasitikėjimą manimi.

Mano tėvas labai mėgdavo knygas ir, įvairioms progoms 
pasitaikius, jomis mus apdovanodavo. Nors jis visuomet po savo 
darbo būdavo nuvargęs, tačiau nepraleisdavö nė vieno vakaro 
mums ką nors nepaskaitęs. Dažniausiai skaitydavo Dikensą, kurį 
pats labai mėgo. Žmonės, kuriuos jis labiausiai gerbė ir vertino, 
buvo rašytojai ir poetai. Dėl to jis labai troško, kad aš, jo my
limoji dukra, būčiau kada nors rašytoja. Tačiau keista, kad jis 
kiekvieną kartą mano entuziastišką susižavėjimą literatūra sutik
davo dideliu šiurkštumu. Kartais duodavo man paskaityti savo
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mėgstamiausias knygas, visai nežiūrėdamas mano amžiaus. O kai 
baigdavau skaityti, niekuomet nepamiršdavo paklausti, ar kny
ga man patiko ir kodėl. Turėjau tik septynerius metus, kai jis 
man davė skaityti Gogolio „ Mirtingąsias sielas“, po mėty gavau 
skaityti Leskovo „Kunigija“. Turėdama dešimt mėty, jau buvau 
perskaičius beveik visus Gogolio, Turgenevo, Čechovo, Tolstojaus,— 
Lermontovo, Puškino ir kitų rašytojų veikalus, be to, evangelijas 
ir daug šventųjų gyvenimų. Ką aš tuomet iš visų tų dalykų su
pratau, dabar, žinoma, negaliu pasakyti. Protu tikrai nedaug ką 
tesupratau; daug daugiau nujausdavau, bet visa tai, matyt, paliko 
savo pėdsakus. Svarbiausia, kad tas skaitymas jau vaikystėj įdie
gė man intensyvią meilę ir susiinteresavimą visu tuo, kas yra 
žmoniška. Dar vaiku būdama nerasdavau nė vieno žmogaus, kurs 
manęs nedomintų. Buvau vaikas tačiau žmonės kalbėdavo su 
manim kaip su suaugusiu. Vos pašnekėdavau su žmogum trum
pą valandėlę, jau jis imdavo man pasakotis savo intymiausius 
dalykus, kuriuos, vargu, kitiems ar sakydavo. Buvau dar visai 
jauna mergaitė, o tarnaitės jau pasipasakodavo savo širdies daly
kus; motinos — savo rūpesčius vaikais; vyrai nusiskųsdavo žmo
nomis, žmonos savo vyrais. Jau tada supratau, kad kiekvienas 
žmogus savo širdyje turi žaizdų. Ir kiekvieną kartą, sutikus nau
ją žmogų, klausdavau save: „Ko jam trūksta? Kas jį kankina? 
Koks jis yra, kai būna pats vienas?“ Mano motina dažnai susi
erzindavo, kai aš kokiame nors baliuje nešokdavau, bet klausy
davau nusiskundimų ar pasipasakojimų. Sunkiausias mano išgy
venimas būdavo tada, kai aš užjausdavau kitus. Savo rūpesčių ir 
skausmų tada aš dar neturėjau, bet labai įsigyvendavau į kitų 
skausmus, nuo kurių, gal būt, daugiau kentėdavau ir kankinda
vausi, negu tada, kai tie skausmai būtų mano buvę.

Tėvas labai domėdavos mano klasės rašiniais ir juos skai
tydamas visuomet pareikšdavo savo nuomonę apie rašytojo pa
šaukimą. — Kūrėjas — rašytojas pirmiausia privalo būti skaistus 
žmogus, jis visuomet turi, prieš imdamas plunksną rašyti, pa
klausti save, ar jis tuo, ką rašys, nesuterš savo skaitytoj y sielų. 
Aišku, jis yra toks pat žmogus, jis išgyvena žmogiškąsias aistras, 
ir, gal būt nupuola žemiau, kaip kiti, bet jis vėl visuomet pasi
kelia. Jis turi būti tvirtos valios žmogus, turėti savo tvirtas, Be
siblaškančias pažiūras ir žinoti, kur yra tiesa. Jis turi būti teisin
gas, atviras, nuoširdus ir privalo viską, kas yra vertinga sieloj, 
atiduoti žmonėms. Tačiau neužtenka, kad jis nori ieškoti tiesos, 
jis turi ją rasti, ir tik vienu būdu ji randama, p er kentėjimus. 
Tik tada jis galės būti tikras, kad duoda žmonėms tikrai vertin
gą dovaną, o ne nuodus ar šiukšles. Tada jis skaitytojuose su
žadins tai, ką jis savo kūriniu sužadinti privalo: meilę gyvenimui, 
kurį mums Dievas davė, ir stiprybę kovose su to gyvenimo kliū
timis ar nepasisekimais. Tačiau jam neleista taip daryti, kaip
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daugelis moderniųjų kūrėjų daro: abejoja Dievu ir savim, skelbia 
nusiminimą ir rezignaciją. — Tėvelis man taip pat daug aiškino, 
kad talentas yra ne vien tik dangaus dovana, bet jis ypatingai 
remiasi atkakliu, sistematišku darbu.

Ypač gerai prisimenu dar ir šiandien savo pirmąjį literatū
roj „pasisekimą“. Gimnazijoj prieš visus mokinius turėjau viešai 
kalbėti tema: „Moteris Turgenevo raštuose“. Po to referato pilna 
džiaugsmo parbėgau tekina namo ir pasakojau, kad visi gimna
zijoj tvirtina mane'turint didelį talentą. Tačiau man nepasisekė. 
„Jie tave savo kalbomis tik gadina“, šaukė mano tėvas, „koks 
tu gali būti talentas dar nieko nedirbus, nieko neišgyvenus ir 
nekentėjus? Ką tu supranti apie žmogaus sielą, o ypatingai apie 
moters sielą?“ Motina norėjo mane užtarti, tačiau nieko negelbė
jo. Nuo to laiko aš saugojaus tėvui pasakoti savo pasisekimus, 
o ypač, jam girdint, pasakyti žodį „talentas“.

Pagaliau atlikus universitete su dideliu pasisekimu kelis li
teratūros darbelius išdrįsau pasirodyti spaudoje. Eilėraščius raši
nėti buvau pradėjusi gana anksti ir mečiau juos į šalį tik paži
nus ir pamilus savo vyrą, nes tada jau nebesijaučiau viena. Taigi, 
vieną tų daugelio eilėraščių ir drįsau nusiųsti į vieno didelio ir 
žymaus Petrapilio laikraščio redakciją. Jis, visai nesitikint, buVo 
atspausdintas, žinoma, pasirašytas slapyvarde. Aš buvau be galo 
linksma ir laiminga, tačiau apie savo paslaptį nesakiau niekam 
nė žodelio. Netikėtai pasišaukė mane tėvas į savo kabinetą, pada
vė man tą laikraštį, parodė mano eilėraštį, ir liepė jį perskaityti. 
Kai perskaičiau, tarė: „Peržiūrėk tą eilėraštį gerai! Iš jo tu gali, 
šio to pasimokyti. Turinys ir forma! Įsidėmėk, kad ir eilėraščiuo
se turi būti mintis, o ne vien tik tuščias garsų skambesys. Ir ta
da tam, kurs nori ką nors nuoširdžiai pasakyti, nereikia ieškoti 
formos efektų, jam forma pati susidaro. Imk tą laikraštį, išsikirpk 
eilėraštį ir pasimokyk iš jo!“ Aš mielai būčiau apglėbusi tėvą ir 
jam pasakiusi, kad tai yra mano eilėraštis. Tačiau bijodama jo 
pykčio, kad vėl turiu pretenzijy į talentą, tylėjau.

