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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 
Nr. 11 <116) 1934 metų lapkričio mėn, XIV

0. Kaubrienė

Mirtis ir kas toliau
(Fragmentas)

Meno istorijos muziejuje Vienoje yra Hanso Baldungo iš 
XVI amž. paveikslas, kuriame atvaizduota graži moteris, ilgais 
iškedentais plaukais, atydžiai žiūrinti į veidrodį, prie jos kojų 
klūpo amūras, prisidengęs lengvu šydu, o kitą šydo galą laiko 
mirties kaulėta šmėkla ir tykoja suduoti lemiamą smūgį.

Žemiškosios gyvybės sultys taip giliai įsisunkia į žmogų, 
žavįs kūniškas pasismaginimas taip stropiai apipainioja jutimus, 
grožėjimasis jr tenkinimasis savim taip atbukina galvojimą, kad 
mūsų miegamųjų t r u m e a u neįstengia parodyt šios tikrenybės, 
jog visą laiką tykoja už mūsų nugaros mirtis, godžiai laukda
ma savo aukos.

Gyvenimo smalsumas liečia tiktai, kas yra prieš akis. Savo 
veido bruožuose, atsispaudusiuose stikle, noris nematyti bereikšmio 
žvilgsnio nykstančio žavumo, kaktos vagų, lūpų sukrypimo. Jis 
rodo teisybę, bet veidrodžio teisybė skiriasi nuo foto atvaizdo ir 
skiriasi nuo visa, kas slepiasi už tos išorinės, nors daug bylojan
čios, bet kartu daug slepiančios, kaukės.

Veidrodis neįstengia parodyti daugelio nykių sąžinės prie
kaištų, dažno neatbaigto ryžtumo, griaužiančio tuštumo, daugelio 
stovyklų pusiaukely į tikslą, kurias paruošia už slaptingo šydo 
pasislėpęs amūras.

Vėlinių diena. Mirtis byloja savo įstatymą žiaurų, bet tikrą. 
Ji ateis, aplankys tave, tavo namus, šeimą. Iš jos kaulėtų griau
čių glėbio nieks nepabėgs. Ir tavo žavingoms garbanoms, kaip 
paveiksle, ir tavo šypsniui tingiai koketiškam, ir visam tam nyks
tančiam grožiui—sudiev. Sudiev su jaunyste. Sudiev su senatve. 
Visada. Gūdūs šermenų varpai seks paslapties pasaką, jei ne 
šiandien, tai ryt. Atsigręžti atgal, pamatyti šią tikrybę—nesinori.
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Nors ją rodo juodi bažnyčių katafalkai ir smilkalai, ir kapy žva
kės, ir graudus Dies irae...

Šie visi prisiminimai, tai šiaurio rustus pūtimas. — Nusigręš 
vėjas — ir vėl bus ramu... Ramu, kol karstas tūnos namuos ir 
jame gulįs tėvo, motinos, sūnaus, brolio, sesers bedvasis kūnas, 
kol gyvas buvęs taip mielas, — ir, kai atšalęs rodysis taip sveti
mai keistas. Mirtis — ir kas toliau?! — Kužda j ausj slaptas ne
rimas. Kas toliau? — Atsakymo nėra nei skardžiam satyro juoke, 
nei mylimo šypsny, nei veidrodin įsmeigtam žvilgsny, nei kūdi
kio akiy gelmėj... Jis slepias ten, kur dienos negęsta, už nyksta
mumo ribos, už žemiškojo kelio rato. Jis slepias visas ten in 
paradisum, kurin ves angelai.

Mirtis ir kas toliau? — nepaliausi klausus. Ne vien šiandien, 
bet ryt, poryt, kasdien ir visuomet. Matai liūdesį mirštančių, skaus
mingą dejavimą sergančio, jauti paskutinį savo alsavimą ir žinai, 
kad Tavo pašaukimas

♦

per mirtį gyventi

artėja. Kviečio grūdas, sako, žemės nepalietęs, pasilieka sau vie
nas; miręs jis neša daug vaisiy. Mirtis turi atpirkti gyvybę, kad 
nešti vaisiy Tam, kuris mirtį apgalėjo.

Gyvybės duoklė—■ kryžius, atsižadėjimas, marinimasis.
Tas Draugas, anapus ribos, rankas ištiesęs laukia ne tavęs 

vienos, bet su motina, su tėvu, su vyru, su vaikais, su broliais, 
su seserimis, su mylimuoju, su paklydėliu, su mokiniais, drau
gais... Jis liepė pasiimti gyvenimo naštos kryžiy, kad galėty 
įteikti garbės legionų dovaną — Pergalės Kryžių.

Vilties džiaugsmas — neapsakomas. Išmesk iš pasaulio viltį 
— klaidžios tik baugūs nežinios šaltis. Viltis laimėti lygstamojo 
gerumo kaina nelygstamąjį gėrį — išganymas.

Ar gėrio ilgesys mumyse pranyksta? Ar persisotinama juo 
salionuose, restoranuose, šokiuose, teatruose?

— Kiek kartumo slepia glūdi vienatvė po triukšmingo džiū
gavimo, ir ją užtrenkti vėl krintamą į naują sūkurį, į kitą ir t. t.l

O alkis vis didėja, troškulys vis daugiau kankina aistrų 
supamą auką. Vienišas miegamojo krucifiksas žiūri palenkta 
galva į Tave, varguole. Laukia, kada nupūsi užsinešusias sielos 
dulkes. Laukia, kada sąžinės balsas, toji Jo dovana, prakalbės 
švelnesniu tonu. Laukia, kada amžinybės ilgesys, minios sūku
riuose ir knygų puslapiuose išblaškytas, išties pavargusią ranką 
į žaizdos išdraskytą šoną. Laukia, kada prisiimsi kartybių taurę 
išgerti iki dugno, iš Amžinybės Viešpačio rankos, su visišku 
atsidavimu: T e e s i e ...
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Motina prie pasauliniam kare žuvusių karių paminklo.

Ir svyra rankoje laikytas veidrodis, ir driekiasi nesutvarkytos 
garbanos, ir šliaužia šilkas, drapiruotas šilkas. Rankos tiesiasi, 
keliai linksta, visa būtis, naują alsavimą pajutus, trokšta sugauti 
Amžinybės dvelkimą, tokį mielą, ilgstamą,

Tačiau, tai ne mirtis — gyvybės ženklas. Gaivinančios rasos 
lašelis krinta į troškulio išvargintas lūpas. Krinta meiliai ir gir
disi tylus1 kvietimas:

— Atmink mane, sek mane, kančioje... kasdien... pareigu 
naštoje... visada... pramogose... džiaugsmuose... ligose... nepasi
sekimuose... mirties valandą... lauksiu... sutiksiu...
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Vysk. M. Reinys

Pasaulėžiūra ir gyvenimas’)
• * *■ 

f ’ ’

Mokslas visur labai brangina faktus, jais daug kur remiasi, )
dažnai juos laiko mokslinio tyrimo pradžia, tik, žinoma, labai :
stropiai žiūri, kad faktai būty tiksliai nustatyti, kritiškai išnagrinėti, 
nešališkai nušviesti.

Žmogaus gyvenimas — tai tikriausių faktų virtinė, su kuriais 
tenka kiekvienam būtinai ir rimtai skaitytis. Tik nesubrendėlis ar 
vėjavaikis gali nepaisyti gyvenimo ir nesirūpinti jo sprendimu, 
tvarkymu, įprasminimu. Net ir filosofinė sistema, kuri būtų suda
ryta neatsižvelgiant į gyvenimo faktus, kuri gyvenimo prasmės 
nespręsty, palikdama šį klausimą nuošaliai, tokia sistema būty 
svajonių padaras, o ne išminties išdava.

Žmogui, kaip protingai būtybei, tinka turėti ir būtina turėti 
pasaulėžiūrą. Ji duoda orientaciją pasaulio ir gyvenimo dalykuose, 
nes be jos žmogus būty lyg laivas be vairo ir buriy, lyg nukri
tęs medžio lapas, kurį vėjas gali blaškyti į visas puses.

Pasaulėžiūra yra sintezė iš gamtamokslio, filosofijos ir teo
logijos. Iš tikrųjų. Gamta yra tokie faktai, tokia realybė, su kuria 
negalima nesiskaityti. Juk žmogus gyvena gamtoje, naudojasi 
jos jėgomis ir net pats, savo kūnu, sudaro jos dalelę. Todėl ne
nuostabu, kad gamtos mokslo skelbiamos tiesos turi būtinai įeiti 
į pasaulėžiūros turinį. Kita vertus, žmoguje yra dvasia, pasireiš
kianti jo protu, valia. Todėl filosofija, išminties mokslas, ryškiau
sias dvasios padarinys, negali būti aplenkta pasaulėžiūroje. Pa
galiau, Žmogaus protas negali nesiskaityti su faktais, kurie yra 
atsiradę kitokiu būdu ir iš kitokio šaltinio, negu gamtos moksly , 
ar filosofijos žinios. Yra neginčijamų fakty, iš kurių matyti, kad 
yra duotas Dievo apreiškimas, kuris sudaro antgamtinį pažinimo 
šaltinį ir kurio žinios, teologijos svarstomos, papildo ir pagilina 
visa tai, kas yra žinoma iš gamtos mokslu ar filosofijos. Todėl 
ir teologija įeina į pilnos pasaulėžiūros turinį, 

v
b Moderniškojo amžiaus dienu moteriai ypač svarbu įsigyti tvirtą pašau- , 

lėžiūrą, kitaip— jai gresia gyvenime „civilizuotos lėlės, moderniškam marione
čių teatre“ vaidmuo. Pirmoje vietoje moteris yra žmogus, dėl to ir bendros pa
saulėžiūros klausimai jai turi būti artimi, kaip ir kiekvienai protingai būtybei.

Red.

o
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klajūnė. Dalia mano" — 
Vingių kelias.

A š klajūnė. Kraitis mano — 
Žalsvosios akelės. 

I

Aš klajūnė. Mano siekiai — 
Žvaigždės, tos beribės...

Aš klajūnė. Mano dienos — 
Ilgesio platybės...

Aš klajūnė...
Mano meilė — tolių paukščiai 

vasarot išlėkę.,.

Aš klajūnė...
Mano godos — gedulingos 

vėlinių žibutės.

Aš klajūnė...

Kai sakoma, kad pasaulėžiūra turi nušviesti gyvenimą, jį 
įprasminti, tai čia turima galvoje žmogaus gyvenimą, kuris su
sidaro iš miųčių, norų, jausmų, kalbos, elgesio, darbų. Vadinasi, 
pasaulėžiūroje turi susiformuoti gyvenimožiūra, kuri faktinai turi 
daugiausia reikšmės ir daug daugiau rūpi žmonėms, negu kas kita.

Kad pasaulėžiūra turi išspręsti gyvenimo'klausimą, vadinasi, 
sudaryti ir gyvenimožiūrą, to reikalauja žmonės, sveikas protas, 
Dievas.

Žmonės daug daugiau faktinai sielojasi gyvenimu, praktiš
kąja dalykų puse, negu teorijomis. Niekas žmogui nepadaro taip 
gilaus įspūdžio, kaip gyvenimo konkretūs faktai, su kuriais tenka 
žmogui akis į akį susidurti. Kiekviena teorija atrodo žmogui to
limas miglotas dalykas. Ji tik tada pasidaro artima, aiškesnė, gy
va, kai ji liečia gyvenimo faktus, juos sprendžia, vertina, nurodo 
jų veikiamą kryptį. Žmonės mielai ieško nurodymų gyvenimui.
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Normalus proto veikimas eina tam tikrais logikos dėsniais. 
Nuo jų nukrypimas protui atrodo, kaip jo pažeidimas, paneigimas. 
Be to, proto veikimas yra reikalingas tam tikro turinio, į kurį 
patsai veikimas turi būti nukreiptas* Turinys bus tinkamesnis, 
juo jisai bus arčiau konkrečių gyvenimo faktų, kurie, kaip minė
jau, taip yra artimi žmogui. Juo tikresni faktai, juo tikresnis tu
rinys. Juo tikresnis turinys, juo daugiau aiškėja ir logikos dėsnių 
tikrumas. Taigi, gyvenimožiūros klausimus sprendžiant, daugiausia 
gali paaiškėti proto dėsniy tikrumas, nuoseklumas. Tie patys lo
gikos dėsniai ir proto principai reikalauja, kad nebūtų prieštara
vimo tarp pažiūrų ir gyvenimo, kad, vadinasi, pasaulėžiūra turi 
išspręsti ir gyvenimo klausimą, nes kitokiu atveju, kyla klausimas, 
ko verta pasaulėžiūra, kuri neliečia gyviausiy, opiausių reikalų, 
o tik skrajoja gyvenimui bereikšmėse teorijose. Svajonės gali būti 
naudingos pramogai, bet negali atstoti gyvenimo klausimų spren
dimo. Žmogaus protas reikalauja, kad būtų suderinimas tarp pa
žiūrų ir gyvenimo, kitaip sakant, kad pasaulėžiūra išspręstų gy
venimo klausimus.

Dievas, tiesos ir teisybės šaltinis, išmintingai sukūręs pasaulį, 
įdiegęs į pasaulio daiktų prigimtį dėsnius, kuriais jį veikia, da
vęs žmogui savo įstatymus ir nurodęs jam gyvenimo tikslą, rei
kalauja iš žmogaus, kad jisai laikytųsi Dievo įvestos tvarkos, 
ją pirmiau pažinęs ir įsisąmoninęs, tuo būdu būtų suformavęs 
savo sąžinę, pagal kurią ir privalu elgtis. Kai pasidaro disharmo
nija tarp pažiūrų ir gyvenimo, tarp sąžinės ir elgesio, tada ir at
siranda nuodėmė, kuri neša žalą sielai ir žemiškajam žmogaus 
gyvenimui.

Taip, pasaulėžiūra turi išspręsti gyvenimo problemą, turi 
būti harmonija tarp pažiūrų ir gyvenimo. Bet čia kyla naujas 
klausimas, kaip pasaulėžiūra išsprendžia gyvenimo klausimą, kur 
ir kaip ji randa taisykles žmogaus elgesiui normuoti. Štai ir iš
kilo doros klausimas, sudaręs žymią pasaulėžiūros dalį. Daug yra 
bandymų spręsti doros esmės ir jos dėsnių klausimą, tačiau ne
rasime kitur tokio logiško, tokio giliai pamatuoto išsprendimo, 
kaip kad randame Aristotelio ir Tomo Akviniečio veikaluose. Ši
tas išsprendimas yra sudaromas pasinaudojant protu, svarstančiu 
daiktų prigimtį ir jų santykius, ir Dievo apreiškimu.

Atkreipę savo prigimtąsias pažinimo jėgas į aplinkui mus 
esantį pasaulį, įsižiūrėję į jame esančius daiktus ir jų veikimus, 
galime greit pastebėti skirtumus, kurie yra tarp įvairių būtybių. 
Akmuo, augalas, gyvūnas, žmogus — tai vis būtybės, kurios 
turi tarp savęs pagrindinių skirtumų. Akmuo pats iš savęs nejuda, 
tik išorinė jėga jį gali pajudinti. Augalas pats juda: iš jo grūdo 
išauga visas augalas; jisai minta, auga, dauginasi. Tačiau augalas 
neturi lokalinio judesio: pats nesikilnoja iš vienos vietos į kitą. 
Gyvūnas pats kilnojasi iš vienos vietos į kitą; be to, gyvūnas
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junta: ragauna, junta šilimą, Šaltį, skausmą, regi, girdi, užuodžia, - 
junta spaudimą, laiko pusiausvyrą, junta judesius; pagaliau, gyvū
nai prisimena, turi linkimų: Žmogus tun visas augalų ir gyvūnų 
savybes ir, be to, mąsto, nori, jaučia. Žmogus pažįsta, kad, pa
galiau, yra Dievas, viso pasaulio Kūrėjas.

Turėdamas prieš akis visa, ką žmogus pažįsta, jisai pastebi, 
kad tarp pažintųjų būtybių yra laipsniavimas esmės turtingumo 
atžvilgiu. Iš tikrųjų. Žmogus turi daugiau būties ir tobulumo, negu 
mineralai, augalai ir gyvūnai vadinasi, jisai yra aukštesnė būtybė, 
jie — žemesnės būtybės. Žmogus žmogui yra lygus iš esmės. 
Dievas yra žmogui Viešpats. Iš suminėto svarstymo ir susidaro 
žmogui trejopas elgesio santykis: su žemesnėmis būtybėmis, su 
lygiomis būtybėmis, sų aukštesne Būtybe. Kokia eina išvada, 
elgesio taisyklė, iš sakytųjų santykių? Pirma. Elkis taip, kad 
savęs nepažemintumei iki gyvulio, augalo ar negyvo daikto, ne
valdomu pataikavimu aistroms, sąmonės netekimu nusigerdamas, 
pavirsdamas negyvu daiktu per savižudybę, Antra. Su žmonėmis 
elkis, kaip lygus su lygiu. Trečia. Suprask ir pajausk savo pri
klausomybę nuo Dievo. Šitų taisyklių sudarymas ir išplėtojimas 
ir sudaro protu įgyjamos prigimtosios doros pagrindą ir esmę. 
Kaip matome, doros taisyklių sudarymas nėra išlaužtas iš piršto, 
nėra svajonių padaras, bet griežtai logiška išvada iš realių pasau
lio daiktų santykių. Jei kas norės jas paneigti, tas turės paneigti 
tuo pačiu ir savo žmogiškąją prigimtį, kitaip sakant, turės sau 
prieštarauti ir, juo būdu, išskirs save iš bendravimo su žmonėmis, 
nes su prieštaraujančiais sau negali būti žmoniškos kalbos,

Žmonių pastangos savo prigimtomis jėgom k sukurti doros 
sistemą yra geras dalykas, bet ne visi patys tai galėtų padaryti, 
nes daug kam trūktų mokslo, gabumų, laiko bei kitų sąlygų. 
Juk ir mokyčiausias žmogus yra riklus, ką parodo ir pačios tarp 
savęs dažnai prieštaraujančios doros sistemos, pačių žmonių su
galvotos. Pagaliau, net ir pačių mokyčiausių žmonių autoritetas 
visvien pasilieka kitiems riklus. Iš to eina išvada, kad reikia ieš
koti kito šaltinio, iš kurio būtų galima gauti tikresnių žinių apie 
doros mokslą ir tuo būdu būtų galima pašalinti trūkumai, einą 
iš žmonių autoriteto riklumo. Čion į pagalbą ateina Dievo ap
reiškimas. • - ■ . it .

Gausios ir patikimiausios istorijos knygos liudija apie Kris
taus gyvenimą, stebuklus ir mokslą. Iš jų sužinome, kad Kristus » 
yra Dievas, kad Kristus yra davęs apreiškimą, paskelbęs savo 
mokslą. Tame moksle yra ir visa doros sistema, nerikli nes ei
nanti iš paties Dievo, todėl ir patikimiausia kiekvienam žmogui.

(Bus daugiau).
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Iz. Blaudžiunaitė.

... Palūžo gėlė
l

Lietus beldžia į stogą, kaip ilgi kauliniai numirėlio pirštai. 
Pašiuręs vėjas atneša čia, apie langus, neišraudotas žemės rau
das ir siūbtelia glėbiais mirštančių lapų. Tik lygiai monotoniškai 
dirbtuvėje skuba sekundės, lygiai niūriai vyniojasi iš tolių naktis. 
Ir begalinė tyla čia, kur rymo Tadas. Šiandien, rodos, atgiję jo 
praeityj sukurtos statulos — o kur palies plaktuku — dūžis su
kelia žmogiškąjį dejavimą. Gera skęsti vidaus tylos himnuose, 
kuriems akomponuoja rudens nerimas. Ten, iš vis — a — vis 
lango, atskrenda smuiko „Requiem“ — toks smeigiąs ylas į pat 
širdies gelmes! Atsiveria ta stropiausiai saugojama ir užuomarša 
norėta paslėpti sielos kertelė, ir — skulptorius žengia porą žingsnių 
prie baltojo marmuro statulos — kur nusvirusi kryžium pražystanti 
gėlė, o prie jos kojų palūžęs apynys. Aplink apibirę rudens vari
nių lapų. Jis apkabina tą marmurą ir,— ledinė tuštuma kvatojasi 
— kaip eilė dienų, nuo kada sutruko jos gyvenimas.

Joks fotografas nemato, kaip kančia susidraugauja su vieni
šu. Kodėl jis spaudžia rankomis galvą, žiūri į šimtus kartų žiū
rėtą paveikslą — kurio žalsvuose šyduose amžinybe atskirta ji — 
sužadėtinė. Nuo to laiko atleisti visi dirbtuvės darbininkai, 
užsklęstos visam pasauliui durys. Vienišas kuria jai paminklą — 
kurs įveiks ir grožiu praneš mirties sugriautą jojo laimę.

Paminklas baigtas. Belikę tik parašas — juo įamžinti tą 
meilę, kuri negrįš į žemę, nesikartos. Tik lauks ten, Anapus. —

Skubiai plėšia blanknoto lapelius ir rašo. Daug vakarų, 
vidunakčių rašyta, bet vis rytą suplėšyta sudeginta. Dabar — šie 
žodžiai tikrai atbaigs ir sudvasins marmurą:

„Palūžo gėlė, ir — apyniui rudeniu virto — pavasariai, va
saros, žiemos. —

O Meile! kad tik Amžinybėj greičiau prieš Tave išsivilkčiau 
dulkėtąjį rūbą keleivio“.

Ar turi reikšmės išorės pasaulis ir jo prabėgančios valandos, 
kada pratusiai rašyti rankai diktuoja sielvartas? Kadą apsikabinus 
ledinę marmuro statulą pirmą kartą skruostus suvilgo ašara? Ta
da persisveria į amžinybės begalybę siela, o čia—tik virtęs šaltu
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marmuru kūnas baigia išgyventi skirtąją dalj. Gyvena — nes 
prieš akis iš žalsvų Šydų žiuri Ji.

■ e- # & ■ i

— Gal tu atsiimsi žiedą... Tau taip ilgy dienų eilė reiks 
vienam. — O gal. —

O lauke krinta snieguoti meteorai. Tadas klupoja prie baltos 
lovos ir meldžia seniai pamirštąjį Amžinybės Kūrėją gyvenimo jai. 
Tačiau — per vėlu! Šalia atsistojusi skulptorė Mirtis ir — iš 
brangiausios jam visame pasaulyje medžiagos — mylimos moters 
— ji kala mirties agoniją.

— Ne, ne! Tu nemirsi!
Jis tiki — karštais kugždėsiais, pabučiavimais — įkvėptų 

savo gyvybės. Ne, mirtis neišplėš iš taip mylinčio!
Bet — kada jis antrą kartą savo gyvenime drįsta priglausti 

skruostus prie jos — užgesę akys neatsako į jo skausmą.
*1*

— Žinau, kad didelė vyro meilė nepasiekiamajai — lygiai 
stipriai verčia kitas moteris sekioti kenčiantįjį. Gal dėl to bėgau 
nuo pasaulio. O, ne! Aš vėl ne taip sakau, kaip manau. Nuo to 
laiko, kai numirė ji — pasaulis man neegzistuoja. — Niūriai pa
sakė jis viešniai.

— Ponas Tadai, tamstai pasaulis įdomus nors ir dėl to, kad 
turi talentą ir privalai dėl jo kitiems gyventi. Tamstos paminklas 
sužadėtinei — šedevras! Dabar apie tave visi tekalba. Tik — kaip 
tamsta — toki moka ir gali, ir turi mylėti. —

Ji prisimerkia, paskui atmeta juodais garbiniais apvilnijusią 
galvą. Dažytos akys prigęsta ir dirbtina skausmo išraiška stie
piasi iŠ lūpų kertelių:

— Aš ne skulptorė. Ir ne taip mylėjau savo a. a. vyrą. Ak, 
jis daug mano gražiausių gyvenimo dienų^pagadino. Ir dar pa
gadins... Juk žmonės mėgsta atvirumą... Štai —tie juodi rūbai, 
krepas —taip netinka man, mano estetiškai nuovokai. Fui, tai 
taip rudeniška, kuomet jaunystė. —

. . . — Matau, nesipiktink, tamsta. Čia reikėtų lygiai daug 
suprasti. Kai tamstą verstų ištekėti neturtas ir baugintų vargas. 
Kai grožiui nebūtų duotos dekoracijos ir erdvė — pasikark!

... — Nesmerk — tai nuoširdumas. Taip. Aš išskaitau kar
tais iš veido išraiškos mintis. Tai įpratino mano vyras, ypač, kai 
man reikėdavo daug džiaugsmo, komplimentų ir pramogų — tai 
turėdavo suteikti kiti. Aš išmokau kai ką išbraukti ir kai ką 
įrašyti į jo persenusią visam gyvenimui fizionomiją. —

... — Ak, tai tragedija! Gal didesnė, kaip tamstos sužadė
tinės mirtis. Nes tai buvo anksčiau — o viskas išblunka laike, 
kaip saulėj. Man vargšei, tiek kvailų užuojautų, gedulo, tamsių 
spalvų dienų! Visas balių sezonas praeis be įspūdžių. Tamsta 
šoki? Ak, tango vienintelė puikioji muzika, sukurianti kilniausią
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grožio plastiką, iššaukianti pirmapradį jausmu chaosą ir laimės 
ilgesį, net ilgai bus išbraukta iš mano programos tik dėl... — 
Juk tamsta taip turėtum lengvai įsivaizduoti, kad aš dar negy
venau ir nieko nemylėjau. Bet — tamsta, nesuprasi. Nes nežinai, 
kaip ir kiti tamstos masto vyrai, kas yra gyventi.

... — Tuo tarpu' — mano a. a. vyrui — neprašau aukšty 
kompozicijų paminklo — patį paprasčiausią. Tik paprastumu 
išreiškiami patys didieji dalykai. Parašui tiks:
- „ — A. a. mylimam vyrui.

Mylinti žmona.“
— Ponas Tadai, ar matai kaip mes meluojame?
O tamsta ar nemeluoji gyvendamas jai, jeigu ji mirė? Ar 

neprisidėsi prie mano melo su šiuo paminklo įrašu? — Bet me
las visur šiandien laimi. Toki laikai. Visur kelia pasitikėjimą, 
didina grožį, turtą ir laimę. Visi parašai — melas ir gyvenimas 
melas, ponas Tadai. Kada bus projektas?

Ji taip arti alsuoja prie jo. Atmetusi rankas užpakalin išlen
kusi taliją. Ji tiki šį momentą savo filosofija labiau už pranašus, 
skelbiančius tiesą. Ji tiki dar tuo, kad jos akys žiba ir ji šiuo mo
mentu keistai graži.

Tadas skubiai suniurna ir atsisveikina šaltai, kaip tos statu
los, pasilikęs susipurto.

— Biauri ši moteris iš pasaulio, — kaip turėtų būti biau- 
rus tas su ja gyvenimo pamėgimas ir džiaugsmas!

\ Toli — šviesų begalybėje — ji, Vida. Ir skulptorius piktai 
užtraukia paskui viešnią duris.

... — bet ką ji norėjo atsisveikindama tuo pasakyti: „Tams
ta nepripažįti našlei reikiamos pagarbos? Visi jūs — tipai!“

* & ■*' . . .

— Visa, kas iš tamstos tanky išeina, kaip iš Dievo. Jo vi
sus kūrinius reprezentuoji. Puikus projektas! Kaip pavydžiu 
toms, su kuriomis eisi į balty suktis tango giesmėse! Nepamiršk 
mano nuopelnų — pramyniau į tamstos butą kelius. Paskui ma
ne eis visos našlės ir našliai paminklų. Ir — tamsta manai tei-; 
sus? Tavo menas irgi melas. Tamsta meluoji pagal užsakymus.

Prašau baigti. Kitaip — savo eksperimentų objektu per 
daug apsivilsi.

- Ačiū! Baigiu. Projektas puikus. Jei būtum moteris, o aš 
vyras — aš tamstai taip padėkočiau.

Ji skubiai trenkia paltą ir rankomis apvynioja jo kaklą.
— Be scenų, ponia. Būsiu priverstas duoti vieną iš manda

gumo pamokų, — šaltai pašiepė.
Įsižeidus ir tankiai alsuodama ponia Zuzana išsilenkia kė

dėje. Rankose paslepia galvą, lyg atgailojanti nusidėjėlė. O ne
tikros gėdos ašarų pasrūva akys. Žalsva šviesa krinta ant sumi- 
šusios.
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Viktoras Miliūnas

Alegorija
Ateina ji — ir svetima man ir nesvetima.
Ateina ji saulėtekiuos rasų, 
Saulėlydžiuos mane palieka.
Ir, tartum, žemę iš po koją kas atima .
Ir, tartum, prapultin krentu,
Parduodamas dienas už nieką.

Ateina ji — kluonai tušti ir varpos tuščios
Ir džiaugsmas sudega ant lūpą,
Kaip saulė vakaro spalvose. -
Praeitis su ateitim, lyg senos draugės, kuždąs...
Ir juodos skraistės mane supa,
Juodi žemčiūgai mane puošia.

■L

Ateina ji — saulėtekiuos palieka.
Ir, rodos, širdį mano man kas atima,
Kaip daiktą niekam vertą iš manęs išplėšia...
Ir netikėk, žmogau, į didį Nieką
Ir svetimą tau, ir nesvetimą, 
Kursai tavy dažnai taip vieši.

Tadas žvelgia piktai ir pastebi — vis dėlto kažkas gražu 
joje — tas moteriškas silpnumas ir gailesčio bei gėdos pilna 
.išraiška. Ak, čia gyva moteris tarp jo negyvų statulų, o jos 
kvepalai — seniai nuvytusių pavasario gėlių kvepalai smelkiasi 
j smagenis, keroja jame, apraizgydami kiekvieną atomą ir keistai 
žavėdami:

— Bet ne, ne!
Jis skubiai pakviečia taksi ir prašo ją išvažiuoti.

$ *\ *
Kur pabėgti nuo moters? Ji laukia išvargusio, kaip sesuo, 

motina, žmona ar mylimoji. Ji randa vienuolyno celę. Įlenda pro 
rakto skylutę į užsirakinusių nuo viso pasaulio mizantropy kam
barį. Po mirties ji laukia amžinybėje. Juo labiau bėgti — tuo la
biau persekios. Ji — tas rudens voras, kurio voratinklių pilni ru
dens keliai, laukai.
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Ponia Zuzana žymiai pasikeičia. Nedrąsi, kukli ateina dar 
kelis kartus pas skulptorių. Kažkur dingęs jos anas užkariautojiš- 
kas tinklas. Ji tokia sentimentali, švelnutė, užjaučianti, suprantanti 
ir vienišo kietą dalią.

Ir ji tokia pat nelaiminga. Norėtų su rimtu žmogum daug 
kalbėti, bet tokių nėra, arba visai maža, išskyrus poną Tadą. Jos
— užimamos visuomenėje pozicijos draugai —a, neverta ir kal
bėti! Giminės labai patenkinti a. a.vyro paminklu. Apie honorarą 
neverta kalbėti. Tarp statulų ėmė valkiotis didelės vertės čekis
— dovana.

Kartą gauna laišką— didžiausia būtų poniai Zuzanai garbė
— sulaukti jį vakarienei. Asmeniškai padėkotų už darbą ir no
rėtų dar duoti porą užsakymų.

— Eiti, neiti? Kelis vakarus kamuoja jį klausimas. Ne. Neis. 
Taip geriau. Gal vėl kokios gudrios scenos. Nusprendęs parašo:

„Ačiū, nebūsiu namie.
Tadas“.

Taksi sustoja. Skubiai iššoka ponia Zuzana ir įlekia į skulp
toriaus dirbtuvę, išmetinėdama.

— Ponia Zuzana, tamsta per _daug gera. Esu nemandagus. 
Užkluptas — nemanau teisintis. Norėjau išsisukti.

Sėski — važiuojame!
— Tualetas?
— Ne! Tu man tik tokiam kostiume tinki. Svečių nebus. 

Svarbiausia, turiu keletą naujų užsakymų, kuriuos tamsta detali
zuosi pagal mano skonį. Pas mane patogiau susitarti, negu šioje 
ledaunėje.