Greit po to mano tėvas paėmė redaguoti vieną literatūros 
laikraštį ir paprašė manęs rašinių. Atnešiau jam kelis eilėraščius 
ir vieną trumpą nbvelę. Jis atydžiai viską perskaitęs, nepasakė nė 
žodelio, net nenusišypsojo. „Gerai, aš išspausdinsiu, bet supranta
ma, tik slapyvarde!“ Novelė skaitytojams labai patiko, ir redak
torius, mano tėvas, buvo prašytas pasakyti tikrąją autoriaus pa
vardę. Jis pasišaukė mane vėl į savo kabinetą ir tarė: „Tavo am
žiaus kūrėjai dar taip nerašo. Tau, gal būt, padėjo intuicija ir 
reikia manyti, kad tai yra vienintelis atsitikimas, kurs, daugiau 
nepasikartos. Jei aš pasakyčiau skaitytojams, kad tai tavo pseu
donimas, tu įsivaizduosi esanti jau didelė kūrėja. Tuo tarpu tu 
turi dar daug dirbti, kol ja tapsi!“ Ir mano tėvas besijdomaujau- 
tiems sakydavo, kad novelė parašyta vieno jo bendradarbio, ku-
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ris jokiu būdu nenori pasakyti savo pavardę. Mane guosdamas 
sumokėjo honorarą, už kurį liepė įsigyti didžiųjų kūrėjų biografijas.

Kaip priemonę lavinti savo talentą, apie kurį nuolat kalbė
davo man mano tėvas, manau, galiu priskaityti ir tai, apie ką 
jis nė negalvojo. Mano gimnazijos draugės greit pastebėjo, kad 
aš rašomuosius literatūrinius darbus gerai ir noriai rašau. Jos 
greit mane apspito, prašydamos parašyti joms rašinius. Dažnai 
parašydavau ta pačia tema apie dešimtį rašinių, kurie man pui
kiai pasisekdavo, nes rašiau atsidėjusi ir rūpestingai. Aš net di- 
džiuodavausi galinti parašyti juos ne tik-vienas į kitą nepana
šius, bet ir taip, kad jie atitikdavo tariamosios rašytojos indivi
dualybę. Manau, kad tai buvo man labai naudinga, nes aš turė
jau gerai išstudijuoti kiekvienos draugės charakterį, stengtis jį 
kuo geriausiai pažinti. Jei kartais norėdavau atsisakyti, dažnai 
man pasakydavo: „Ach, juk tu geriau mane pažįsti, negu aš pa
ti save! Kas galės suprasti, kad tą darbą tu rašei?..“

Apie ką aš rašydavau? Mano susidomėjimo centras buvo ir 
šiandien tebėra —moteris. Mėgiamiausios temos buvo apie mo
ters psichiką, jos kontrastas su vyro psichika, klausimas, kaip 
toli siekia specifiškasis moteriškumas, šalia turįs ir galįs įkūnyti 
žmogiškumą. Tačiau iš jų visų svarbiausia buvo — moters ir vy- 
ro-santykių klausimas ir meilė — toji begalinė paslaptis, apie ku
rią jau daug kilniai, šventai arba žemai, ciniškai rašyta!

Tai buvo Rusijoj. Atėjo laikas, kada aš ištremta iš tėvynės, 
išvaryta iš savo gimtinės, turėjau ieškoti naujos tėvynės Austrijoj, 
kur sunki kova dėl kasdieninės duonos kąsnio beveik visas mano 
jėgas išsėmė. Žinoma, tada aš visai neberašinėjau. Tačiau viena 
negalėjau mesti: kaip Rusijoj būdama jauna, taip ir Čia stropiai 
vedžiau savo dienoraštį, taip pat tiksliai ir sąžiningai, kaip ir 
anksčiau. Visai nė negalvojau, kad aš kada nors pati tuos dieno
raščius atiduosiu į spaudą, irtai įvyko tik per atsitiktinumą. Mano 
vyrui buvo pasiūlyta parašyti knygą apie karo belaisvių gyveni
mą ir likimą Rusijoj. Vyras buvo sutikęs, tačiau, kai po mėty 
rankraštis turėjo būti įteiktas, nebuvo parašyta nė viena eilutė. 
Tada vyrui kilo mintis vietoj to, kaip „erzacą“ pasiūlyti spaudai 
mano dienoraščių dalį. Generalinis direktorius St. principe nesi
priešino, ir mano vyras bandymui išvertė į vokiečių kalbą apie 
100 psl. dienoraščio. Po pusės metų pirmoji dalis buvo jau iš
spausdinta.

s Leisdama savo dienoraščius į pasaulį, labai nepasitikėjau. 
Prisiminiau tėvo žodžius ir galvojau, ar iš tikrųjų pakankamai 
pergyvenau, kentėjai! ir dirbau, ar Visa ką mačiau, teisingai aiš
kinau ir supratau, Tačiau labiausiai baugino mane mintis, kad 
tuos savo dienoraščius rašiau ne taip, kaip yra knygos rašomos. 
Rašiau juos visuose kampeliuose, kur tik galėdavau pasislėpti nuo 
žmonių: per revoliuciją prekių vagonuose, stoties laukiamuosiuose
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kambariuose, stovėdama eilėse prie įstaigų, ant paskirų lapelių/ 
trūkstant popierio ant popierinių maišiukų, kitoj pusė] dokumen
tų ir įvairių popiergalių. Tame dienorašty} buvo aprašytas tikras 
gyvenimas, tačiau tik m a n o gyvenimas, ir klausiau save, ar tai 
pakankamai svarbu, kad galėtų būti ir k i t i e m s įdomu. Be to, 
nerimau dar ir dėl to, kad turėjau leisti į pasaulį tai, kas tik mane 
vieną lietė, turėjau atskleisti skaitytojams savo intymiausius daly
kus, kuriuos taip ilgą laiką nuo kitų žmonių paslėpus saugojau. 
Ilgai abejojau, svarsčiau ir galvojau, kol pagaliau pasiryžau ati
duoti savo dienoraštį į spaudą.

Pagaliau priėjau išvadą/kad tie mano išgyvenimai yra ne 
vieno. žmogaus likimas. Panašiai išgyveno tūkstančiai ir šimtai 
tūkstančių mano tautiečių, kurie neteko turtų, giminių, draugų 
ir, pagaliau, tėvynės. Dėl to turiu netik teisę, bet ir pareigą pa
sakyti, ką visi tie nelaimingieji, ką mano vargšė tėvynė išgyveno. 
Man jau likimo buvo skirta išgy venti ir matyti baisiuosius revoliuci
jos laikus, žmonių vargą, badą ir kančias. Mačiau, kaip beribiai 
ištvirkę žmonės įtempdavo protą ir pojūčius, kad galėtų vienas 
kitą žiauriau nusiųsti į kitą pasaulį. Man buvo skirta matyti ir 
pastebėti, kad žmoguje, darančiame blogiausį ir baisiausi darbą, 
rusena dar meilės kibirkštėlė, ir ji yra visuomet iš rankos To, 
Kurio niekuomet žmogus nesupras, tačiau į Kurį visi ir visuomet 
stiepiasi. Man buvo skirta matyti ir suprasti, kad nežiūrint vargo 
ir mirties, gyvenimas yra vis dėl to gražus, nuostabiai gražus.