Keliolika minučių — taksi vietoje. Taip šilta — tie svaigus 
kvepalai. Ir — šalia švelni, besišypsanti moteris.

Taksi sustoja prie mūrinių namų. Tadas turi paduoti ranką 
ir eiti su visu korpusu atsirėmusia į jį ponia. Laiptų begalybė. 
Paskui šiltas, kvepiąs suvytusiu šienu raudonas salonas, kuriame 
tviska sunkiu rausvu atspindžiu kristalinės vazos, minkšti akso
miniai baldai ir didele prabanga paruoštas stalas. Šeimininkės 
veidas taip pat įgauna rausvumo atspindį, jos išraiška pagyvėja:

— Ponas Tadai, leisk pradėt nuo užsakymų. Kuri šiandien 
diena? — Visų Šventė! įsivaizduoti — viso pasaulio gyvųjų var
dadienis! Čia jį švęs labai nelaimingi, vienuoliški žmonės: Tadas 
ir Zuzana. Tu nepyksi, kad sveikinu, dėkoju už visa ir prašau 
būti mano svečiu.

— Ponia Zuzana!
Jis turi dirbtinai ją pasveikinti, pabučiuoti ranką. Sėsti ša

lia į minkštą sofą, gerti už abiejų sveikatą raudoną, sunkų, kaip 
kraujo lašai, vyną. Paskui — klausyti aistringų patefono dainų ir
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Šokti tango tik su ja! Daugiau — nieko nėra. Gyvenimas, jo filo
sofija ir pareigos pasiliko už dury.

Visa — toks raudonas sapnas. Praeitis sutirpus aistriuos 
kuždėjimuos. Ateities nėra. — Apsvaigusios valandos sustoję, 
nežengia toliau. * * ■ '.

Tiek karty skamba varpai. Fabrikų sirenos sušaukia ir iš
skirsto išgeltusius veidus. Juoda naktis tiesia virš miesto gedulo 
krepus, šliaužia į kapus ir milijarduos žvakių šviesų spindi aureole. 
Ruduo tuos pačius glėbius lapų daužo virš stogų. Smuikininkas 
už lango baigia „Requiem“ repeticiją. Laikrodis vbaigia mušti 
buvusios dienos valandas — kol pabunda Tadas. Šiurpas sukre
čia jį. Kur? Kur visa? Ponia Zuzana? Ak, ji! Raudonos ugnys 
ima degti jo smegenyse. Jis turi tuojau pas ją grįžti. —

Juk jis vakar girtas! Taip, girtas buvo. —
Po vienas kito kyla, stiepiasi atskiri sudužusios nakties frag

mentai. Ir taip bloga. Raudona, biauru. Tadas keliasi — o prieš 
jį tamsoje išsirangė raudony žalčių kaspinas ir jame kiekviena 
raidė vyniojasi gyvate —

— Tu šiąnakt nusidėjai!
Skubiai dega šviesą. — Grįžti pas ją ir — užmušti! Staiga 

atsimena jos sudiev:
— Dabar tu ieškosi manęs! .

— Jos ieškoti! Ne!
Pakrikęs žvilgsnis atsiremia į sieninį kalendorių, kuriam 

stambiu tušu žvilga „Vėlinės“.
— Ar šiandien vėlinės? Kur dingo dienu suvokimas? Vakar? 

Pernai? Kaip sunku atsiminti!
... Baigtas statyti paminklas ten — kapuose — iš kur į čia 

skverbiasi gedulo giesmės.
— Eiti kur, palikti tą sunkią galvą, pabėgti nuo visa, kas 

užplūsta tokiu svaiguliu. Kažkur liko giedra, ramybė. Išplėšta, 
išvogta. — Pas ją! — šaukia kažkas, ką nieku būdu nenugalėsi: 
šaukia, kaip pragaras. Tadas išeina. Gatvėje taip nyku ir tuščia. 
Toliau šviesos, šviesos! Iš ten stipriau atvilniuoja vėliniy giesmės 
ir praslenka pro jį, lyg bijodamos užgesti. Eina ir grįžta maldin
gi siluetai. Ir Tadas paskui juos lėtai nusvyruoja. Staiga milijar
dai Šviesy ir tas ledinis Anapus dvelkimas surėmė, kaip kaulėtos 
rankos. Jį užplūsta vienumos ir ilgesio suvokimas ir begalinis 
tuštumas praėjusių dienų — su visais jy džiaugsmais ir tuo, 
ką vadino laime. Aplink jaučiama vėlių šiugždėjimas ir gyvųjų 
sielvartais bei maldomis persunkta rudeniška naktis. Ko jis, čia? 
Kažkeno rankos veda jį, kaip bejėgį, tolyn, pro šimtus mirgan
čių ir -gęstančių šviesų ten, prie didžiojo tako. Staiga, jo są
monę pažadina realybės pajutimas: čia pat toks nykus, liūdnas 
kapas ir stūksantis tamsoje niūrus paminklas — palaužta gėlė, su
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apvytusiu apyniu—su tiek rudenio! Tiek šalčio ir drėgmės! Tarsi 
šimtai metų būtu išžudę visus jo artimuosius. Nė vienos gėlės 
ar žvakės. Tik stora lapų eilė. Netoli rauda jauna mergaitė. Ten 
juoda moteris — o ten knibžda kiti gyvieji. Visur vėlės neregi
mai slankioja, iššauktos iš ramybės ir poilsio vietų. .

Tadui po kojy pradeda svyruoti drėgna, gelianti žemė. Kaž- 
keno lediniai pirštai suspaudžia širdį. Akyse žalsva ir — ima 
kažkas vynioti jo įrašą sužadėtinei. Ak, ten iš tolių, iš tiek 
šviesų ateina ji pati! Tokia giedri, besišypsanti. Tik —juo arčiau, 
tuo liūdnesnė. Neaiškūs tamsos vualiai liūdesiu gesina skaidrų 
žibėjimą. Štai čia pat, prie pamiršto kapo. Susilieja su tamsa.

Pasigirsta keistas šiugždėjimas, lyg Šiurentų kalnų viršūnė
se amžinieji sniegai. O iš jy išsiskiria balta, baltesnė už alebas
trą, ranka ir braukia per paminklo įrašą.

Tadas mato, kaip dyla ta vieta, kur lietė jos piršto šešėlis, 
kaip krinta kiekviena raidė ir virsta griaučiais, šoka ir bėga nuo 
paminklo tiesiai į jį. Jy tiek daug. Vėlė, atsigęžia į mylimąjį, 
bet paminklas atsistoja tarp jų — siūbuoja, pilkėja — vietoj 
įrašo, — išdilę, grubūs rėžai.

Kažkas sukrečia ją, žemiškas skausmas nučiuožia šešėlyj ir 
ji tolsta — grįžta į tas šviesas, vos girdimų džiaugsmo garsy pa
saulius.

Jis mato visa taip realiai. Jis jaučiasi šlykštus ir purvinas. 
— Jo buvimas slegia šią žemės vietą. O šimtai gyvačių šoka 
aplink jį ir smaugia, smaugia! Kapas pamažu atsivožia — kažkas 
įstumia jį į baisią bedugnę.

*
Skamba varpai vėl naujam rytui. Fabrikų sirenos kaukia, 

kaip paklydę, alkani vilkai. Kapinyne užgesę šviesos, dingę mi
nios gyvųjų. Ruduo visa galybe suokia ilgesio ir melancholijos 
dainą. Tarp kapinyno plikų medžių erdvu ir laisva: išsiskirstė 
nakties svečiai — į amžinybę ir gyvenimą. Tik nuo apnešto ru
dens lapais ir apleisto kapo — kur šiąnakt jokia žvakė nede
gė — pakyla žilstąs, peršlapęs žmogus, klaikiai žvilgančiomis 
akimis, svyruodamas išeina pro kapinyno vartus ir susimaišo su 
skubančiais gatvėje.
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O. Narušytė

Socialinė problema 
sprendžiama Montessori 

sistemoj1’

Gyvenimas pilnas socialinių problemų. Yra idėjų, jungiančių 
atskiras tautas. Kitos idėjos svarbios vienai kuriai nors žmonių 
lyčiai, pav., moterų judėjimas apima visas pasaulio moteris, nors 
atskiros moterys gali būti laimingos ir patenkintos. Darbininkų 
judėjimas rūpi viso pasaulio darbininkams. Yra ir daugiau socia
linių klausimų, kurie svarbūs vienai ar kitai žmonių grupei. Apie 
šiuos dalykus kalbant ir kovojant už socialinę lygybę, tikimasi 
sutvarkyti santykius vienos žmonių dalies su kita, padėti reikalin
gajam geresnę, tinkamesnę aplinką susikurti, duoti jam priemones, 
kad galėtų gyventi, Šiuo atveju diriguojamieji motyvai yra teisin
gumas ir gailestingumas.

Gamtoje pastebima, kad gyvuliai, paukščiai, net vabzdžiai, 
gerausiai tarpsta tik tinkamoj aplinkoj. Gyvulys perkeltas į jam 
nepritaikintą aplinką skursta ir pasidaro menkos vertės. Pasaulio 
gyvius tvarko gamtos įstatymai.

Žmogus tą viską puikiai supranta. Bet žmogus pats susikū
rė sau aplinką. Dėl to ši aplinka yra dirbtinė. Žmogaus palinki
mas pritaikinti ir kurti, šiuo atveju, gausiai pasirodė. Bet vieną 
dalyką žmogus užmiršo, — jis užmiršo didelę vaikų tautą. Suau
gęs turi tam tikrų prigimtų vaikui, pareigų. Bet suaugęs nesukūrė 
vaikui aplinkos, nepastebėjo jo teisių, vertė jį pasiduoti suaugu
siojo norams. Suaugęs verčia viską gyventi dirbtinėj aplinkoj, o 
statydamasis pavyzdžiu, nori formuoti vaiką. Vaikas turi su savo 
dar silpnomis jėgomis kovoti prieš suaugusiojo daromas jam 
kliūtis, arba pasiduoti jo įtakai. Paprastai, kovoje laimi stipres
nysis. Negarbinga kankinti ir užmušti beginklį priešą. Bet šiuo 
atveju, kada suaugęs silpną vaiką kankina ir pavartoja prievartą, 
pasaulis iki šiol nieko nenormalaus nepastabėjo: nei neteisingu
mo nei negailestingumo, nors tai yra visų žmonių klausimas. Šiuo 
atžvilgiu pažiūra į vaiką — lyginama — kaip aklasis taškas akyje

T) Šio rašinio uždavinys yra paliesti šią problemą keliais bruožais.
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su žmogaus sąžine. Žmonės yra akli, kada reikia pamatyti vaiko 
teises ir reikalus. Dr. Montessori, kuri turėjo progos gerai pa
žinti vaiką ir jo gyvenimą, iškėlė šį klausimą ir parodė pasauliui 
vaiko nenormalę būklę.

Yra trys visuomeninės įstaigos, su kuriomis vaikas pirmiau
sia susiduria. Vaikas ateina į šį pasaulį šeimoje. Vėliau šeima 
perduoda vaiką mokyklai. Taip atidaromi vartai į platesnę žmo
nių draugiją. Dažniausiai vaikas yra ir Bažnyčios. narys. Visose 
šiose įstaigose viešpatauja suaugęs žmogus. Dr. M. Montessori 
pastebi, kad suaugęs niekur nesuteikia vaikui tinkamos vietos. 
Ji sako, kad nuolat kalbama apie laimingą vaikystę, bet, iš tikry- 
jy, vaiko akelės užverktos.

Šeimoje vaikas dažnai mylimas, kaip žaislelis. Viskas vai
kui padaroma, nieko rimto neduodama jam į rankas; vaikas su
augusio yra aprengiamas ir nurengiamas, maitinamas, prausiamas, 
vedamas ir t. t. Visur vaikas priklauso suaugusio. Dažnai jis ir 
žaislais, kuriais mažai įdomaujasi, apkrautas. Jis niekad rimtai 
netraktuojamas. Tokio vaiko gyvenimas sunkus; jis yra kalinys. 
Kitur vėl vaikas traktuojamas kaip įsibrovėlis, kuris suaugusiam 
nuolat trukdo, viską naikina. Bijamasi įleisti vaiką į kambarį, nuo
lat perspėjama nieko neliesti, nes tai suaugusiam gali pridaryti 
nuostoliu'. Atrodo juokinga, bet tai neretas įvykis, kad vaikas ne
tyčia sumuša stiklinę už keliasdešimt centų, o tėvai pakelia tokį 
triukšmą, lyg jy visas turtas būty pražuvęs. Tėvai nepastebi, ką 
vaikas Čia išmoko, patyrė. Jeigu vaikas labai gyvas, tai jis siun
čiamas ten, kur jis suaugusiam netrukdo ir kur yra daiktai suau
gusiam visai nereikalingi, nevertingi, arba vaikas nuolat terorizuo
jamas. Tuo taVpu vaikąs trokšte trokšta viską liesti, pažinti, tai 
yra jo natūralūs vidujinis reikalas. Tokioj aplinkoj vaikas yra kan
kinys. Jei vaikas pasipriešina — suaugęs parodo savo galybę. 
Silpnesnieji vaikai pasidaro bailūs ir pildo suaugusiojo norus.

Taip pat reikalaujama, kad vaikas gyventų suaugusiojo rit
mu (žinomos yra beveik visose šeimose dramatiškos scenos, kada 
vaikas verčiamas valgyti taip, kaip suaugęs). Tuo tarpu mūšy lai
kais suaugusiojo ritmas darosi vis skubesnis, nervingesnis, o vai
kas kenčia dėl to vis labiau.

Be to, vaikas traktuojamas kaip nuosavybė; su juo galima 
daryti, kas tik norima.

Šeima perduoda vaiką mokyklai, — mokytojui, vadinasi, tė
vas perduoda vaiką visuomenei. Mokyklos uždavinys yra mokyti. 
Čia viešpatauja mokytojas. Jis pasakoja, rodo vaikui, o vaikas 
sėdi, jis klauso, klauso ir žiūri, bet dažniausiai nesupranta. Tada 
mokytojas bara vaiką, vadina jį tinginiu. Tėvas bara taip pat. 
Vaikas stengiasi, o suaugęs jo nesupranta, nori jį priversti. Vai
kas tampa nelaimingas. Jis negali patenkinti suaugusio nory, nes 
jo vidujinė jėga priešinasi netikusiam metodui. Vaikas dreba prieš
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mokytoją, verkdamas bėga iš mokyklos, nekenčia mokslo, — ne
kenčia žmogui brangiausio dalyko — kultūros. Tėvai jam priki
ša, kad jo mokymasis yra brangus, kad jis nedrįstų pasilikti toj 
pačioj klasėj. Mokytojas grąsina patiksiąs antrus metus toj pačioj 
klasėj. Vaikas vis labiau tampa visuomenės ir aplinkos vergas. 
Pagaliau, pabaigęs mokyklą, toks vaikas sudegina knygas!

Suaugęs verčia kaltę tik vaikui;'jis randa jame daug blogy 
ypatybių. Dėl to jis laiko savo pareiga — vaiką gerinti ir 
p eikti. Vaiko vidaus palinkimai ir jo asmenybė nuolat žudo
mi. Pagaliau j suaugusiųjų visuomenę ateina žmogus su taip 
išugdyta asmenybe.

Montessori parodo ne tik šią žmonijos žaizdą, ji duoda 
savo idėjai konkretų pagrindą. Ji kuria metodą, kuris kenčiančiam 
teikia pagalbą. Savo globotiniui — vaikui ji duoda pritaikintą 
aplinką, priemones, kad jis galėtų lavinti savo pajėgas ir laisvai 
tarpti. Ji taip pat tvarko suaugusio ir vaiko santykius.

Mažajam — baldų vaikui (Möbelkind) Montessori duoda 
tokią aplinką, kur jis gali laisvai judėti, tinkamai vartoti ir gerai 
pažinti baldus. Čia vaikas atlieka ir praktiškojo gyvenimo prati
mus. Tai jam padeda būti nepriklausomu suaugusiajam. Šioj ap
linkoj turi būti tvarka, nes tai padeda vaikui tarp pasaulio daiktų 
orientuotis ir išsivystyti. Čia leidžiama vaikui jo natūraliu, įgimtu 
ritmu gyventi ir veikti.