Mano dienoraštis padėjo iškęsti sunkiuosius metus ir daž
nai jis man buvo vienintelė paguoda ir suraminimaš, kai ap
linkui viskas griuvo ir buvo naikinama, kas tūkstantriietinės žmo
nijos kultūros buvo sukurta. Be to, aš pagalvojau, kad mano die
noraščiai gali būti maža paguoda ir tiems, kurie gyvena sunkias 
valandas.

Ir taip išleidau į pasaulį savo dienoraštį, o kartu ir savo 
sielą. Man bus didžiausias atlyginimas, jei jis padės nors keliems 
žmonėms laimėti tą pažinimą, kurį jis man davė, būtent, į žmo
nes reikia žiūrėti taip, kokie jie iš tikrųjų yra savo vidujiniame 
gyvenime, nes tik tada galima juose rasti, tikrąjį žmoniškumą.

Vertė Regina Romašauskaitė
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Moteris—šeimininkė tautos ūkyje
* •. ,

Jeigu mes pažiūrėsim į moterų judėjimą kituose kraštuose 
ir į jų pasiektus rezultatus ūkio srityje, tai pastebėsime, kad 
tas viskas buvo pasiekta tik prie dviejų aukščiau suminėtą sąlygą. 
Pirmon eilėn teks konstatuoti moters, ypač ištekėjusios, padėties 
pakitėjimą, kada jai buvo suteikta daugiau civilių teisių. Anksčiau 
vyras vienas buvo teisėtas šeimos atstovas, tik jis buvo autorite
tas šeimos nariams; — viskas seniau tvarkėsi pagal anglų posakį: 
mano žmona ir aš esame vienas, ir tas vienas esu aš. Šios 
padėties pakitėjimas eina užsienyje tąja kryptimi, kad suteiktų 
moterims teises į turtą ir į turto valdymą. Vienur siekiama atskirti 
vyro ir moters nuosavybės teisės, kitur stengiamasi suteikti 
žmonai kontrolės teisę į bendros nuosavybės valdymą. Šiuo laiku 
Anglijos, Jungtinių Amerikos Valstybių (ne visut) ir Austrijos 
moterys nors ir ištekėjusios gali disponuoti savo turtu, lygiai kaip 
savarankiškai gyvenančios, jeigu nėra atskiro susitarimo. Meksi
koje ir Panamoje vyro ir moters nuosavybė skaitosi atskirai, jeigu 
nėra atitinkamos sutarties, kuri kitaip nusako. Austrijoje ir Če
koslovakijoje ištekėjusi moteris gali laisvai disponuoti savo pasoga. 
Jeigu turtas yra įgytas bendrai gyvenant ir nėra aiškiai nusakyta 
kam jis priklauso, tai jis priskiriamas vyrui. Tačiau tokia sistema 
įneša daug painiavos ir, gal būt, suirutės. Gal būt tikslesnė yra 
toji sistema, kurioj moteriai suteikiama teisė kontroliuoti bendros 
nuosavybės valdymą. Taip pav., Norvegijoje šeimos nuosavybė 
laikoma vyro ir žmonos bendra nuosavybe; Vokietijoje žmona 
turi taip vadinamą raktų teisę, kas reiškia, kad žmona namų 
ūkio reikaluose gali vyrą atstovauti, ir vyras privalo dengti namų 
ūkiui padarytas žmonos išlaidas.

Lietuvoje šioje srityje taip pat daug ko tektų pageidauti. 
Pirmon eilėn paveldėjimo ir turto įsigijimo teisė turėtų būtijrisur 
lygi vyrų teisėms; taip pat sulygintos teisės turėtų būti žemės 
ūkio valdyme, pramonės ir prekybos versle, laisvose profesijose 
ir tarnybų užėmimui valdžios įstaigose. Be to, moterims — sese-
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rims, žmonoms — turėtų būti suteikta kontrolės teisė į bendrai 
valdomo turto pajamas ir išlaidas; į pajamas reikalingas šeimos 
egzistencijos minimumui palaikyti.

Šitų visy teisiy moterims reikėty reikalauti ne dėl garbės, 
ne dėl formales lygybės siekimo, bet dėl bendro reikalo, dėl 
bendro tautos ir šeimos labo. Moters pastangos ūkio srityje 
gali būti bergždžios, jeigu greta teisinių lengvatų moterys nepa
reikš milžiniškos energijos nudirbti daug darbų ūkiškoje srityje 
iš laisvos inicijatyvos. Ir vėl čia tenka imti pavyzdžiu užsienio 
motery judėjimą. Tiesa, ten yra daug nesveikų reiškinių, kurie 
vyksta dėl pradėtų reikalavimy, bet bendrai imant atskiruose 
kraštuose moterų veikla ūkiškoje srityje labai žymi ir naudinga. 
Pirmon eilėn tenka suminėti moterų auklėjimąsi ir mokymąsi 
ūkiškai veiklai. Visa eilė kuršy, žemesnių] y ir aukštesniųjų žemės 
ūkio ir namų ruošos mokyklų yra ryškiausias to įrodymas. Ne- 
sitenkindamos mokyklomis moterys yra įkūrusios visą eilę orga
nizacijų ir įstaigų, kurių uždavinys yra pagerinti moters ūkišką 
būklę patarimais, informacijomis per spaudą, savitarpia parama.
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Galop grynai ūkiškoj srity moterys yra įsteigusios visą eilę ūkiš
ku organizacijų — kooperatyvų bendrovių, kurie jau specialiai 
tarnauja praktiškai dirbančios moters Šeimininkės reikalams. Ši 
pastaroji veikla yra žymiau pasireiškusi ypač tuose kraštuose, 
kur tautos ūkis yra neblogai organizuotas, k. a. Belgijoje, Olan
dijoje, Šveicarijoje, Irlandijoje, Škotijoje ir kitur. Tas liudija, kad 
medžiaginės kultūros augimas ne tik nesudaro sąlygų išskirti 
moteris iŠ ūkiško gyvenimo, bet atvirkščiai, juo intensyvesnis ir 
sudėtingesnis yra gyvenimas, juo labiau jis yra reikalingas moters 
kruopštumo, moters rūpestingumo, moterų organizuoto veikimo.

Kalbant dabar apie tai, kaip įjungti lietuvę moterį —•mo
terį ūkininkaujančią — šeimininkaujančią — į visos tautos ūkiš
ką veiklą—’ į tautos ūkį, taip pat tenka nurodyti tas pat kelias, 
kuriuo ėjo užsienio moterys reikšdamos savo laisvąją inicijatyvą. 
Mūsų moterims labiau pareikšti ūkiškoje veikloje reikia sudaryti 
sąlygas; bet, iŠ antros pusės, moterys turi būti toms sąly
goms priaugusios. Dėl to pirmon eilėn moterims turėtų rūpėti
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Vakaro suknia iš krepsatino. Jos 
grožis— linijose ir rankovėse.

teoretinis pasiruošimas. Ypač daug dėmesio tenka kreipti į priau
gančią jaunąją kartą. Jaunos mergaitės iš mažens turi būti mo
komos ir auklėjamos suprasti ūkininkavimo — šeimininkavimo 
reikšmę. Tam reikalinga specialiai moterims skirty mokslo įstai- 
gy, kuriose moterys atsakančiai pagrindiniam pašaukimui, savo 
psichikai gautų reikalingų žinių. Tačiau visą tą galėtų moterys 
gauti tik vėl reikšdamos daugiau savo inicijatyvos, besteigiant 
aukštuosius moterims kursus, specijalias aukštąsias mokyk
las ir t. t.

Visa tai liečia daugiau pasiruošimą darbui. Pasiruošus ūkišką 
gyvenimą geriau suprasti ir dalyvauti ūkiškoje veikloje j a u reik a- 
1 i n g a pa si ro d y t i pa č i u darbu. Praktiško darbo yra labai 
daug. Ar imsime ūkiškąją gamybą, ar' prekybą, ar suvartojimo 
reikalus - visur teoretiškai šiek tiek pasiruošusi moteris ras savo 
žinių pritaikymą. Imkime namų pramonę iš amatų: kiek čia mo
terys gali įdėti savo trūso ir sielos! Mūsų audiniai, mezginiai, 
nėriniai, visi rankdarbiai gali talpinti savyje tiek daug dvasinių 
turtų, kad mūsų krašto ūkio estetinė pusė gali būti pavydėtina.
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Arba imkime vėl mūšy maisto gaminimo sritį. Kiek čia moterys 
turi progos ir, pasakyčiau, pareigos tobulinti lietuvišką virtuvę!

Galop labai opus ir svarbus praktiškas klausimas — tai 
šeimininkavimas arba ūkininkavimas siauresne prasme, kitaip ta
riant, namų ūkio tvarkymas.

Senovėje tas klausimas buvo visai aiškus. Visa, ko šeimyna 
reikalavo (valgio, drabužio), moterys gamindavo savo darbu ir 
išmanymu. Tai buvo sunki padėtis, bet moterys buvo daugiau. 
ar mažiau nepriklausomos. Šiandieną reikalai yra pakitėję. Moters 
namy ūkis sutirpo ligi mažo buto. Viso turimo turto atsarga, ypač 
miestuose, ištenka vos dienoms; o geriausiu atveju, savaitėms ar 
mėnesiams. Iš gamintojos ir namų ūkio pilnos šeimininkės šiandien 

rinkoje ir krautuvėje. Iš visy senovės moters 
išsiliko jai ištikimiausias — taipirkimo krepšys.

pasidarė pirkėja 
gamybos įrankiy

Japonės europiečiy
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Ir per tą krepšį pereina milijoninės sumos. Namų ūkiui reikalingų 
prekių gamyba išspruko iš moters tanky ir pateko į fabrikus. 
Moteriai paliko tik paskutinis gamybos procesas prieš pat suvar
tojimą (t. y., valgis, drabužiai ir t. t.), b kaip visa tai, kas reika
linga virtuvei, drabužiams ir t. t. pasigamina, moterys jau nebe
žino. Jai tą patiekia rinka. Ir, Štai, gyvenimas moterį — gamintoją 
verčia pasidaryti moterim — prekybininke.

Moterys yra verčiamos išmokti orientuotis komplikuotoje 
naujųjų' laikų prekyboje, kuri, reklamos dėka, kartais patiekia var 
totojoms visai netinkamų dalykų. Č i a turi p a s i r e i k š t i v i s a s 
moters — ' šeimininkės sugebėjima.s: turimomis 
pajamomis išsiversti ir, plius prie to, dar gauti 
tin karną prekę.

Daugelio užsienio kraštų moterys, kad palengvintų padėtį 
Ūkiškame gyvenime, yra sukūrusios visą eilę ūkiškų organizacijų, 
kurių tikslas yra padėti moterims lengviau dirbti ūkišką darbą. 
Tokių organizacijų tarpe žymų vaidmenį vaidina kooperatyvai, 
ypač vartotojų bendrovės. Per vartotojų bendroves moterys ne 
tik užsitikrina prekės kokybę, bet ir jos kainą, kas padeda mote
riai lengviau subalansuoti savo ūkišką biudžetą. Be to, vartotojų 
bendrovės ar kitokios panašios ūkiškos organizacijos patarnauja 
ūkišku ryšiu tarp miesto vartotojų ir kaime gyvenančių gamin
tojų. Kaimo moterys savo žemės ūkio produktus gali parduoti 
per kooperatyvus miestietėms, o miestietės per tas pačias organi
zacijas gali panašiai aprūpinti kaimietes kitokiomis pirmo reika
lingumo prekėmis. Lietuvoje tuo keliu dar neinama, bet juo teks 
eiti, jeigu tik moterys neatsisakys nuo savo vaidmens ūkiškame 
gyvenime.

Taip atrodo faktinoji padėtis moters Ūkiškos veiklos ir tos 
veiklos sustiprinimas tautos ūkyje.

Baigiant tenka padaryti iš to kas pasakyta konkrečias 
išvadas ir nurodyti, į kokias formas turi išsilieti moters inicijatyva, 
kad moterų reikšmė ūkiškoje veikloje sustiprėtų.

; Pirma, pačios moterys turi persiimti mintimis, kad jų akty
vesnis dalyvavimas ūkiškame darbe eitų naudon ne tik joms, bet 
ir visai tautai. Toji mintis turi vėsti prie susiorganizavimo į spe
cialias organizacijas, kurių tikslas būtų — bendra propaganda 
uz geresnę moterų ūkiškąją būklę. Tą darbą galėtų atlikti jau 
dabar veikiančios organizacijos, papildydamos veikimą atitinkamų 
sekcijų darbu.

' Antra, reikia skatinti moterų, ypač priaugančios kartos, la
vinimąsi ir mokymąsi ūkiškam darbui. Čia jau veikiančios orga
nizacijos turi daryti žygius, kad veikiančios valdiškos ir priva- 
tiškos mokyklos taip sutvarkytų mokymo programą, kad moterims 
būtų suteikiama maksimum praktiškų žinių. Kurių žinių mokykla

b
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APŽVALGA

STUDENČIŲ GYVENIMAS
* . ’ . . • . ’ • *

„Birutės“ Draugovės naujoji valdyba: A. Šidlauskaitė—pjrm., O. Penkaus- 
kaitė—vice-pirm., P. Žitkutė — sekr., V. Vaitonytė-iždin., M. Šeikytė - archivar.

„Šatrijos“ Stud. at-kų mergaitės veikią pakilusia nuotaika ir galvoja apie 
atskirą nuo vyry veikimą.

„Giedros“ Draugovė persireformavo ir pakeitė vardą — „Giedros“ Kor
poracija.

J. Tverskaitė—Maceinienė, buvusi „N. Vaidilutės“ redaktorė, išlaikė 
Universiteto Teologijos—Filosofijos fak. baigiamuosius germanistikos kurso egza
minus ir parašė diplominį darbą.

Naujos dantų gydytojos: — Balzaraitė V., Dubinskienė—Finkelšteinaitė 
K., Frankienė—Šąpyraitė L., Įlčiukienė — Lingytė A., Kerienė—Jackevičiūtė A., 
Bukauskienė — Šalkauskaitė E., Marcinkevičiūtė J. ir Šveikauskaitė J.—gavo 
praktikos teises.