Kada šis baldų vaikas jau pribrendęs yra, jis pasiekia žemės 
vaiko amžių (Erdkind). Dabar jam duodamas žemės sklypelis — 
„pasaulio“ dalelė. Vaikas šią žemę pats įdirba. Tai yra taip pat 
ekonomiško savarankiškumo auklėjimas.

Suaugusiojo pareiga duoti vaikui konkrečias priemones, su 
kuriomis jis galėtų savo fizines ir psichines jėgas lavinti, Mon
tessori medžiaga yra pritaikinta vaiko vidujiniams reikalavimams. 
Montessori mokykloj vaikas užmiršta žaislus, nes' jis čia randa 
medžiagą, kuri patenkina jo vidujinį troškulį ir kurią vartodamas 
jis lavina savo pajėgas. Vaikas čia dirba, bet darbas atneša lai
mės, nes jis patenkina vaiko vidaus troškulį.

Montesoriška medžiaga yra sudaryta moksliškais pagrindais. 
Ji yra tikslinga, koreguoja pati save, sunkumai atskiriami (neduo
dama keli sunkumai drauge), stimulų daugybė izoliuojama: — ji 
yra paprasta ir apribota. Ji turi būti apribota, jeigu nenori klai
dinti ir nori giliau veikti. Montessori mokyklos yra paprastos ir 
apribotos. Medžiaga duodama vaikui preciziškai ir ekzaktiškai. Ji 
turi turėti tą ypatybę,_ kad pratimus galima būtų kartoti. Viskas 
turi būti tvarkinga. Čia randam ir žingsnišką perėjimą nuo kon
krečių daiktų prie abstrakčių dalykų. Aktyvumo motyvas yra pa
čiame vaike.

Suaugęs, davęs vaikui tinkamą aplinką ir medžiagą, turi ir 
savo santykius sutvarkyti. Šiandieninis žmogus turi save, šiuo
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Praeitame (10-me) Šio žurnalo sąsiuviny išspausdintas mano 
sulietuvintas anglų žurnalisto A. Wy a 11 ’ o Tilby ’ o straipsnis 
„Nekūrybinga lytis“. Tame, ir šiaip bent kiek vienašališkame, 
straipsny tarp kita ko pasakyta, kad tiksliojo (ekzakčiojo) gamtos 
mokslo srity moterys tėra menkai pasižymėjusios ir kad viena tik 
ponia C u r i e esanti išmintinga. Pildydamas savo pažadą, čia pri
dedu prie to straipsnio truputį komentoriaus ir plačiau papasakoju 
apie šių metų vasarą jau mirusią Mariją Curie.

atžvilgiu, perauklėti. Jis turi ryžtis padėti vaikui dirbančiam sun
kų darbą. Jis turi būti tik bręstančio vaiko padėjėjas. Jis turi 
respektuoti vaiko asmenybę, jo vidaus jėgą ir jo natūralų ritmą. 
Vaikas ugdosi ir lavinasi laisvai, bet laisvė yra ribota. Neribota 
laisvė veda j anarchiją. Montessori mokykloj vaikas yra aktyvus, 
o suaugęs yra paviršutiniai pasyvus. Jis stebi vaiką ir padeda jam 
tik tada, kada vaikas to reikalingas. Jis paiso šių žodžių: „Kas 
reikalinga, to pakanka“. Jo pareiga išpildyti vaiko prašymą: „Pa
dėk man pačiam tai atlikti“.

Būdama savo principams ištikima, Montessori randą vietos 
vaikui ir Bažnyčioje. Ji parengia vaikui ir čia tinkamą aplinką ir 
priemones — medžiagą:

Šiuo metodu norima žmonijai pagelbėti, norima sukurti to
kią visuomenę, kuri būtų gyvų asmenybių sąjunga.

Montessori kalba ir apie aukštesni teisingumą, kurio žmogaus 
siela ilgisi, ieško. Žmogaus iškrypimas trukdo surasti šią tiesą. 
Bet visuomenė nėra Joks dalykas, kurio negalima būtų transfor
muoti, pertvarkyti. Žmogus gali ją pakeisti. Žmogaus siela to 
ilgisi.

Šiandien garsiai kalbama apie žmonijos atnaujinimą, atgimi
mą. Tai tegalima per vaiką, atsako Dr. Montessori, tuo išspręs- 
dama šią socialinę problemą.
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Mano „komentoriaus“ čia bus tik tiek, jog priminsiu, kad 
jau šiame žurnale esu bent dviem atvejais kalbėjęs apie moteris, 
pasižymėjusias ir tiksliuosiuose moksluose — astronomijoj ir ma
tematikoj*). Prie tų anuodviejuose mano straipsneliuose suminėtų 
vardų dabar, pirm kalbėdamas apie ponią Curie, dar pridėsiu bent 
trejetą naujų.

1925 metai laikomi naujo cheminio elemento reniaus (Rhe
nium) aptikimo metais. Šio elemento aptikėjų varduose stovi ne
išdildomai įrašytas ir p-lės Idos Tacke (vokietaitė, dirba Ber
lyne) vardas. Dabar ji yra ištekėjusi už Dr. W. N o d d a c k ’ o, ku
rio vardas taip pat yra surištas su sakyto elemento aptikimu. Kad 
panelė Ida Tacke, dabartinė Dr. Ida Noddack’ienė tikrai 
yra šaky to j mokslo šakoj kai ką rimtai nudirbusi, tai liudija jai 
net užsienių mokslo įstaigų suteikti pagerbimai. Antai, Ispanijos 
fizikų ir chemikų sąjunga (Sočiedad Espanola de Fisica y Qui- 
mica) Madride praėjusią vasarą ponią Dr. I d ą N odd a c k ’ i e n ę 
išrinko savo garbės nariu, o Švedijos chemikų draugija Dr. W. 
Noddac k ’ ą ir jo žmoną ponią Dr. Idą No d d a c k’i e n ę yra 
apdovanojusi S c h e ei e’s medaliu. Neabejotina, kad .tie pagerbi
mai yra poniai Noddack’ienei suteikti už tikrus nuopelnus 
tiksliajam mokslui, o ne, kaip sakoma, už jos „gražias akis“.

IŠ jaunųjų fizikO’Chemikių, vaisingai dirbančių šių dienų 
moksle, dar suminėsiu italę Ritą B r u n e 11 i, neseniai parašiusią 
didelį ir rimtą veikalą apie atomą bei jo radiacijas**), ir švedę 
Ingą B ritt ą Eriksson’aitę (Upsaloj), dirbančią ir savo 
darbus spausdinančią drauge su įžymiuoju švedų fiziko-chėmiku 
The Svedberg’u. Ponios Curie pėdomis dabar eina garsė- 
dama ir jos vyriausioji duktė I r e n a J o 1 i o t ’ i e n ė, kurios var
das jau įrašytas dirbtinio radioaktivumo aptikėjy eilėj. Pati na- 
bašninkė ponia C,u r ie, žinoma, yra ir, turbūt, dar ilgai paliks, 
lyg kokia karalienė sakytų jaunesniųjų fizikių-chemikių tarpe. 
Apie ją dabar ir kiek plačiau su „N. Vaidilutės“ maloniomis skai
tytojomis pasikalbėsime.

• ’ V ■ . ‘ * * . . ’

Nabašninkė Mar i j a C.urie savo kilimu yra lenkė varšu
vietė. Ji gimė Varšuvoj 1867 m. lapkričio mėn. 7 d. Jos tėvo 
pavardė — Sklodowski; jis buvo fizikos mokytojas vienoj 
Varšuvos gimnazijų. Savo tėvo išmokinta, panelė Marytė Sklo- 
dowskyte, dar tik 16 metų amžiaus teturėdama, jau studijavo Var
šuvos universitete. Kai rusų valdžia pradėjo persekiot politiniu 
atžvilgiu įtariamus studentus, ir studentė Marija Sklodowskyte, 
kad ir nebuvo įsivėlus į bet kokią politiką, iš Varšuvos pasišalino

*) Moteris ir dangus. „Naujoji Vaidilutė“ II-III (1922— 23), 126— 131 p.;
C. F. Gauss ir Sophie Germain, ten pat VIII (1928), 194—199 p.

**) L’atomo e le sue radiazioni. Bologna, Zanichelli.
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ir nuvyko studijuoti į Paryžių. Čia pradžioj labai sunkiomis 
apystovomis ji dirbo Sorbonnoj, kame susipažino su prof. Petru 
Curie, už kurio 1895 m. ištekėjo ir dirbo prie jo, kaip atsistentė. 
Iš Varšuvos gavusi pinigų papuošalams, jauna ponia Curie nusi
pirko dvivietį dviratį, kuriuo jaunavedžiai atliko savo vestuvinį 
pasivažinėjimą po Prancūziją.

Netrukus po ištekėjimo ponia Curie gavo ir mokytojos vietą 
mergaičių mokykloj Ecole Normale. Bendro gyvenimo pirmaisiais 
metais mokslingoji pora — M arija ir P e t r a s C u r i e — galėjo 
savus tyrinėjimus daryt tik tais protarpiais, kada nereikėjo dėstyt 
pamokų. Jųdviejų turimoji laboratorija buvo labai primityvi, ty
rinėjimo priemonių nepakako. Šiokioj tat netikusio]’ laboratorijoj 
juodu ir pradėjo toliau varyt tą darbą, kurį buvo pradėjęs pran
cūzų fizikas chemikas Henri B ec quer eTi s.

H, Becquerel’is 1896 m., mat, buvo susekęs, kad elementas 
uranas leidžia iš savęs spindulius. Marija C u r i e ištyrinėjo 
visus jos gautus mineralus ir aptiko, kad be urano, tokių Be-, 
cquerel’io spindulių taip pat siunčia ir elementas toris. Taip pat 
ji susekė, kad natūralinės urano rūdys rodė stipresnio spindulia
vimo, arba radioaktivumo, nei kiek jo buvo galima turėti iš urano. 
Šitai prieštaravo pažiūrai, kad leidžiamų spindulių stiprumas tu
rėtų pareit tik nuo urano kiekio, bet ne nuo jo cheminio susi
jungimo. Marija Curie iŠ to padarė teisingą tolesnę išvadą, 
kad medžiagoje su uranu dar turi būti ir kitų, dar nežinomų ra- 
dioaktivinių elementų, kad ir visai mažais kiekiais. ‘

Uraningos rūdys buvo tiriamos toliau ir jau 1898 m. Liepos 
mėn. Marija ir Petras Curie galėjo paskelbti pasauliui, kad 
jiedviem yra pavykę iš medžiagos, vadinamos Pechblende (pitch- 
blende) išskirti 400 kartų radioaktivesnį kaip uraną elementą, 
kurį juodu pavadino poloniu (Polonium, dėliai Marijos lenkiškos 
kilmės). Po pusės metų (1898 m. Gruodžio mėn.) juodviem 
pavyko tą elementą koncentruoti bario pagalba; tai ir buvo dabar 
vadinamasis radi j u s, nuo to laiko įgavęs didelės reikšmės.

Profesoriaus Čepinskio manymu, radijaus pirmasis apti
kimas pareikalavo tokios kantrybės, kokios tegalėjo turėti tik mo
teris: kad gautų 200 miligramų to ieškomo naujo elemento, teko 
per ištisus dvejus metus dirbti išanalizuojant visą urano rūdies 
toną (1000 kilogramų!).

į

Europoj urano rūdies gausiai esama šv. Joakimo slėny, da
bartinės Čekoslovakų, prieš karą Austrų, valstybės ribose. Austri
jos žemės ūkio ministerija, Vienos Mokslų Akademijos pirminin
kui, žinomam geologui Edu a r d u i S u e s s ’ u i tarpininkaujant, 
nemokamai leido tos medžiagos imti kiek reikiant, apmokant tik 
jos pasiėmimo ir parsigabenimo išlaidas. Iš čia tat ir buvo nu
gabenta į Paryžių, į M a r i j o s ir Petro C u r i e laboratoriją,
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daugel vagonų urano rūdies, iš kurios paskui ir buvo išskiriamas 
radijus bei tiriamos jo savybės.

Naujo elemento aptikimas sukėlė didžiausio susidomėjimo 
visame mokslo pasauly. 1903 m. H. B e c q u erei’ i s i r M ari j a 
bei Petras Curie gavo už tai (visi drauge vieną) Nobelio pre
miją, M arija ir-P e t r a s C u r i e dar ypatingai nusipelnė su
radę preciziškus matavimo metodus; ši sritis poniai Curie rūpėjo 
ir iki paskutinių dienų. 1904 m. ponia Curie gavo daktaro laipsnį* 

Patobulintais tyrinėjimo metodais tyrinėjant toliau, 1906. IV.
19 d. Curie šeimyną ištinka didelė nelaimė: mokslininką ir šei
mos tėvą Petrą Curie (gimęs 1859. V. 15) Paryžiaus gatvėj 
mirtinai suvažinėja sunkvežimis. Poniai Curie tai buvo sun
kiausias smūgis. Dabar jai teko laikyt egzaminas, kad parodytų, 
ar ji gali būti išgarsėjusi mokslininkė tik Šalia savo vyro bedirb
dama, taip sakant, už jo pečių bestovėdama, ar ji gali tokia būti 
ir be vyro likusi, vadinasi, dirbdama visai savarankiškai.

Anglų rašytojas H. G. Wells savo romane „Marriage“ vie
nam „vyrų“ atstovui įdeda į lūpas posakį, kad moterys niekuo
met nėra nudirbusios didelių darbų, jei uz jų nugaros nestovėjo 
vyras. Į šūktelėjimą iš šalies: „O Marija Curie?“, tas atstovas 
atšauna: „Bet būta taip pat ir Petro Curie“. — Bet Marija Curie 
ir savarankiškumo egzaminą išlaikė. Ji tiek pasižymėjo savo 
darbais, kad jai, kaip Charge de cours, buvo pavesta skaityti 
kursas Chemijos Institute ir jos vyrui įkurtoje katedroje. „Tai 
buvo pirmas atsitikimas, kuomet moteris paėmė katedrą aukštoj 
mokykloj“. (Lovousse du XXL siede, II, 625).

Nuo 1909 m. ji jau buvo bendrosios fizikos profesorius Facultė 
des Sciences ir savo darbais (po 1906 m.) įrodė, kad yra ne 
tik savarankiška didelė tyrinėtoja chemijos ir fizikos srity (pra
džioj ji buvusi daugiau chemikė, o jos vyras daugiau fizikas), 
bet taip pat ir tikrai puiki organizatorė. Jos įkurtą ir visą laiką 
vadovautą Radijaus Institutą su fizikos, chemijos ir medicinos 
skyriais ji sugebėjo padaryt tokia vieta, kurioj gali dirbt iš įvai
rių šalių atvykę tyrinėtojai. Ir ji pati ne'tik paakindavo tyrinėt 
vieną ar kitą problemą, bet domėdavosi visomis tyrinėjimų smulk
menomis, kiekvienam davinėdavo patarimų, ir pati dirbo iki pa- 
skučiausio laiko aktualiausiųjų klausimų srity, kurioj dabar pionie
riais yra jos vyriausioji duktė Irena ir jos žentas prof. Jo Ii o- 
t’as; ši sritis — tai neutronų, positronų ir dirbtinio radioaktivumo 
sritis. Už keleto mėnesių prieš mirtį pajutusi, kad jos gyvenimas 
jau nebeilgas, ji nuo visa kita atsisakė ir paliko dirbti tik labo
ratorijoj. 'Ji dar suskubo išrūpint ypatingo fabriko įtaisymą (Ar- 
cuel’y), kuriame grynu pavidalu gaminama daugel torio ir aktinio 
produktų, stiprių polonio preparatų ir pan., taip, jog Paryžius da
bar turi pakankamai ir pas save medžiagos, reikiamos radioakti- 
vumui tyrinėti.
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Marija Curie (kairėj)labaratorijoj drauge su savo vyriausia dukterim I r e.n-a 
joliot’iene (dešinėj), taip pat mokslininke, pagarsėjusia dirbtino 

radioaktivumo tyrinėjimuose/

M a r i j o s C u r.i e svarbiausi darbai liečia elementy radio- 
aktivumą ir isotopumą. Savo lyrinėj imy rezultatus ji išdėstė 
veikaluose: Recherches sur les substances radioactives; Traitė de 
radioactivitė. L’isotopie et les elemente isotopes (1924). Jos vei
kalai išversti ir svetimomis kalbomis. Be to, ji parašė gražią mo
nografiją apie savo nabašninką vyrą prof. Petrą Curie (Pierre 
Curie, Paris 1924, Payot, Collection: „Les Grandes Hommes de 
France“), kurioj ramiai ir šiltai atvaizdavo šio mokslininko kuklų, 
atsižadėjimais gausingą gyvenimą ir jo mokslinius darbus. Iš šios 
knygos aiškėja, kad ir Prancūzijoj, kaip ir visur kitur, biurokra
tiškas atbukimas reiškiasi stipriau, kaip nusimanymas moksliniuose 
reikaluose. Autorė pati šito aiškiai nepasako, bet vis dėlto ne
išvengė nepavartojusi žodžio „kartumas“, kai, tarp kita ko, pasa
koja apie tai, kaip jos, jau visur išgarsėjęs, vyras iki pat savo gy
venimo pabaigos neturėjo net pakenčiamos laboratorijos,

Marija C u r i e už savo mokslinius darbus buvo ir atitin
kamai pagerbta. Kaip sakyta, jau 1903 m. ji drauge su H. Bec
querel’i u ir savo vyru gavo Nobelio premiją. Bet 1911 m. ji 
dar viena gavo Nobelio premiją. Aišku, kad šitokio 
aukščiausio pagerbimo ji susilaukė ne už „gražias akis...“ Ne 
visus pagerbimus ji ir priimdavo. Antai, 1910 m. ji nesutiko 
būt paskirta į garbės legioną, kadangi pirmiau taip buvo pasielgęs 
ir jos nabašninkas vyras.

Kai buvo pradėję savo išgarsėjusius radijaus tyrinėjimus, po
nai P. ir M. Curie gyveno, palyginamai, neturtingai. Bet juodu iš
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savo aptikimų nedarė jokio biznio pralobti. Taip paskui elgėsi 
ir likusi viena ponia Curie. Užtat ji neatsisakė priimti malonios 
pagalbos, kurią jai suteikė jos prieteliai (dar daugiau prietelkos) 
Amerikoj. Jie dviem atvejais, sumetę pinigy, nupirko ir padova
nojo poniai Curie po 1 gramą radijaus tyrinėjimo reikalams. 
Šios dovanėlės kaina šiandien yra 900 000 lity, o tuomet buvo 
žymiai aukštesnė* Šiai labai smulkutei dovanėlei atsiimti pati 
ponia Curie 1921 m. buvo nuvykus į J. Amerikos valstybes. 
Kaip ją įpakuot — nurodymu buvo davęs ponios Curie vedamas 
Radijaus Institutas Paryžiuj. Tą radijaus gramą suskirstė į 12 am- 
pulų, kiekvieną ampulą įdėjo j 0,8 mm. storio platinos tūtą (gilzę), 
o šiąją — į švino tūtą. Visa supakavo į švininę dėželę ir laikė 
uždarę vėsinančiame laivo podėly. Tokios atsargos priemonės 
buvo juo reikalingesnės, kad yra žinomas B e c q u e r e1 ’ i o ne
pasisekimas, kai maželytis radijaus trupinėlis nukrito jam ant dra
bužiu ir dingo, kaip nebuvęs (Kosmos 1922—23 m. 1 sąs., 95 psl.).

Ponios Curiė pavardė liko įamžinta radiologijoj, įvedus ben
drinį terminą c u ri e radijaus emanacijai matuoti; ji matuojama 
kiekiais, vadinamais millicuries, microcuries etc.

Išgarsėjusi mokslininkė ponia Curie buvo ir labai kukli 
moteris. Jos išgarsėjimas buvo atitekęs kaip tik į tuos laikus, 
kuomet buvo pradėta garsiai šūkauti apie moterų teises ir išsilais
vinimą. Bet mūsų mokslininkės tie šūkavimai nė kiek nepaveikė. 
Po vyro mirties (1906 m.) ji savo darbuose pasirašinėdavo ne tik 
savo vyro pavarde, bet ir jo vardu: „M-me Pierre Curie“.

Mokslininku pasauly nabašninkė buvo nepaprastai populiari 
ne tik savo nepaprastu mokslingumu ir pavykusiais aptikimais, 
bet ir savo ypatingu širdies gerumu, savo žvilgio platumu, leidu
siu jai supratingai įvertint ir kitų nudirbtus darbus. Jai mirus, 
mokslas, specialiai radioaktivumo tyrinėjimas, neteko ne tik įžy
maus vadovo, bet taip pat ir didžios asmenybės žmogaus.

Nabašninkės išsiskyrimas iš šio pasaulio gyvyju tarpo įvyko 
šiokiomis apystovomis. Maždaug mėnesį prieš mirtį, ji Paryžiuj 
buvo susirgusi drugiu ir dėl to turėjo atsiskirti nuo savo Instituto 
ir iš visa nuo bet kokio darbo. Sveikatai neinant geryn, ji buvo 
nugabenta į kalnūs. Tenykščiai gydytojai rado ją susirgus ke
peny liga ir didele anemija. Susilpnėjęs kūnas ligai neatsilaikė, 
ir jos tauri siela iškeliavo į kitą, geresnį gyvenimą. Ji mirė Va
lence (Savojoj) šiy mėty Liepos mėn. 4 d., gyvenusi 67 metus 
ir 8 mėnesius.

Jai, aptikusiai ir tyrinėjusiai naujus spindulius šios žemės 
nepatvariose medžiagose, tešviečia amžinosios šviesos spinduliai 
medžiagos ir dvasios Kūrėjo nesibaigiamoj viešpatystėj. Requies- 
cat in pace!

Kaunas, 1934, Vėliniy vakarą.
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Paul Keller

Jūros kregždės
Kartą aš susiradau ypatingą draugą. Tai buvo iš vienos 

salos mokytojas. Jis vadinosi Vilhelmas Šmitas ir, kai aš j j paži
nau, jau varė penktą dešimtį. Jo tėviškė buvo tokia niūri, kaip 
ir visos panašios salos,— ištįsusi, nublankusiai žalsva, ir jos 
pakraščius graužė jura. Kapuose augo pora laukinių roželių, kiek 
erikacijy ir labai nuskurusi žolė.

Bet aš pas Šmitą radau, ko ieškojau—vienumą ir progą 
šiek tiek patyrinėti frizus. Mirtinos tylos, kuri šiaipjau salos 
namuose viešpatauja, mokykloje neradau, bet čia buvo rami ty
luma, kurią pakenčia net ir moderniškas žmogus. Šioje saloje 
Šmitas jau buvo pragyvenęs, kaip mokytojas, daugiau, negu 
trisdešimt metą. Jis niekada nebandė iš ten išvykti, nes jis pats 
buvo šios salos sūnus. Mokiniy jis turėjo nedaug. Čia leisdavo 
savo vaikus šios salos gyventojai ir kartais, jeigu jūra rami, 
žmonės turėdavo noro ir laiko, tai atveždavo dar iš kaimyniniy 
salaičiy.

Mokyklos namas buvo labai gražus ir žymiai išsikišdavo iš 
kity menkučių trobelių, kaip kokia pilaitė arba tvirtovė. Ji buvo 
pastatyta jau prūsams valdant, ir valdžia daugiau pinigu išleido 
supildama pačią aukštumėlę, ant kurios randasi mokykla, negu 
kainavo visas mokyklos trobesys. Ir taip iki šiol mokyklos rūmai 
išlaikė visas audras ir staigius potvynius, kas mano savijautą 
pagerino ir padidino saugumo pajautimą šioj mažoj saloj. Šmitas 
man kartą papasakojo, kad per vieną naktį didesnė pusė jo 
mokiniy prigėrę. Tada jis kitą dieną kopose, kurios esančios 
salaitės pasididžiavimas, parinkęs truputį apdžiūvusios žoles ir 
nupynęs vainiką. Ir tą vainiką; kaip paskutinę dovanėlę savo 
mokiniams, jis paleido ant bangu, ir šis nuplaukė per platų, didį 
grabą, kuriame ilsėjosi tie mažulėliai.

Salos gyventojai nemoka juoktis. Ir Šmitas nekad nesijuok
davo, bet jis turėjo malony, ramy būdą. Taip jau visada esti: 
juo daugiau aplinkui žmogų dūksta ir siaučia, juo ramiau esti 
jo viduje.

Įdomesnė už Šmitą buvo jo žmona Regina. Ji buvo vieno 
Berlyno profesoriaus duktė. Nedaug tepasitaikė mano gyvenime 
motery, kurias aš taip būčiau gerbęs, kaip šitą. Ta tyli, išmintinga
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moteriškė buvo neapsakomai minkštomis rankomis. Viena iš 
tokių, prieš kurias piktas sušvelnėja ir atsileidžia ir pasityčioto]as 
nutyla. Taip pat retą tepažinau porą, kuri taip ilgai santaikoje 
išgyvenus, užlaikytų savyje tiek daug nuoširdumo ir pagarbaus 
švelnumo, kaip šitie abu žmonės.

Ši žmona vyrui buvo palaima. Ji gelbėjo jo sielą nuos-ustin- 
gimo ir savo auksine širdimi ir išmintinga, dailia galva buvo 
jo geriausia draugė.

Aš daug ko tikėjaus iŠ savo draugo Smito, bet širdyje 
stebėjaus, kad jį pamilo ponia Regina. Kartą sėdėjau su ja ant 
suolelio, pastatyto prie takelio, einančio aplinkui mokyklos 
aukštumėlę. Smito tada namie nebuvo, ir jinai man papasakojo.

Ji su savo tėvu profesoriumi atvykusi į šitą salą. Šis irgi 
mėgęs vienumą ir buvęs frizų draugas. Tuo laiku Šmitas dar 
buvęs jaunas. Jis buvęs labai gražus ir labai stiprus. Jis jai pati
kęs ir ją labai jaudinę tai, kad jis taip labai mylėjo savo skur
džią tėviškę ir tokius pat vargingus žmones. Jis jai visada bu
vęs tikru Išganytojaus sūnumi. Toks neturtingas ir vargo drau
gas, toks ramus, toks tvirtas ir visada pasirengęs padėti.

Reginos tėvas uoliai rausdavęsis po dumblus. Kai tik jūra 
atslūgdavo, jis tuojau išeidavęs į atlaisvintą dumblą. Nei geldinių 
nerinkdavo, nei jūros šunų nemedžiodavo; jis 4ik norėdavo lauke 
būti. Pradžioje jį Šmitas palydėdavo, bet su laiku profesorius 
pats vienas vaikštinėdavęs. Ir kartą atsitiko taip, kad vienišas 
keliautojas apgaulingam jūros dugne, vidury buvo rūko užkluptas. 
Tai siaubingiausias išgąstis, kokį tik žmogus gali pergyventi. 
Kai ištinka žmogų staigus išgąstis ir po jo netikėtai siaubo 
šmėkla ištiesia savo leteną, tuojau ateina mirtis. Bet būti lauke 
ant jūros dugno ir staiga tapti apsuptam balty mirties šydų, 
pro kuriuos nieko nebematyt, tai taip bjauru, lyg būtum 
gyvas žemėse užkastas. Kur dešinė, kur kairė, kur eiti į kraštą 
ir kur veda kelias į bekraštę jūrą? Aplinkui vandens vagutės 
pildosi; kaip nuodingos gyvačiukės knibžda apie kojas, pilkas 
potvynis kyla, sekundė po sekundės, baimė aptemdo protą, 
mirtis tykoja iš visy pakampių. Tada šauki, šauki mirties baimėje, 
vis tiek tavęs niekas neišgirs, tik žaidžia vandenys apie kojas, 
ir talaskuojasi, teka ir klega apie tave, žūstantį.

— Žiūrėk, iš tokios nelaimės mano vyras tėvą išgelbėjo. 
Dar dabar regiu, kaip jis išbėgo su trimitu į tirštą, klastingą 
rūką. Ir trimito garsas vis toliau ir toliau girdėjosi, kol visai 
pranyko. O aš čia viena stovėjau, ir tuokart sielojaus jau dėl 
dviejų. Bet jis jį atnešė, be sąmonės, o vis dėlto gyvą. Tada 
aš tam didvyriui pati pirmoji pasisakiau, kad jį myliu.—

— Ir jis tapo mano vyru. Čia labai monotoniška pas mus, 
o vienok — aš laiminga. Dar buvau tris kartus Berlyne, bet
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ten man buvo labai baisu. Aš niekur kitur negalėjau būti, kaip 
šitoj saloj.

— Ar tamstą vaikų neturėjai? — paklausiau.
— Taip, turėjau sūnų, — ramiai atsakė ji. — Jis norėjo būti 

jūrininku, kaip ir visi iš čia kilę jaunuoliai. Ir pirmoje jo kelio
nėje, keturioliktus metus beeinant, ištiko nelaimė. Jo laivą su
daužė taifūnas japonų vandenyse.

— Šiurpus vaizdas, — įsiterpiau.
— Jūra aukų trokšta, — tarė ji palengvėl. — Aš ten kartą 

buvau.
— Japonijoj?— nustebęs paklausiau.
— Taip, — atsakė ji švelniai,—tai galėjau padaryti, nes 

dar turėjau savo dalios. Norėjau prie jaunikaičio bent arčiau pabūti.
— Ar jo kūnas surastas?
— Ne, ne, — atsakė ji, — aš tegalėjau tik per tą vietą- 

jūroje perplaukti. Bet aš buvau arti jo.
Tai buvo motina.
Ji vėl nusišypsojo.
— Taip yra, kad mes viens antram priklausome. Mes taip 

viens antram reikalingi.
Tuo tarpu atėjo Šmitas.
Mes ir toliau sėdėjome ant suolelio. Atėjo vakaras. Gelsvas, 

molinis jūros vanduo valandėlei tapo apibertas vakarų auksu, 
nedidučiai langų stiklai blizgėjo ir ta pageltusi žolė suspindėjo 
auksiniu žalumu. Ir tada man pasirodė Ši sala graži.

Užstojo naktis. Mūsų ausis pasiekė skausmingas, nusiskun- 
džiąs garsas. Tai taip melancholiškai skambėjo, kad ką panašaus 
aš retai tegirdžiu. Klausiamai žvilkterėjau į Šmitą.

— Tai jūros kregždė. — Tie paukšteliai gyvena poromis 
dideliausiam sutikime. Jeigu kas vieną tos porelės nužudo, tai 
antrasis taip ilgai skundžiasi, pakol irt jis numiršta.

Ponia Regina prisiglaudė prie savo vyro, ir jis uždėjo ant 
jos ranką.

Dar dažnai turėjau progą prisižiūrėti, kaip neperskiriamai 
gyveno šita pora. Jie daugiausia būdavo kartu. Jis sėdėdavo 
prie jos virtuvėje, ir atsitikdavo taip, kad jinai pamokų metu 
būdavo mokykloje. Tada sėdėdavo suole, kaip koks didėlis 
vaikas, ir klausydavo jo tylėdama.

Salos mokytojas tvirtindavo, jis negalįs pakelti vienumos; jis 
turįs visada būti su kuo. Ir jis visada turi draugę, visada tą 
pačią. Tie keturi mėnesiai, kada ji keliavusi Japonijoj, jam buvo 
ilgesni už ketverius metus. Tuo metu jis susirgo. Kai ji grįžo, 
jis net mirusį berniuką pamiršo. Toks laimingas jautėsi.

Į žemyną jie retai teišeidavo, o kai eidavo, — vis abu.
— Ten nieko nėra, — tarė Šmitas, — nič nieko, galima pra

pulti.

1
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Kino artistė Greta Garbo naujausioj filmoj „Karalienė Kristina“.

Nujaučiau, jie abu širdyje vylėsi kartu mirsią. Taip, jie šito 
maldavo. Kartą buvo siaubinga naktis. Jūra ūžė ir siautė, ir 
audra kaukė per juodus vandenis. Sala buvo aptvindyta siaučian
čios jūros ir tik gyvenamieji namai kyšojo ant savo aukštumėlių. 
Kai tik kokia banga tėkšdavo į langą arba visas namas sudrebė
davo kylant potvyniui, mano lūpose sustingdavo žodžiai iš baimės. 
O širdyje darydavau atgailą dangui už savo nusidėjimus.