Ž. O. Akademijoj namų ūkio sekcijos diplominius egzaminus rudens 
sesijoj išlaikė: E. Barzdaitė, A. Eringytė, Pr. Gedžiūtė, Z. Grabauskaitė, J. Ivaš
kevičiūtė, V. Januškaitytė, E. Jasevičiūtė, V. Kaziolionytė, St. Kulvelytė, Pr. 
Mykolaitytė, J. Mataitytė, E. Mušinskaitė, E. Nakutytė, P. Nevronytė, Br. Var- 
šiukaitė, St Rechlevičiūtė, Pr. Rutkauskaitė, D. Sragytė, K. Svagždytė, V. Viz- 
baraitė ir O. Žemaitytė.

Moters teismas. Užpaliuos kat moterys metinės Šventės proga surengė 
moters teismą. Moteris buvo kaltinama doroviniu — Šeimyniniu ir kultūriniu — 
socialiniu atžvilgiais.

joms negalės duoti, ten į paramą turi eiti moterų organizacijos 
savo kursais, paskaitomis, kilnojamomis parodomis ir t. t.

Trečia, moterys praktiškai turi daugiau aktyviai prisidėti prie 
ūkiško darbo. Savo įpirkimais, savo gaminiais moterys turi turėti 
visos tautoą ūkiškus reikalus priešakyje. Tuo tikslu moterys pri
valėtų dėtis į jau esančias ūkiškas organizacijas, o reikalui esant, 
steigti savo reikalams, ir naujas, — nes tik dalyvaujant aktyviai 
darbe bus juntama, kas ir kaip reikalinga daryti, kad būtų geriau.

Jeigu šitose formose pasireikš moterų ūkiška veikla, tai 
Šeimininkaujančios moters ūkiška paskirtis bus įvykdyta artutinai 
idealo.
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LIETUVOJE
Atšaukti moterų socij aliniai kursai. Švietimo Ministerijai atšaukus lei

dimu, Motery Socijaliniai Kursai veikti nepradėjo, ir kursų atidarymas, numatytas 
š. m. rugsėjo mėn. 30 dieną 16 vai., neįvyko.

Apdovanotos moterys. Moterys, apdovanotos už nuopelnus Lietuvai Vy
tauto Didžojo ordinu: Arlauskaitė—Miškienė Z., Kubertavičienė—Vainių- } 
naitė A., Kubiliūtė M., Mačiokaitė T,, Sniečkienė P., Šliupaitė A, Vaičkienė — 
Griškaitė M., Vileišienė E., D. L K - G e d i m i n o o r d i n u: Avietėnaitė M., 
Bylienė B., Blažonytė M., Galeckaite —Levienė S., Gulbinaitė M?, Giedraitienė 
M., Grigaitienė V., Galaunienė A., Gerutienė E., Gudaitytė O., Ivanauskienė O., 
Juškytė J., Kubiliūtė M., Klimauskaitė A., LiūdŽiūtė B., Lukoševičienė O., Liauks- 
minaitė O., Pečkauskaitė M , Petkevičaitė G , Paškevičienė S., Radžiūnienė M., 
Radvilienė M., Šakenytė V., Tamošiūnienė O., Vizbarienė A„ Vitulskienė T, D, 
L. K- Gedimino ir Vytauto Didžiojo medaliais apdovanota 261 moteris.

Marijampolėje nuo šių mokslo metų pradžios steigiama mergaičiy gim
nazija. Jos direktorium paskirtas E. Treigys. : .

Marija Lastauskienė (antroji Lazdynų Pelėda) turi parašius keletą roma
nų — „Šiaurės sostinė“, .Šviesuoliai ir šešėliai“, „Jos prakeikimas“,,Iki mirties“, 
„Praeities šmėklos“. Tik autorei sunku dėl jų susitarti su leidėjais. Tuo tarpu 
atspausdintas jos novelių rinkinys jaunimui „Gyvenimo perlai“.

Kurkliai. Rugp. 19 d. įvyko skaitlingas ir puikus kat. motery kongresas, 
kuriame dalyvavo apie 2000 asmeny. Kongresas prasidėjo pamaldomis, kuriu 
metu buvo pašventinta Kurklių L. Kat. Motery dr-įos organizacinė vėliava. 
Kūmais buvo: dr.V. Karvelienė ir dr. P. Karvelis, Br. Graužinienė ir K. Staikūnas. 
Eisenoje ir kongrese griežė Kurklių ir Kovarsko orkestrai. Prie Nepriklausomy
bės paminklo patrijotinę kalbą pasakė A. Sereikytė. Iškilmingas posėdis įvyko 
gražioje aikštėje, už klebonijos, palei upelį. Išklausyta turininga dr. Karvelienės 
paskaita „Katalikių motery uždaviniai“. Po to choras, ir atskiri Kurklių bei Ko- 
varskio chorai ir sportas.

ANGLIJOJ
Moterų organizacijų sąjunga metiniame suvažiavime, kuriame daly

vavo Australijos, Kanados, Ceilono, Indijos ir Piety Afrikos atstovės, priėmė vi
są ęilę nutarimų, kuriuose reikalavo moterims teisiu į darbą ir kvietė vyriausybę, 
savivaldybes ir privačias įmones panaikinti ištekėjusios moters darbo teisių suvar
žymą. Įstatymai turi duoti joms teisių į vyro pajamų dalį, o už vienodą darbą 
turi būti Vienodas atlyginimas.

Oro amazonės. Šių metų pradžioje visoje Anglijoj buvo 128 lakūnės, iš 
kurių tik 5 gavo diplomus su teise būti pilotėmis keleiviniuose lėktuvuose. Da
bar kiekvienoj Anglijos aviacijos mokykloj mokosi beveik toks pat skaičius mo
terų, kaip ir vyrų.

Karo metu moterys palaikys civilinį oro susisiekimą Anglijoje, nes 
vyrai būsią paimti į karą. Tam reikalui suorganizuotas „oro amazonių“ būrys.

Anglijoj bus militariniäi paruošta apie 2 tūkstančiai moterų.

Londone Karalienės globoj atidaryta vaiko paroda, vaizduojanti vaiką 
šimtmečių eigoje, žmoniškumo ir meno atžvilgiais.

Policijos žiniomis, yra dingę Anglijoj per pusę metų 1000 mergaičių ir 
moterų tarp 17 ir 30 metų amžiaus.
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Prof. Piccardas ir žmona įžangoje į Pirmoji moteris generole,
naujus stratosferos tyrinėjimus.

Oksfordo studentę spaudoj skundžiasi studentės dėl universiteto tvar
kos. Moterys turi teisės sėdėti parlamente, o studentės neturi teisės kalbėti klu
be. Moterys skrenda per vandenynus, o studentėms draudžiama naudotis visų 
studentę įstaigomis ir sporto priemonėmis. Šie nuostatai veikia nuo Edvardo III 
laikų. Jos nusistačiusios kreiptis į parlament?, jei universiteto tvarka nebus 
modernizuota.

Tarptautinės Himalajų ekspedicijos vado, prof. DyhreniUrtho žmona 
pasiekė naują pasaulinį kalnokopystės rekordą moterims. Ji Įkopė į 24.605 pėdę 
aukštį karalienės Marijos kalne, Indijoje.

VOKIETIJOJ
■ ' . . -I

Berlyne rašytoja Goebeler šventė 30-ties metų profesinį — šeimininkių 
laikraščio redagavimo — jubiliejų. Jos vadovaujamas laikraštis turėjo didelį 
pasisekimą.

Šeimos turinčios ne mažiau 4 vaikę, naudojasi dideliu geležinkelių kainų 
papiginimu.