Troboje degė žibalinė lempa, ir ponia Regina rengė arbatą. 
Šmitas žiūrėjo į ją šypsodamasis.

— Ar tamstos visai saugiai jaučiatės? — pagaliau nebeišken
tęs paklausiau.

Jis papurtė galvą.
— Jūra yra Dievo kūdikis, ir mes visi esame Dievo vaikai, — 

tarė jis,— Bet nelaimė gali įvykti. „Edystonas“ žuvo, —tai ką 
reiškia toks namelis? Bet aš manau, kad valdžia turi pakankamai 
pinigų naujam pastatyti.

— O kuo kitu jus nesirūpinate?
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— O vis dėlto, tamsta. Bet manau, kad jau taip blogai 
šiąnakt nebus.

Taip, aš tikiu; jeigu namas plyštų ir bangos pasiektų 
viršutinius langus, tai paskutinė mirties banga tesurastų du 
apsikabinusius rankomis žmones, su ramiais, ramiais veidais.

Grįžus namo, po kurio laiko, vieną gražią dieną aš gavau 
Smito ranka rašytą laišką.

Džiaugsmingai atplėšiau, nes tikėjaus linksmą žinią sulaukti 
iš savo draugo. Laiške tebuvo parašytas vienas šakinys:

— Tik pamanyk tamsta: mano žmona mirė. Šmitas.
Stovėjau kaip sukaustytas. Nenorėjau suprasti. Jokių gedulo 

ženklų nebuvo, tik šis vienas sakinys. Ir tokiu ramumu parašytas!
O vienok šitame sakinyje slėpėsi visas siaubingas skausmas 

likusio našlio. Jis vis dar negalėjo suprasti, jis vis dar atrodė 
netikįs, kad yra kažko brangaus netekęs.

Aš jam rašiau. Ir vos proga pasitaikė, jį aplankiau.
Vienas jurininkas mane perkėlė į ten. Mokyklos namas 

stovėjo tuščias. Jį radau prie Reginos kapo. Jis buvo visas pil
kas pasidaręs.

Švelniai paėmiau už rankos.
— Ar, tamsta, kasdien Čia ateini? — paklausiau.
— Visada, kartais net naktį.
Mane nukratė šaltis.
— Šitaip neprivalai elgtis, mielas drauge, juk tai naikina 

tamstos sielą.
Jis nusijuokė išvargusiai.

„Taip privalau elgtis,—jinai man tėra vienintelė. Aš esu prie 
tavęs.., tik dėl to, kad ji negali kalbėti, kad ji negali regėti. Aš 
taip norėčiau ją kartą pamatyti. — Už penkias minutes atiduočiau 
visus savo turtus“.

Rūkas slinko per vienišą negyvą salą, ir skundžiantis garsas 
atėjo nuo kranto. Greit po to pralėkė pro mus išvargusi ir ligota 
jūros kregždė.

Ir jis turėjo mirti. Jį liūdesys sugrauš. Ir nebuvo išeities. 
Būtų beprotybė jį iŠ šios salos paimti.

Ir vos grįžau namo, kaip gavau naują laišką, kuriame vos 
išskaitomai buvo parašyta:

— Ateik, ateik, Reginos nebėra čia.
Paėmiau atostogas ir nuvažiavau.
Kai įėjau į trobą, jis ritėjo vienam kampe. Jis vos mane 

pažino. Jo sielą dengė naktis.
Pagaliau prabilo.
— Saugiausioj vietoj ją palaidojau. Įmūrijau grabą... Bet 

jūra suėdė salą, kaip tik toj vietoj... Prakeikta sala.
Aš visa žinojau. Sala plyšo per vidurį, ir kapas prasmego. 

Tai jam atėmė protą.
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Ūmai jo veidas klastingai nušvito ir jis sušnibždėjo:
—- Kur ji yra? Gal būt, ji nuplaukė į Japoniją?.. Ten yra 

jaunikaitis... kurį ji mylėjo... o taip. Tada jis pradėjo dūkti.
— Bet ir mane. Ir mane. Ir mane. Mane dar labiau. Teisybė... 

taip, taip... tikrai... aš... aš nemeluoju. Mane juo labiau.
Aš jį turiu išvežti, veikiai. Jis būtinai reikalingas gydytojo 

ir priežiūros. Jis šiaip ar taip žuvęs, bet aš vis dėlto turiu savo, 
kaipo žmogaus, pareigą atlikti. Tada tariau:

— Gal būti, kad ji bus Japonijoj.
" — Japonijoj? Prie jaunuolio?

— Taip, aš manau. Ar negalėtume mes kartu nuvažiuoti ir 
ją aplankyti? Jis giliai nžsimąsto.

— Ne, — atsakė.— Ji nuo šios salos nepasišalins. Tai jos 
numylėta salaitė. Ji taip pasakė. Ji dar čia. Kur nors čia aplinkui 
yra. Aš jos ieškosiu nuolatos. Visada ieškau.

— Tamsta eini į jūros nuslūgusį dugną? nustebęs paklausiau.
— Kasdien po du kartu, — atsakė jis. — Vieną sykį vis dėlto 

ateis laikas. Kartą ją surasiu, tai nujaučiu. Tada ją čion atsinešiu, 
ir tä'da ji virs arbatą. Ji greit pamatys, kad aš sergu.

Man taip baugu vienam su juo. Nubėgau į artimiausią kaimyną. 
Šis — išmintingas vyras. Prikaišioju jam, — jis Šmitą vieną išlei- 
džiąs į jūrą. Šis gi atsakė, kad jis nesiduoda sulaikomas, ir visada 
laiku grįžtąs. Jis prie to gerai pripratęs.

Nežiūrint to, aš vis dėlto norėjau Šmitą sulaikyti. Mano at
kalbinėjimai nuėjo niekais. O vienok aš jo negaliu palikti ši
tuos rūkuos. Kaip paskutinę priemonę panaudoju jėgą.

Bet jis ištrunka iš manęs ir tą pačią sekundę pranyksta iš 
akių. Pora vyrų dar metasi, man pageidaujant, Šmito ieškoti.

— Jis ateis, — ramino salos gyventojai.
Ne, jis nebeateis. Vyrai grįžta; jie Šmito nė pėdsakų nerado.
Potvynis pakilo, rūkas sutirštėjo. Garsiai skamba ragai.
Vanduo kyla, vis aukštyn aukštyn. Tikrovė paaiškėjo. Išba

lusiais veidais stovi salos gyventojai.
Naktį mėnulis nušvietė jūrą. Aš žvelgiau į tolį. Rodosi, lyg 

girdėčiau jo negarsų balsą;
— Aš ją Čionai suradau ir prie jos pasilikau.

» . • -

Išvertė 4. Žagrakalienė.

s
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Litiza Vik-nė.

Keli bruožai iš Anglijos 
moterų kovų

(Tęsinys) .
' • - ’ . • * <

Visa eilė kilo legalių gaisru Bedforde, Cambridge, Canterbu
ry. Keturius vyrus pakorė Bristolyj, tris — Notinghane... Ir taip, 
vyrai davė puikų pavyzdį ramaus elgimosi laike rinkimų kovų“.

Nuo to laiko nepraėjo nė vienas parlamento posėdis, kuria
me sufražetės nebūtų reikalavusios savo teisių. Tas žinoma turėjo 
savo pasėkų ir Holloway (Londono kalėjimas) turėdavo kas kartą 
naujų svečių. 1907 m. per Kalėdų šventes kalbėjo 21 sufražetė. 
Tas sukėlė net jų opozicininkų pasipiktinimą. Tuo laiku Tautinė 
Moterų Sąjunga padarė eiseną, o sufražisčių susirinkime Zangwill 
pasakė: „Sufražetės yra nemoteriškos ir todėl pasidaro sau tiek 
kančios. Kad padėti moterims reikia dirbti pagal.vyrų metodus... 
Dama gali būti tik su džentelmenais. Jūs gi turite reikalą su 
politikais. Politikoj tik jėga turi reikšmės... Paprasta rinkimų kor
telė laimi tai, ko nepajėgia laimėti nei krikščionybė, nei meilė, nei 
perkūnų griausmai mėtomi net tokių vyrų, kaip Carlyle ir Ruskin. 
Dėl minios suvargusių moterų, kurios su brėkštančia diena skuba 
į dirbtuves, o vakare grįžta ne atilsiui, bet namų apyvokos 
darbams, būtina yra rinkimo teisė, iš kurios lėkštaus proto vyras 
juokiasi, matydamas tame sau geresnės ateities spindulius.“

Kadangi 1907 m. vasario 12 posėdy perlamentas apie moterų 
reikalavimus neprasitarė, ant rytojaus W. S. P. U. sušaukė di
džiulį susirinkimą ir suruošė pirmą puolimą (raid) ant parla- 1 
mentę. Tą—sekė areštai. Tą patį vakarą susirinko 14 sv. Sterlingų 
puolimo tikslams ir kovo 20 sušaukė II moterų parlamentą, išsiuntė 
II deputaciją ir suruošė II puolimą. Ir taip su kiekvienu posėdžiu 
buvo siunčiamos deputacijos. Niekas negalėjo sulaikyti. 1908. II. 1 
29 d. parlamente buvo įneštas taip vadinamas Women’s Een- 
frachisement Bill, kuris buvo priimtas 271:92 antruoju skaitymu. 
Tai yra visa, kas pavyko pasiekti sufražistėms iki 1912 metų. 
Tolimesnis veikimas (po 1908 m.) didėjo, ir santykiai su parla
mentu aštrėjo. Žiaurus kalinimas sudarė daug simpatijų. Visuo
menės viešoji numonė užtarė sufražetės. Ir kai 1911 m. buvo su
ruošta eisena — dalyvavo joje visos Anglijos moterų organizacijos.
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— Londono gatvėm maširavo 40.000 motery, kurių kiekviena 
reikalavo— teisių. Parlamentas pažadėjo patenkinti j y prašymą 
ateinančiais metais. —

Tačiau kai 1912. II. 14 d. kalbos praėjo vėl neliesdamos 
motery reikalavimų— moterims kelias į darbą pasidarė atviras, ir 
tuojau atsirado motery laikraštis „Votesfor Women“, III. 4 d. 
demonstracija, kurios rezultate 7 vai. City ir Westende (Londo
no dalys) vėl skaičiavo už 120.000 koronų išmuštų langų. Prezi
dento ir ministeriy rūmų langai buvo be stiklų. Moterys pasekė 
vyrų pėdom... Kalėjime paskelbia bado streiką. Atsisako mokėti 
mokesčius. Nedalyvauja visuotiniam valstybės gyventojų surašy
me. Tačiau irtai nė kiek nebaidė parlamentų. Valstybė turi jėgą. 
Nemokančių mokesčius konfiskuoja turtą. Kalėjimuos badaujan
čioms pavartoja dirbtinį valgydinimą. Tačiau kiekvienu kartu 
sufražistės be kančių laimėdavo sau ir naujų simpatijų. Kaskart 
daugiau moterų ir vyrų prieidavo išvadų, kad kitokiu keliu nė 
tiek negalima būtų pasiekti.

Nors, šių dienų akimis žiūrint, sufražisčių taktika buvo iš 
tikrųjų nemoteriška, tačiau prisiminus jų 40 metų ramios kovos 
nevaisingumą, nenorom įgauni simpatijos. Reikia pažinti anglus, 
kurie mokėjo kovoti su savo moterim, skelbiančiom vieną ar kitą 
naują idėją, tada suprantama, kodėl moterų susirinkimams pri
trukdavo salių, kodėl joms neleisdavo kalbėti užaugusios prie 
švilpiančių sirenų, todėl nenuostabu, kad kartais jų žygiai nešė 
tūkstančius kronų uždarbio stiklioriams. Tačiau niekur mes ne
randam tokio keršto, kokį aprašo Londono Party. Ne vienai su- 
fražetei teko bėgti ir slėptis nuo ištikimųjų įstatymų gerbėjų, 
nors jos nieko kito nereikalavo, kaip atitaisyti tai, kas laikui bė
gant buvo iškreipta.

J . ' ■

Sufražetės ir Konstitucija.
■■ \

Anglų konstitucijos pagrindas yra Magna Charta. Šis 
įstatymų kodeksas iš 1214 metų vartoja žodį homo, kas reiškia 
vyrą ir moterį kartu. Pabrėžiant vartojo žodį — vi r ar fe
rn i na.

Senuosiuose anglų raštuose žodis man reiškė abi lyti;taip 
pat ir f r e e m an.

Iki 1832 m. moterys turėjo lygias teisas su vyrais, jei jos 
atlikdavo tas pačias pareigas.

Tačiau tais pačiais metais ta teisė susiaurinama. Tuo budu 
išrinktas pirmasis parlamentas atėmė moterims teisę balsuoti 
valsčiuose, taip pat pakeisdamas minėtus terminus.

1867 m. Reform Bill vėl praplatino vyrų rinkimų teises 
pavartodamas žodį m e n, vietoj Johan Stuart Miller siūlomo 
persons. (Atmesta 196: 73 balsais).
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Tuo būdu 1868 m. buvo iškeltas dėl šių terminų reikšmės 
procesas/ kurio sprendimas buvo išneštas priešingas parlamenta
rinei teisei. Teisėjai malonėjo „men“ matyti tik vyrą, kai ėjo 
kalba apie rinkimus ir... abi lyti, kai reikėdavo mokėti pabaudas, 
ar pan. pareigas atlikti. Taigi: ....../ ■ ■

1. Sufražetės žinodamos, kad anglų parlamentarizmo pa
grinde yra: Taxation roithaut representation is robbery (apdėjimas 
mokesčiais be atlyginimo yra plėšimas), reikalauja rinkimo teisių. 
M o t e r ų, t u r i n č i ų p o 1 i t i n i ų k v a Ii f i k a ei jų, vis a d o s 
buvo m a ž u m a, už tai lengva buvo atimti tas teises. 2. Jos 
žino taip pat, kad pagal konstituciją, kiekvienas pilietis turi tei
sę- į t e i k t i k a ra 1 i u i ar jo vietininkams p et i c i j a s, todėl s.u- 
fražetės suruošė XI moterų parlamentus ir pasiuntė XI deputacijų. 
3. Sufražetės reikalauja palaikymo konstitucijos nusistatymo, 
kuriuo einant, kabinetas laikomas pilnateisiu, jeigu visi ministe
riai prisiima atsakomingumą svarbiam klausime. Priešingai, jis 
paleidžiamas.

Sufražetės ir parlamentas.
X

Lig šiol viešosios karalių kalbos nesirūpino moters rinkimų 
teise. Nei Edvardas, nei Jurgis Vil to neminėjo. Ministeriai kalba 
ir įdomaujasi tiek, kiek verčia juos pareiga, nors daugelis jų sa
vo tikslams gali būti dėkingi tik moterims. Tų teisių „prieteliai“ 
nevisai dar tikri dvasioje, nes kitaip seniai jau būtu įtikinę savo 
draugus arba atsistatydinę. Parlamente buvo vedamas tik žai
dimas dėl moters reikalavimų. Ministeris pirmininkas ir trys vi
daus reikalų ministeriai, kurių žinioj buvo kalėjitnai, darė visa, 
kad tik nepripažinti sufražečių politinėmis kovotojomis. Ministeris 
pirm, įsakydavo sulaikyti moteris, nešančias peticijas, nors tam 
turi teisę kiekvienas pilietis. Interpeliuojančias brutaliai išmesdavo 
iš salių arba areštuodavo, kai tuo tarpu vyrams tas leidžiama. 
Irlandiečiai prisidėję pasitraukė. Labaur Party reikalauja, bet kaip 
partija negali kovoti prieš liberalę valdžią.

Šių politikų priešininkai yra sufražečių draugai, Tai mr. Keir 
Hardie, mr. Georg Landobury, Lord Lytton, — jų pastangom 
buvo įneštas bill (kalba) apie moterų rinkimų teisę, toliau Dic
kenson, Stanger, Haward, sir George Kemp ir kiti.

(Bus daugiau).

v
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R. Roma šaus kaitė.