„Per daug virėjų“. Nacionalsocialistų politika, moterų daibą apriboti vien 
namais, sutinka daugiau kliūčių, nei išsyk laukta. Moterys pačios pradėjo tam 
priešintis. Dabar pranešama,.kad propagandos ministeris Dr. Goebbels moterų ’
delegacijai pareiškęs, jis nenorįs, kad jos būtų pašalintos iš profesijų ir verslo 
ir suvarytos į virtuvę. Gal būt, jis suprato, kad surinkus visas šeimos moteris . 
į virtuvę, gali atsirasti „per daug virėjų*1. Bet ir tai dar nereiškia, kad ministeris 
ima pripažinti lyčių lygybę. Toj pačioj kalboj jis pareiškęs, kad politika ir po
litiniai klausimai priklauso tiktai vyrams, nors moterys turinčios teisę prižiūrėti

'6
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savo vaiky auklėjimą „tais metais, kada statomi charakterio pamatai“. Sunku su
prasti, kam jis daro tą skirtumą tarp privatinės ir viešosios srities: jeigu mote
ris sugeba nešti atsakomybę pirmojoj, tai negalima ją laikyti netinkama ir vie
šame gyvenime. (Equal Rights).

PRANCŪZIJOJ
Prancūzijos Katalikių Motery Akcijos Lyga ir Katalikių Motery Vienybės 

Sąjunga išleido smarkų protestą prieš visas prancūzų ir kitų tautų katalikes mo
teris, kurios pajūriuose maudosi nepadoriais, prašmatniais ir permatomais kos
tiumais apsitaisiusios.

Tarptautiniam moterų kongrese ir parodoj Paryžiuje,vįvykusiame prieš 
savaitę, Lietuvos moteris atstovavo J. Navakienė ir Vabalienė-Žemaitytė. Mūsų 
atstovės buvo veiklios ir gražiai išpropagavo Lietuvos vardą.

Paryžiuje bus moterys policininkės. Vietoj uniformos —jos dėvės ant 
civilių rūbų tam tikrą Ženklą.

Mirė garsi mokslininkė, radiaus išradėja Marija Sklodauskaitė-Curie. Iš 
mirusios mokslo darbų Žymesni: „Recherches Sur les substances radioactrves“, 
„Traitė de Radioactivitė“, „La Radiologie . et ia Inerre“, „L’isstopie et les Ele
ments isotopes'. Mirusios noras —būti tyliai palaidotai. Paryžiaus Miesto Val
dyba nutarė pavadinti vieną Paryžiaus gatvių — Marijos Curie gatve.
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Paryžiaus dailės akademija suteikė Elzai Barraine premija už jos komiš
ku operą. ..

V' ’ ’

Iš teatro garbės j vienuolyną. —- Žymios prancūzų artistės: Marija 
Wendlin, Ivone Hautin, Suzana Delorme ir Suprin įstojo į vienuolyną. Pirmoji 
pasiryžusi vykti į užsienį gydyti ir globoti-raupsuotuosius. <

KINIJOJ
• ■' ■ ■■ ' ' • /

Motiną sąjunga. Kinijoj įsteigta valdžios remiama motinų sąjunga kovoti 
su plačiai Įsigalėjusiu kūdikių mirtingumu. Sąjunga teikia motinoms reikalingų 
auklėjimo žinių ir rūpinasi vedybomis, vaikų auginimu, namų ruoša, bendrąja 
higiena, apsauga nuo ligų ir pirmąja pagalba.

\ . . ■ ’ ' ■

Kinų moterų laisvė. Kinuose našlės galėdavo vesti tik su mirusio vyro 
giminių sutikimu. Pastaruoju metu Nankino vyriausybės įsakymu, paliekama 
našlėms laisvė savarankiškai spręsti tolimesnę savo ateitį.

Moters diena. 20,00000 Kinijos moterų, susirinkę. Kantore, priėmė eilę 
rezoliucijų, reikalaudamos pagerinti Kinijos moterų būklę, laisvę ir lygybę su 
vyrais, panaikinti mergaičių vergiją ir pasmerkti netikrą moterystę. Jos reikalavo 
iš valdžios remti moterų judėjimą, raginantį pirkti vien kiniškas prekes ir pa-

Šiu dienų perse, moteris viešumoj.
b . ., <*
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daryti priverčiamu savy prekių vartojimą. Auklėjimo įstaigos turėtų organizuoti 
taupumo draugijas kovai su išlaidumu. Valdžia turėtų steigti mokyklas moterų; 
auklėjimui ir pagalbines mokyklas vaikams. Moterys turi būti priimamos tarnauti 
į visas didžiąsias prekybos įstaigas. Taip pat reikalavo pagerinti dirbančių mo
terų atlyginimą ir jų darbo sąlygas fabrikuose. (Equal Rights).

AMERIKOJ
Akrono universiteto magistro laipsnis (»Magister Artium“v cenzas), pir

mą kart duotas kat. vienuolei domininkone!, Amerikos lietuvaitei. Š. m. birželio 
15 d. tarp 165 baigusiųjų Akrono U-teto kursus ir atitinkamus cenzus gavusiųjų, 
buvo ir Sesuo M. Elena, O. P., (t. y. Domininkonių Ordino narė), mokytojau
janti Švenčiausios Širdies Akademijoj, Akrono mieste. Sesuo Elena specializa
vosi anglų kalboje. Cenzui įsigyti, ji mokėsi Fordham U-tete, New York. Jos 
disertacija .Biografijos Istorija*, kur nupasakojami pasikeitimai, aprašant istori
jos faktus nuo seniausių iki mūsų dienų. S. Elena giria biografą Belloku, nes 
jis stropiai stengiąs nupasakoti faktus ir leidžiąs skaitytojui daryti savo išvadas. 
Tačiau Strachey ir Ludwig nusistatę kad skaitytojai laikytųsi jųjų nuomonės 
bei prietarų. Modernieji biografai, ji pripažįsta, mokų suįdominti skaitytojus ir 
užlaikyti jųjų dėmesį, jie nesistengią remtis faktais. Visi rašytojai turi pasakyti 
tiesą, pabrėžia Sesuo Elena, o ypač biografai.' • *

Amerikos lietuvės moterys mini M. Č i ž a u s k i e n ė s Amerikos L. Mo
terų Sąjungos pirmininkės 33 visuomeninio darbo metų, A. Nausėdienės 
pirmosios Moterų Sąjungos Kūrėjos, Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų organi-

44



407.-
' ✓

» - ■ . * . • , . < ’

zatorės ir pirmininkės, „Mot. Dirvos“ Redaktorės 25 visuomeninio veikimo metų ir 
M. V ai Č i ū n i e n ė s Amer. L. Moterų Sąjungos Raštininkės 25 metų visuome
ninio darbo—jubiliejus.

> • ’ • ■ . . *

Pan—Amerikos kongrese — Uragvajus, Paragvajus, Ekvadoras ir Kuba 
priėmė lygybės sutartį tarp vyrų ir moterų socialiniuose ir politiniuose santy
kiuose. Taip pat priimtas pasiūlymas Amerikos respublikoms tyrinėti, kaip būtų 
galima pašalinti moterų ir vyrų nelygybę, pilietiniuose santykiuose ir politikoj. 
Nutarta palikti minėtą komisiją, kad ji tęstų savo tyrinėjimus apie vyrų ir mo
terų santykius ir būtų patariamuoju organu visoms valstybėms. (Equal Rights).

' • . • * r ' ■ * * , • ’ . . . .

Kanadoj moterys vėl pradėjo kovoti dėl balsavimo teisių. Turinčios nuo
savybę ištekėjusios moterys jau dalyvauja Savivaldybių rinkimuose.