15 metų scenoj
. _ ’ ■ ' . • T

Lietuva — dainę šalis. Savo gintaru ir dainomis ji nuo 
amžių garsi. Dainavo vaidilos —. kanklininkai, dainavo liaudis, 
dainavo vyrai ir moterys — žodžiu, visi! Daina skambėdavo per 
Lietuvą iki Baltijos jūrų, kurios melsvose bangose paskęsdavo, su
duždavo į gintaro gabalėlius ir nuaidėdavo ligi tolimy kraštų. Ne
įsivaizduota lietuvio be dainos, nes ši buvo kilus iš tautos dvasios. 
Atėjo sunkūs vergijos laikai — Lietuva patenka po Rusijos jungu. 
Nuskurdo žmonės, sumenko kraštas, tik viena daina paliko gyva. 
Ji guodė žmones sunkiose valandose, palengvindavo jų vargą. 
Daina ramino motina kūdikį, su daina žmonės kėlė ir gulė. Iš
nyko dainiai — kanklininkai, bet neišnyko daina. Jos pamėgi
mas gyvas lietuviuose. Ir daug yra širdžių, kurioš brangina dainą, 
jai daug atiduoda. Viena tokių širdžių yra Vladislava Polovins- 
kaitė — Grigaitienė, gimusi Kaune. Ji paveldėjo iš motinos dai
nos pamėgimą. Motina be galo mėgdavo dainas, ir pati visuomet 
besiruošdama niūniuodavo. Devynerių metų Vladislava ėmė dai
nuoti mokyklos chore. Tačiau visų pasiryžėlių kelias erškėčiuotas. 
Taip ir mažajai Vladislavai tenka pačioj pradžioj patirti skausmo, 
besiekiant savo tikslo. Mokykloj buvo vaikų balsų bandymas. 
Mokytojas liepė Vladislavai dainuoti, bet ši susijaudinus negalėjo 
nė garso ištarti. „Tu neturi balso“, — nusprendė mokytojas, sa
vo sprendimu suduodamas skaudų smūgį mergaitės širdelei. Su
dužo svajonės ir skaisčios viltys — jai ne valia lankyti dainavimo 
pamokų, negali dalyvauti chore. Tačiau ji nerimsta, ir kiekvieną 
dainavimo pamoką mažoji Vladislava stoviniuoja už durų, ir — jei 
tik pasitaiko proga — šmurkšt į vidų ir klausosi, kaip ,kiti vaikai 
dainuoja. Mokytojas, ją pastebėjęs, dar kartą mėgina jos balsą, 
ir ji jaii gali su visais vaikais dainuoti chore! Mokytojas nuolat 
giria jos balsą.

Paskui gieda bažnytiniuos ir slaptuos choruos, kai kada net 
solo partijas.

Šešiolikos metų įstoja į „Saulės“ mokytojų seminarijos III 
kursą. Seminariste būdama dalyvauja „Dainos“ chore ir aktingai 
dirba L. K. M. Dr-je. Suruoštame seminarijos vakarėlyj pirmą 
kartą pasirodo kaip solistė — dainininkė. Baigusi seminariją dirba 
Garliavos lietuvių mokykloj. Iš mokyklos dažnai vyksta į Kauną,
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kur lietuvišku vakarėliu rengėjai nuolat kviečia ją dalyvauti pro
gramoj.

Tėvai persikelia į Vilnių gyventi, ir 1910 m. Vladislava vyksta 
j U aplankyti. Vilniaus „Rūtos“ valdyba, sužinojusi, kad yra at
vykusi kauniškė lietuvaite dainininkė, kviečia padainuoti „Rūtos“ 
dr-jos rengiamuose vakarėliuose. Vilniuje Vladislava sumano to
bulintis dainavimo mene. Proga pasitaiko. Vilniuj buvo dviklasė 
lietuviu mokykla, kuriai vadovavo dr. Vileišis. Jis pakviečia 
Polovinskaitę mokytojauti jo vedamoj mokykloj. Polovinskaitę 
dirba dviklasėj mokykloj ir pati lanko rusų muzikos draugijos 
muzikos mokyklos dainavimo klasę. Lanko Vladislava muzikos 
mokyklą, tačiau abejonė skverbiasi į širdį, nes anais laikais 
lietuvaitei apie dainininkės karjierą tebuvo galima tik svajoti. 
Tačiau atsiranda žmogus, kurs išblaško Vladislavos abejones,

Valstybės operos 
solistė VI. Polo
vinskaitė- Grigai

tienė. •
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ragina nenustoti vilties. Tai p. Grigaitis; būsimas dainininkės vy
ras, dabartinis Vyriausiojo Tribunolo Teisėjas. Vladislava pasiryžta 
ir, muzikos mokykloj užtikrinta, kad turi gerą mezzo — sopraną, 
nutaria rimtai studijuoti dainavimo meną. Vilniuje gyvendama 
aktyviai dirba „Rūtos“ dr-joj, dalyvauja lietuvių rengiamuose kon
certuose.

Baigusi muzikos mokyklą, kilus karui, palieka Vilnių ir per
sikelia į Petrapilį. Čia lanko konservatoriją, žymios profesorės 
N. Ireckos dainavimo klasę. Po penkerių metų baigia konserva
toriją laisvos menininkės laipsniu, dalyvauja jų rengiamuose va
karuose.

Kyla rusų revoliucija. 1919 m. susidaro Vladislavai perspek
tyvos patekti į Petrapilio Marijos Teatrą, bet Vladislava išvažiuoja 
į Vitebską. Ten ji užima dainavimo profesorės vietą. Tačiau po 
dviejų mėnesių išvažiuoja į Smolenską, pas tėvus, čia įstoja į 
vietos valstybinę operą, kur su pasisekimu 1919 m. debiutuoja 
Čaikovskio „Eugenij Oniegin“ Olgos partijoj. Tuo pradėjo — 
operos dainininkės karjierą. Tačiau sunkūs revoliucijos laikai 
verčia dainininkę daug vargti dėl duonos kąsnio. Kiekvieną nuo 
operos darbo laisvą valandėlę praleidžia koncertuodama artimes
niuose Smolensko miestuose.

Įtraukta į įkaitų sąrašą Vladislava išvyksta į Lietuvą 1920 m. 
balandžio mėn. 9 d. Čia gegužės Į dieną jau dalyvauja Meno 
dienos koncerte ir visą 1920 m. vasarą važinėja koncertuodama 
po Lietuvą. Paskui susiruošia važiuoti į Ameriką, bet išgirdus, 
kad kuriasi lietuvių opera, Vladislava grįžta į Kauną. Kaune liet, 
meno kūrėjų dr-jos įsteigto j Kauno operoj debiutuoja Rubinšteino 
„Demone“ Angelos partijoj. Tačiau VI. Grigaitienės mezzo—so
pranui nėra dar jaunutėj operoj tinkamų partijų, dėl to ji išvyksta 
koncertuoti į Rygą. Keliauja koncertuodama po Latviją, Suomiją, 
ir pagaliau dainuoja tarptautinio studentų kongreso suruoštame 
koncerte Berlyne.

Po poros metų VI. Grigaitienė iš mezzo-soprano pereina į 
mūsų operai labai reikalingą dramatinį sopraną. Pirmasis pasi
sekęs mėginimas operoj „Cavaleria Rusticana“ padrąsina dainuoti 
„Demoną“ „Kaukių balių“, „Žydę“. Ir pagaliau „Aida“ suteikia 
Grigaitienei, kaip retam dramatiniam sopranui, tikrai užtarnautą 
visuomenės dėmesį. Iki šiol ji yra sukūrusi apie 28 dramatines 
soprano ir mezzo-soprano partijas.

VI. Grigaitienė daug padėjo mūsų dainai savo pedagoginiu 
darbu, Kauno konservatorijoj, kur ji be pertraukos dirba nuo 1921 
m. sausio mėn. 1 dienos. Jos klasėj kasmet mokosi apie 20 mo
kinių. VI. Grigaitienės mokinėmis buvo operos solistės — E. 
Kardelienė, M. Lipčienė, Dičiūtė-Trečiokienė, Radzevičiūtė-Amo- 
nienė, taip pat dainininkės — Kaupelytė, Dievaitytė, Kalvaitytė, 
Karaliūtė ir daug kitų.
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E. Starkienė

Ponia ir tarnaitė

Dauguma mūsų ponių ne kartą pasiįdomauja vienu ar kitu 
socialiniu klausimu, nes jautri moters siela negali nejausti tų 
nelygumų, nešvelnumų, kurie taip dažnai gyvenime pasireiškia. 
Tačiau, taip pat ne viena iš ty, kurios pastebi įvairius šiurkštu
mus platesniame gyvenimo akiratyje, dažnai nepastebi ty nelygu
mų, gal net neteisingumų, kurie įvyksta pačios „karalystėje". 
Kalbu apie šeimų tarnaites. Nemanau ypatingai ginti tarnaičių 
reikalų, tik noriu iškelti mintį, ar pačios ponios neprisideda prie 
to, kad taip nedaug yra gerų tarnaičių, taip dažnai jomis nusi
skundžiama.

Apskritai, musų gyvenimo sąlygose tarnaičių būklė yra 
bloga jau vien dėl to, ir tarnaitei reikalavimai lyg ir turi mažėti. 
Taip, pavyzdžiui, tur būt, kiekviena šeimininkė nori, kad jos tar
naitė būtų ne tik teisinga, darbšti, švari, bet taip pat, kad j i savo 
ponią laikytų autoritetu, kad jos šeima, jos materijalis turtas ir k. 
nebūtų tarnaitei svetimi, kad ji ne tik akyse, bet ir už akių būtų 
nuoširdi, sava. Tuo tarpu gana dažnai pati šeimininkė neduoda 
pagrindo tarnaitei tokiai būti. Gal dauguma ponių per daug iš 
aukšto žiūri į tarnaites, manydamos, kad tarnaitei būti klusniai, 
nusižeminusiai, darbščiai, pasiaukojusiai — visai nesunku, ji prie 
to pripratus* Tačiau negalima pamiršti, kad jeigu tarnaitei stato
me tokius didelius reikalavimus, tai turime suprasti, kad tas 
žmogus yra ir jautrus, ir švelnus, ir geras. Tarnaitė negali 
nejausti savo ponios šiurkštumų, netakto ir t. t. Neperseniai

Baigiant tenka pažymėti, kad Jubilijatė tebestovi vis dainos 
meno viršūnėse it su pamėgimu sėkmingai profesoriauja Kauno 
Valstybinėj Konservatorijoj. Dėkinga visuomenė paminėjo jos 15 
metų scenos ir 25 metų visuomenės darbo sukaktį š. m. lapkri
čio m. 9 d., kur pati Jubilijatė dainavo G. Pucini „Toską“.

38



■ . - - - ■ :• ■ . 445
*

eidama gatve, mačiau tokią sceną. Eina iš rinkos, ai iŠ krautuvės 
ponia ir tarnaitė. Ponia nešasi porą nedideliu ryšulėlių, o tarnai
tė, žinoma, žymiai daugiau daiktų. Tarnaitė jauna, atrodo nese
niai iš kaimo. Ji lyg užbėgo pirma ponios ir pastebėjus, kad 
ponia atsiliko, sustoja ir laukia. Tuo tarpu ponia pasidėjusi rišu- 
liukus ant suolelio sako: „Aš negaliu, man skauda rankos... Tu, 
muzikė, tai įpratusi, tau tai niekis“. Ir tai. buvo lietuvė, nesena 
ponia. Taigi jei panašūs išsireiškimai vyksta gatvėj, čia pat prie 
praeiviu (Ir aš pati praeidama nustebus beveik stabtelėjau), tai 
kas dedasi namie?

Esu girdėjusi, kad senos inteligentės ponios esančios tarnai
tėms daug humaniškesnės, nei jaunos šių laiku šeimininkės. Ar 
čia tik nebus vidujinės kultūros, kitaip sakant, vidaus išsiauklėji
mo Stokos reiškiniai. Čia paminėtas pavyzdys yra ypatingas, esu 
tikra, kad tokiu lietuviu ponių ne daug yra, bet panašiu daug ir 
labai daug. Kiek daug poniu negalvoja, kaip sunku tarnaitei 
pergyventi iš aukšto pareikštus ponios įsakymus, ypatingai kai 
tarnaitė jaučia, kada ponia maža nusimano ten, kur įsakinėja. 
Dauguma mūšy ponių labai didžiuojasi, jei, nusirašiusios iš savo 
draugės keletą valgio receptu, moka pagaminti šabloniškus val
gius. Tuo tarpu dažnai neturi supratimo, ar gali tarnaitė pajėgti 
gerai atlikti jai pavestą darbą, kai ponia jai neparodo nei 
metodo, kaip greičiau ir lengviau padaryti darbą, nepasisten
gia įsigyti pačiu reikalingiausiu darbą lengvinančiu priemonių: 
ar tai vieną kitą patobulintą įlankėlį, ar pakankamai puodų, šluos- 
tykliy, vietos jiems sudėti ir t. t. Ypatingai, jeigu tarnaitė nėra dar 
tiek sena, kad savo patyrimu galėtu vadovautis. Tokiai tarnaitei 
kiekvienas darbelis yra sunkus, dažnai sunkesnis, kaip rugių.pio- 
vimas kaimo laukuose. Tuo tarpu dar blogiau, kai ponia pati 
nepabandžiusi, nepagalvojusi apie darbo metodingumą, stengiasi 
duoti tarnaitei kuodaugiausia nurodymų, tokiu būdu kiekvieną 
tarnaitę dar daugiau išblaško ir išveda iŠ kantrybės.

Teko matyti vieną šeimininkę, „komanduojančią“ savo tar
naitę — sunku žiūrėti iš šalies. Vos tarnaitė pradeda kurį darbą, 
tuojau jai duoda įsakymą pradėti kitą; vos pradėjus kitą, tuojau — 
trečias įsakymas ir taip visą dieną. Suprantama, kad nudirbama 
mažai, o už viską kaltinama tarnaitė. Už tai, tos ponios, kurios 
nuolat kontroliuoja savo tarnaites ir joms nurodo darbus, pačios 
pirma turi pabandyti paprasčiausius darbus, pav., kaip lengvai, 
greitai ir gerai suplauti indus, kaip tvarkyti kambarius, ne tik pa
darant atskirus darbus, bet nurodant darbo metodą, laiką, ir k. 
Tarnaitė greit pastebi, ką ponia gero ir ką nevykusio ją išmokė, 
ir ko iš jos reikalauja. ,

Antras dalykas, kuris galėtų daug padėti pačiai Šeimininkei, 
tai tinkami santykiai tarp ponios ir tarnaitės. Žinoma, negali būti 
čia didėlio familiariškumo, bet taip pat negali būti ir per aukšto

9
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Baigiantis rudeniui.

tono santykiuos su tarnaite. Dabarties laikai yra pasikeitę, daug 
demokratiškesni ir turėty būti humaniškesni. Kopijavimas ir šioj 
srity seny tradicijy nebetinka, reikia iš dalies sukurti naujos, jei
gu norime prisidėti prie visuomeninės gerovės. Dėl to ir santy
kiuos su tarnaite vienu kitu nuoširdžiu pašnekesiu ponia gali 
daugiau laimėti, negu šimtu įsakymy: „Žiūrėk tą ir tą, padaryk 
tą, mylėk vaikus ir t. t., ir t. t.“ Tarnaitė pajus ponios autoritetą 
ir įsigys jai meilės tik tada, kai matys ne tik aukštą toną, bet ir 
širdį. Širdį neparodysi, tik šventėms nupirkdama mažą dovaną, jei 
nuolat užeidama virtuvėn nematysi reikalo prašnekti tarnaitei 
nors kelis žodžius. Iš kitos pusės, negalima būti per gerai ir
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duoti tarnaitei apsileisti. Tenka gana dažnai patikrinti jos darbą, 
švarumą, kad tarnaitė nuolat jaustu budrią, bet teisingą savo šei
mininkės akį.