Rudenį Jungtinėse Valstybėse rengiama moterų ekspedicija į pietų polį. 
Penki ekspedicijos, nariai — Kolumbijos universiteto docentės. Ekspedicija, tarp 
ko kito, nori ištarti, ar pietų polis apsuptas salomis ar didesniu žemės plotu.

Belgija. Stratosferos lakūno prof. Piccardo žmona nori laikyti egzaminus 
piloto—lakūno vardui įgyti. Ji ruošiasi kaip orlaivio vadas į naują vyro ruošia
mą kelionę į stratosferą. ' _

Amerikos lietuvė Ona Pucetaitė baigia rašyti anglų kalba romaną: 
„Kodėl aš neištekėjus?“. Rašytoja tikisi, kad jį amerikiečiai pamėgs.

Filmes artistė—kandidatė į parlamentą. Filmos artistė Mary Pickford 
nutarė duoti savo kandidatūrą ateinantiems parlamento rinkimams, respublikonų 
partijos sąraše. Kalifornijoj jos kandiditūra teigiamai sutinkama.

Amerikos filmų artistėmis kasmet nori būti apie 4Vž milijono moterų. 
Tačiau laimingųjų iš milijono tebūna apie 20.

RUSIJOJ

„Būsimam kare tik viena lytis“.
Sovietą Rusijos kariškuose sluoksniuose vyrauja nusistatymas, kad mo

terims karinis rengimas turi būti privalomas, kaip ir vyrams. Maskvoje prie vy
riausio štabo yra sudaryta net speciali komisija, kuri šį reikalą stengiasi išspręsti. 
Kad lengviau šį tikslą pasiektų, buvo pakviesta į vyriausįjį štabą moteris, baigusi 
aukštuosius kariškus mokslus, kuri ir tvarkys moterų karišką parengimą. Mote
rims vadovausianti moteris — karininkė. Vadėms bus įsteigta moterų karo aka
demija.

Rusijoje lietuvaitė J. Brasulytė baigė karo inžinierių akademiją ir gavo 
karo inžinieriaus laipsnį.

' Tėvų universitetas. Sovietų Rusijoj steigiami savotiški tėvų universitetai, 
kuriuose aiškinama, kaip auklėti vaikus bolševikų dvasioj.

Maskvoje pasižymėjo 10-ties metų mergaitė Margareta Heifetz, suge
banti net orkestrui diriguoti. Kartą ji dirigavo Schuberto veikalams ir Čaikovs
kio 5-tajai simfonijai ir labai meniškai atliko. Palikusi dirigento batutą, mergaitė 
nuėjo žaisti su savo seserimis ir draugėmis.

Pietų Slavų karalius apdovanojo rašytoją Ivana Mazuranic III klasės 
Sava ordenu jos 60 metų sukaktuvių proga.
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Turkijoj jau seniai dirba moterys policijos valdininkės. Dabar paskirta 
viena moteris policijos komisaru.

Portugalijoj. Šiemet sueina 100 mėty, kai pradėjo organizuotis Portuga
lijos kat. moterys. Tai sukakčiai paminėti sušauktas pirmasis visos Portugalijos 
Katalikių Jauny Motery Kongresas.

~ Egiptas. Jau seniai Egipto moterys dėjo pastangų, kad būtų uždaryti 
Egipte viešieji paleistuvystės namai. Paskutiniu laiku tuo reikalu buvo padaryta 
daug žygių. Egipto viešosios sveikatos komisija nutarė panaikinti valstybės pri
pažint^ ir kontroliuojamų prostituciją.

Kopenhagos miesto valdyba pripažino motery policijos vertę ir priėmė 
5 naujas policijos valdininkes. Dabar danų sostinėj 15 policininkių.

Suomijos šaulių moterų organizacijos centro valdybos pirmininkė Fanni 
Lukkonen, kuri šį pavasarį padarė vizitų Lietuvos moterų šaulių vadovybei, suo
mių šaulių moterų laikraštyje parašė ilgų, gausiai iliustruotų straipsnį apie savo 
atsilankymų Lietuvoje. Straipsnyje Lukkonen Lietuvai ir Lietuvos šaulėms pa
reiškia daug simpatijos.

i *

Lenkijos teisingumo ministerija nutarė daugiau neskirti moterų teisėjo
mis, nes yra perdaug jaunu vyrų juristų. Teisėjos turės tapti valdininkėmis.

Rumunų advokatų sųjunga pareiškė savo nusistatymų prieš išsiskyrimus 
ir nutarimų, kad sąjungos nariai nesiims vesti išsiskyrimų bylas, bet visuomet 
bus pasiruošę sutaikinti šeimyninius nesusipratimus. Tų advokatų sųjungų sudaro 
daugiausia moterys advokatės.

Stokholme įvyko tarptautinis moterų, gydytojų suvažiavimas. Buvo daug 
kalbama apie fizinį auklėjimų ir gimdymo higieną.

Vengrijos katalikės moterys kreipėsi į Tautų Sąjungą, reikalaudamos, 
kad ši griežtai uždraustų valstybėms naikinti maisto produktus, o juos nusiųstų 
badaujantiems Kinijos ir Rusijos gyventojams.

Naujos Zelandijos lakūnė Beatan, po trečio bandymo laimingai perskri
do iš Anglijos į Australiją. Kelyje užtruko 15 dienų.

Danijoj įsteigta namų ūkio katedra, kur bus galima įsigyti namų ūkio 
mokslų daktaro laipsnį. Kursai ne tik moterims, bet ir vyrams studentams, kurie 
nori šį mokslų studijuoti.

Švedijoj leista moterims lankyti žemės ūkio ir girininkystės mokyklas. 
Statistiniais daviniais, tik vienoj provincijoj yra 988 moterys — didelių miškų 
savininkės.

Indijoj vedama motery organizacijų kova prieš vaiky vedybas, o ypač 
prieš jauny mergaičių prekybų.

Moteris Dirigentė. Šveicarė Weingartner-Studer dirigavo su dideliu pasi
sekimu pasižymėjusiems orkestrams Prancūzijoj, Austrijoj, Vengrijoj, Amerikoj 
ir Šveicarijoj.

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė.
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Knygos
Fr,.. V.‘ Eber s te r i s. Mokėk gyventi. Išvertė M. Pečkauskaitė.. T. 

Jėzuitu leid. 443 pusi' Kaina 3,50, su apt.— 5 lt. Kaunas, 1934.
M. Pečkauskaitė, didžioji mūšy pedagogė, Eoersterio mokinė yra jau. davu

si mums, be kitų savo mokytojo raštų, „Jaunuomenės auklėjimą“, skiriamą dau
giau tėvams, mokytojams ir dvasininkams^ Didžiąją šios knygos dalį sudaro pa
vyzdžiai. pritaikyti 11— 15m. berniukams ir'mergaitėms. Šiuos pavyzdžius Foer- 
steriš išleido vėliau atskira knyga, duodamas jai „Lebenskundė“ pavadinimą ir 
skirdamas'minėtb amžiaus jaunimui. Šią knyga turime štai jau- ir mes „Mokėk 
gyventi* vardu. j

Foėrsteris yra viena didžiausių šių laiku pedagogikoj, ypačiai dorinimo 
moksle, {žymenybių. Jis sugebėjo suvokti gyvenamųjų, vad. moderniųjų, cha
otiškųjų laikų psichologiją ir ją meniškai pritaikyti pedagogikai, iš ko ir aiš
kėja tiesiog milžiniškas jo raštų pasisekimas., nes jis sugebėjo įeiti į. šių laikų 
žmogaus psichiką ir jai suprantama kalba ją veikti bei kelti.

Yra žinoma, kad auklėtinis tikrai derintis gali laisvu apsisprendimu, o tąjį 
apsisprendimą viena ar kita linkme pakreipti galima taikiai veikiant j jo gal
voseną ir jausmus. Tam tikslui Foersteris ir imasi modernaus vaizdingumo prin
cipo, ne mokydamas moralės iš aukšto abstraktaus moralizatonaus tonu (deduk
tyvinis met.), o žadindamas auklėjamąjį pačiam stebėti, įžiūrėti ir rasti (indukty
vinis met.). Pedagogiškais sumetimais jis išeina tad’ne autoritatyviškai iš krikš
čioniškų tiesų, dogmų, kaip iki jo laikų daugumos dvasiškių ir kt. auklėtojų bu
vo daroma, o iš plačios moderniojo gyvenimo bazės, nes „dorinimo pedago
gika*, kaip visai teisingai L Pilgeris pastebi, „yra ne moralinis pamokslas, kuris 
lengvai bei paviršutiniškai sujaudina, o žadinimas ir skaidrinimas sąžinės“ --jos 
(dor. ped-kos), Eoersterio giliu įsitikinimu, vienas iš svarbiausių uždavinių yra 
vesti auklėjamuosius prie tikslaus ir vispusiško — vietoj ligšiolinio tik išviršinio 
— gyvenimo reiškinių supratimo bei Įprasminimo. Šis induktyvinis metodas 
vartojamas ir šiam „Mokėk gyventi“ veikale, kur jis leidžia patirti ir mažmožių 
reikšmę sielos gyvenime, išvidinę ir pažiūrėti nereikšmingų dalykų grožybę.

Mergaičių ir moterų galybė yra mažuose ir dideliuose dalykuose meilė 
ir pagalba: čia glūdi nuostabiausi jų sugebėjimai ir pajėgos. Bet kai kurios vi
siškai nežino, kaip šias jėgas savo širdyje sužadinti, ugdyti ir reikiamai pakreipti, 
jos neranda pratimams progų ir kaip belaisvės tampa nepatenkintos ir rūsčios... 
„Visiems, kurie imtųsi valios ir meilės jėgą lavinti, ši knyga norėtų parodyti ke
lią“—sako autorius įžangoj. Turint galvoj minėtus Eoersterio pedagogikos savu
mus bei milžinišką jo raštu pasisekimą, reikia tikėtis, kad šis veikalas, kaip 
savo forma iš mūsų laikų kilęs ir mūsų laikams skirtas, o turiniu bei įdiegtomis 
tatentiškomis idėjomis atsiremiąs į senas ir kartu naujas, amžinąsias krikščionybės 
tiesas, ir įstengs tąjį kelią rodyti. Tenka tik nuoširdžiai mūsų jaunimui patarti 
šiuo kelrodžiu valingai naudotis J. Kv.

Marija Lastauskienė. Gyvenimo perlai. Apsakymėliai jaunimui. 
„Sakalo“ b-ės leid. 1934 m. 127 psL Kaina 2 lit. ■V ' .

Šioj knygoj yra aštuoni neilgi apsakymėliai skirti jaunimui. Visuose ap
sakymėliuose aiškiai jaučiama autorės didaktinė tendencija — viename pavaiz
duojama, kaip nelaimingas tas žmogus, kurs dėl turtų išsižada savo tėvų prastos 
kilmės, kitame parodoma, kad gera širdis visuomet sulaukia tinkamo atlyginimo, '
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dar kitame pasakojama, kad yra pasaulyj dalykų, žmogaus protui neprieinamų, 
kituose iškeliamos artimo ar tėvynės meilės idėjos.

Apsakymėliai savo medžiaga ir jos apdirbimu yra nevienodi. Kaip gyve
nime taip ir čia veikėjai įvairiausi — randame ir bajorų, ir prastų žmonių, ir 
suaugusių, ir vaiku.

Kai kurių apsakymėlių veiksmas yra gana komplikuotas, pav., „Kruvinų 
perlų“, ir dėl to beveik neįtikina skaitytoją, kad žmogus gali taip staiga pa
miršti savo tėvus ir apie juos negalvoti, tačiau kartu tą. apsakymėlį gaubiąs 
paslaptingumas — prakeiktų brangenybių veikimas — tai lyg ir paaiškina. Aps
kritai, autorė mėgsta fantastinį pasaulį ir skaitytojui vienas kitas apsakymėlis 
palieka neaiškų: — kas tai buvo? Šį klausimą sukelia skaitytojui ne vien tik to 
vardo apsakymėlio žaltvykslės, bet ir „Kruvinų perlų* brangenybių paslaptinga 
galia ir „Jaunojo Kareivio“ vizijos...

„Gyvenimo perlų“ lengva, aiški kalba, situacijų susipynimas, paslaptingu
mas, dinamizmas traukte traukia romantiškesnės dvasios skaitytoją nepadėti 
knygos neperskaičius iki galo. Tat reikia tikėtis, kad ši knyga mūsų jaunimo bus 
tinkamai įvertinta ir mėgiama. Be to traukia toji knyga akis ir savo išoriniu 
dailumu — vaizdžios iliustracijos ir gražūs inicialai didina jos vertę.

* - ’ ’ r

Regina R.

Atsiųsta paminėti
N. T. S c a n 1 o n a s, Dieve, pasigailėk mūsų! Didžiojo karo (1918 metų) 

apysaka — Amerikonų „Vakarų fronte nieko . naujo“. Išvertė Petras ir Kastas 
Jurgėlos. 400 pslp. Marijampolė, 1934 m. Kaina -4 Iii.

Naujausi „Sakalo“ bendrovės leidiniai:
Marija Lastauskienė, Gyvenimo Perlai. 127 pslp., 2 lit. Kaunas, 

1934.
Sigrid U n d s e t, Kristina. Romanas III—IV. Lavransas ir nuodėmės 

vaisius. 328 pslp. 3 Iii. Kaunas, 1934.
J. Mackevičius (Nord), Peliutės Micės Laiškai. I—II. 158 pslp., 

2,5 lit. Kaunas, 1934. ,
D r. E. L. K a u k a s, Marcelė ir Gydytojas pasakoja. II. 208 pslp , 2 5 

lit., Kaunas, 1934.
P. Š 1 e ž a s i r I g. Malinauskas, Lietuvos istorija. Pradžios mo

kyklai ir pirmosioms gimnazijos klasėms. ,118 pslp. 2 lit. Kaunas, 1934,.
Ig. M a 1 i n a u s k a s ir J. Ta Im a n tas, Lietuvių kalbos gramatika 

pratimais. V-jam ir VI-jam pradžios mokyklos skyriui ir II-jai gimnazijos kla
sei. Šv. Kazimiero draugijos leidinys nr. 605. 104 pslp., 1,5 lit. Kaunas, 1934.

K u n. S t. Telksnys, Kaip pasiaukoti Šv. Jėzaus Širdžiai? 16 pusi. 
Kaina 10 et. Kaunas — Šventieji 1934 metai.

Prūsai— ketvirtas Baltijos narys. 16 pusi. „Baltijos“ leid. Kaunas 
1934 m. Kaina 20 et
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