Kad daugelis mūsų poniu dažnai per daug išnaudoja tar
naites, nesuklysiu teigdama ta prasme, kad moraliai nesistengia
ma joms padėti, užjausti. O tuo tarpu inteligentė moteris gali 
daug padaryti, gerą apaštalavimo darbą atlikti, skirdama nors 
dalelę dėmesio savo tarnaitės išauklėjimui, ypač turėdama jauną 
mergaitę. Išmintingos ponios patarimai yra puikiai vykdomi. Tar
naitė nebus moraliai prislėgta, jeigu ji jaus, kad ponia jai linki 
gero, kad ji yra taip pat žmogus. Tokiu atveju tarnaitė, jei tik 
nebus dar sugadinta, pasistengs nuoširdžiai poniai atsilyginti. 
Prie tokiy poniu tarnaitės greit prisiriša, jas pamilsta, o iš to 
naudos, žinoma, turi abi.

stiid'. O. Jankaitytė.

Labdarybė ir kaldūnai

Vienos arbatėlės proga rimtos ponios svarstė rimtus klausi
mus: artinasi Žiema, o daug basu kojyčių trypia akmeninius ša
ligatvius; ir tiek daug motinu, kurios tuščiomis rankomis klauso - 
alkanu vaiku verksmo. Buvo prisiminta, žinoma, dar moterų tei
sės, neteisingas ir neišmintingas pasikėsinimas atleisti jas iš tar
nybų ir t. t. Rimti klausimai rimtu — net pastebimai perdėtu 
atsidėjimu svarstomi. Staiga, dvieju kalbu protarpyje, viena po
nia, kąsdama meniškai pagamintą pyragaitį, pasakė:

— O mano vyras labiausia mėgsta kaldūnus. Labiau, kaip 
tuos visus pyragaičius ir kita...

Ne, nė viena ponia nenustebo tuo ir nesusijuokė. Priešingai, 
visos—gal tik išskiriant socialinio veikimo iniciatores —visos pa
sijuto kažkaip savos, laisvos, susirinkusios „jaukiame šeimos ži
dinyje prie malonios šeimininkės gražiai papuošto stalo...“ Ir susi- 

, darė tokia padėtis: kai kuri nors iniciatorių pabeldžia šaukšteliu 
stiklinę ir kelia moterų visuomeninio veikimo klausimus, — visos, 
padariusios rimtas ir svarias minas, klauso. Kai kalbėtoja baigia, 
— visos paploja pritarimui išreikšti ir tęsia toliau pradėtą univer
salią moterų temą: Ką vyras valgo, ką vaikas kalba, kuo tarnaitė 
nusikalsta. O kokia baisi dalia, skirta pavadintai moters vardu! 
Pasaulis toks gražus ir tiek daug keliu jame, o moteris nemato 
viso to, nes neįstengia išsiveržti iŠ savo siauro reikalų rato. Juk 
visos tos ponios turi atestatus ir savo laiku svajojo, net siekė, 
o kai kurios ir pasiekė diplomus. Ir kas iš to, kad jos vistiek 
liko virtuvės ir vyro apetito vergės ir — kas baisiausia — net
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nenumano, kokiomis smulkmenomis užpildo to puikaus gyvenimo 
dienas...

Gal būt, šeimyninis gyvenimas neišvengiamai uždeda virtu
vės naštą ir nė vienai minutei neleidžia ją nusimesti. Gal būt, 
pamidorinė sriuba, kaldūnai ir sausainiai yra šaimos židinio pa
grindas. Jei taip — vertėtutuo rūpintis, bet rūpintis savo laiku 
ir savo vietoje. Juk išrastas bevielis telefonas ir vaistai nuo vė
žio. Argi negalima išrasti dar vieną išradimą — priemonę pa
likti virtuvę namie?

— Kaip nesirūpinsi ir negalvosi visą dieną apie kotlietus, 
jei vyra^ savaitę susiraukęs už nekaip pavykusius pietus, — gir
dėti žodžiai.

Galima tuo tikėti, jei kiekvieną dieną rūpestingas balsas iš
taria: ’ ■■

— Ką valgysi, Joneli?
Penkerių mėty despotas pirma galvoja, svarsto, lyg diplo

matas Gene voj, ir tik paskui padiktuoja mamai sąlygas, kuriomis 
jis sutiks išgerti puodelį kakao ir suvalgyti apelsiną. Argi bus 
nuostabu, jei po kokių 25 mėty tą patį Jonelį kita moteris bus 
priversta klausinėti apie meniu, kad, gink Dieve, nepasitaikytų 
nemėgiamas valgis...

Dabar taip suprantamas suknelės grožis.
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Ne, tai nėra perdėjimai. Kaip dažnai rūpestinga žmona pa
našiais klausimais atsisveikina į tarnybą išeinantį ir ją bučiuojantį 
vyrą. Ir kaip dažnai vyras per telefoną — tą mielą tolį nugalin
čią priemonę — išgirsta:

— Grįžk greitai, tokių skaniu sirniky išviriau, jie atšals...
Ir vyras, grįždamas namo, tikrai pamirš pagalvoti, kuo la

biausiai nudžiugintu žmoną; nauju eilėraščių rinkiniu, bilietu į 
„Aidą“ ar puoštele gvazdiku. Taip, nes jis visą laiką galvos apie 
šąlančius sirnikus ir dėl to baisiai susirūpinusią žmoną... Gyveni
mas taip daug pasakė ir tiek daug puikiu dalyku atnešė. Deja, dar 
moteris nepriaugusi toms jo dovanoms. Tiesa, jau spėjama pa
keisti suknelę ir kepuraitę, į galvą pridėti daug matematikos, is
torijos ir literatūros žinių. Bet kas iš to, kad moters galvojimo 
būdas liko toks pat, kaip močiučių, ir kad į viską žiūrima pro 
virtuvės o daugiausia — pro savo buto langą. Iškilmingoj vietoj 
padedami savo atestatai ir diplomai, o pačios — rankovaites pasi- 
raičiusos ir baisiai sukaitusios šešias ar daugiau valandas plaka, 
suka, maišo, mirtinai pavargsta, kol pasiekia rezultate — gels
vą baumkucheną! Vyras, nurijęs paskutinį jo kąsnį, bematant 
pamirš jį, paims skaityti laikraštį, o moteris — dar mažiausia 
porą dienų galvos — kodėl jos pyragas buvo perdaug išakijęs? 
Ko buvo per daug ir ko per mažai? O p. X., p. Y., ir p. Z. — 
ar jos geriau moka gaminti ar ne?

Kaip nuobodu visa tai, kaip smulkmeniška ir maža! Kvailam 
pyragui atiduoti visą dieną — tai galėjo mūšy močiutės, kurioms 
gyvenimo keliai buvo uždaryti. Bet moteriai, kuri žino politiką, 
meną, mokslą apie vitaminus — Viešpatie, argi suderinama?

— Kai myli — niekas nesunku. Dėl vyro, dėl vaiky galima 
visko iŠsižadėt... Dieve mano, kaip tai geraširdiška, herojiška ir 
— kvaila! Rodyti vyrui ir vaikams meilę kotlietais ir tikėtis, kad 
Šeimyna tatai įvertins! Teisybė, Kiekvienas išsižadėjimas, pasiau
kojimas mylimųjų gerovei teikia pačiai moteriai laimę ir tobulina 
ją. Bet ar neegoistiška siekti tik sau laimės ir tobulinti tik save? 
Ar ji, išsižadėdama savo asmenybės, savo pamėgtų dalykų, patai
kaudama kiekvienam vyro ir vaikų įgeidžiui, ar ji neapvagia jy 
širdies, ar nepratina į egoizmą, neatsižvelgimą kitų? Tokia mote
ris — tai pasigailėjimą žadinanti. „Paslėptosios žaizdos“ Celė, 
kuri besistengdama „išlaikyti Šeimoje santaiką ir meilę“ išsižada 
visko: Šokių, gyvenimo pamėgimo, draugų, muzikos, kino teatrų, 
net... savo pietų dalies...

Ir tas jos smulkmeniškas pataikavimas, neįstengimas nugalėti 
savo širdies, trokštančios visa atiduoti, pasiaukoti, tas nuolankus 
gerumas — ar ne visa tai liko jos nelaimių priežastimi? Celė — 
literatūrinis asmuo ir su ja ginčytis gal nėra išmintinga. Bet kiek 
tokių Celių, nustojančių lankyti koncertus tik dėl to, kad vyras 
labiau mėgsta kiną; Celių, neišdrįstančių pastatyti ant stalo gėlių
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APŽVALGA. -

STUDENČIŲ GYVENIMAS

„Giedros" korp. naujoji valdyba: E. Šapkaitė — pirm., M. 
Vąinauskaitė — vicępirm., A. Račiūnaitė — sekr., S. Romašaus- 
kaitė — korespond., S. šleiniūtė — iždin.

Atskiros stud. At-kių Sąjungos reikalu įvyko diskusijos 
atskirose studenčių korporacijose bei draugovėse. Ypatingų naujų 
motyvų už ir prieš atskiros Sąjungos steigimą neiškelta. Tas pat 
ir redakcijai atsiųstuose atsakymuose į auklėtą, tilpusią „N. V.“ 
š. m. 6—7 nr. „Ar turime skirtis“. Daugumoj kartojamos „N. V.“ 
tilpusių diskusinių straipsnių mintys, pabrėžiant, kad — gyvenimo 
sąlygos atskirai Studenčių Sąjungai kurtis per daug nepalankios.

tik dėl to, kad jai rodos, jog vyras to nemėgsta; Celių, po kelias 
ar net keliolika valandų kaistančių virtuvėje prie plytos, kad pa
matytų vyro patenkintą miną po pietų...

O juk sutuoktuvės — lygių, vienas kitą mylinčių, žmonių 
sąjunga. Ir vyras nėra — bent pradžioje — kažkoks smakas, norįs 
matyti žmoną verge. Jis ir neliktų tokiu, jei žmona to nenorėtų. 
Jei ji su moterišku dėkingumu priimtų atneštą Šokolado dėželę 
ar naują knygą algos gavimo dieną. Jei neatsisakytų nuo pasiū
lymo palydėti, kai ji eina virtuvės reikalais į-krautuves. Jei ne
sijuoktų, kai vyras jai duris atidaro, atsistoja jai įėjus, paduoda 
apsiaustą. Jei vyro dėmesį ir mandagumą — jos atžvilgiu, paste
bėtų, dėkingai priimtų ir tuo pat atsilygintų — tik neperdėdama. 
Deja:

— Aš juk ne tavo panelė, kad su manimi flirtuotume!! — 
neretai išgirsta vyras žmonos pastabą.

Kaip dažnai griaunama savo laimė tik dėl to, kad nedrįsta
ma paklausyti sveiko proto ir kad neįstengiama nugalėti savo 
neišmintingą širdį, kuri nori aukotis nieko nereikalaudama, atsi
duoti — nieko už tai neprašydama...
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Taip galvoja 75°/o studenčių. Likęs nuošimtis norėtų griežtos da
bartinio mergaičių veikimo reformos ir atskiros Sąjungos.

Naujos medicinos gydytojos: O Domaševičiūtė, L. Ku- 
činskytė ir V. Valiulytė. Odontologės gydytojos: J. Bražiškytė, 
R. Ceranaitė, O. Juškienė ir M. Gurevičiūtė.

Studenčių at-kių posėdyj, įvykusiam 1934. IX. 29. išklau
syta įdomi ir turininga A. Mažylytės paskaita— Asmuo ir parei
gos. V. Karvelienė papildomose pastabose patarė kiekvienai pa
sirinkus profesinį darbą rasti ir tokią kibirkštį, kuri Visa tai sušil
dytų^ Moters vadovės pasiruošimas turi griežtai skirtis nuo vyro 
paruošimo šiam reikalui, nes moters sieloj visi klausimai kitaip 
sprendžiami. Dabar per maža pasiruošiama — net, pav., motinos 
pašaukimui. į moteriškąją iniciatyvą nepalankiai žiūrima, jos vei
kimo pastangos sutinka dideles kliūtis. Moteriškas veikimas — 
kultūringas, dėl to jis negali būti bendras. Tik išsiauklėjus eiti į 
gyvenimą. Nes moteris pašaukta atstatyti pasaulyje lygsvarą.

LIETUVOJE

Kunigaikštienės Birutės Ž. Ž. U. mokykla Vabalninke 
šventė dešimtmetį. Ši mokykla yra L. K. Moterų Draugijos, Va
balninku skyriaus žinioj.

Per 10 metų mokykla yra išleidusi apie 140 ją baigusių mo
kinių, kurios įgytas mokykloje žinias skleidžia mūsų kaimui. An
trąjį dešimtmetį pradedant, vyriausiu mokyklos uždaviniu yra duoti 
auklėtinėms naudingų žinių iš namų bei žemės ūkio mokslų, 
praturtinti galvojimą, išmokyti ir pripratinti dirbti ir padėti jau
noms mergaitėms drąsiai žengti sunkiu gyvenimo keliu.
Be to, mokyklos vadovybė nusistačius gerinti ir kelti ūkį ne tik 
pelno tikslu, bet lygiagrečiai būti pavyzdžiu ir teikti mūsų ūki- 
ninkijai intensyvesnio ūkininkavimo supratimą.

* * ’ •

Mergaičių Darbo Namai. Mergaičių Globos Sekcija jau 
nuo; 1930 m. Kaune, Italijos g-vėje Nr. 24, išlaiko Mergaičių Glo
bos Darbo Namus ir darbo tarpininkavimo bjurą. Sekcijos pas
tangomis šie namai Šiek tiek pertvarkomi, būtent, nuo spalių mėn. 
20 d. sveikoms ir darbingoms mergaitėms, netekusioms darbo ir 
neturinčioms pastogės, atidaryti atskiri darbo namai Žemaičių g, 
59, kur jos bus mokomos mergaitei reikalingiausių namų ruošos 
darbų, padedant susirasti pastovią tarnybą. Darbo namuose 
įrengiamas bendrabutis su 10 lovų. Bendrabutyje galės apsigy
venti tos, kurios visiškai neturi jokios pastogės ir iš ko gyventi. 
Prie Darbo Namų Žemaičių g-vėje numatoma duoti pigius pietus 
ir pašaliečiams, kad tuo būdu mergaitės išmoktų gaminti valgius.
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Čia bus už minimalinę kainą plaunami, adomi, lopomi skalbiniai, 
kojinės ir t. t Į Šią įstaigą galės kreiptis asmenys, ieškantieji 
darbininkių — tarnaičių ir t. t. Šios įstaigos tikslas —padėti be- 

; darbėms mergaitėms nedarbo metu, padėti joms pasiruošti tarnai
tės profesijai.

i. • , ■ ‘ . . • ’ . ■ *

Virbalio L. K- Moterų Dr-jos skyrius minėjo 10 metų vei- . 
kimo sukaktį. Sukakties atminimui pašventinta graži Šv. Širdies 
statula. Skyrių, šventės proga, aplankė L. K. M. Centro Valdy
bos pirmininkė M- Galdikienė.

’ ■ ■ ■ ' - ■ ■ . • . •
1 • . . . ■ . • • ’

Dr. Karvelienė ir gydyt. Ragaišienė š. m. spalių mėn.
j aplankė L. K. M. Dr-jos Lankeliškių, skyrių, kur savo paskaitose
'f pranešė apie socialinį, organizacinį veikimą ir auklėjimo klausimus.

Liaudies moteris buvo paskatinta mesti senus prietarus auklėjimo 
srityj. Paskaitų klausėsi apie pustrečio šimto moterų.

i ■ ' . . ■ • . ' • • ' ■ . • •

| Naujai persitvarkė L. K. Moterų Dr-jos Motinos ir Vaiko
Sekcijos Centro Komitetas: pirmininkė Pikčilingienė, I vicepirmi
ninkė — A. Vailokaitienė, II vicepirm. — dr. Jasevičiūtė, Motinų 
ir Vaikų Sveikatos referentė — dr. Ragaišienė, iždininkė — 
Pakštienė, rinkliavų referentė — Masiliūnaitė, sekretorė — dr. O. 
Juškevičiūtė, reikalų vedėja — stud. Aid. Statkevičiūtė.

į ■ . . ' . ' ’ , ' -

Klaipėdoj steigia du naujus vaikų darželius. Vienas 
darželis skiriamas žvejų vaikams. Steigėjai—„Lietuvos Vaiko Švie
timo ir Kultūros Draugija“. Daugiausia darželių steigimu rūpi-

I naši p. Zubovienė.
j V . ..

Švietimo Taryboje nė vienos moters. Įsikūrus vietoj mo
kyklų reformos komisijos — Švietimo Tarybai — į ją nepateko 
moterų atstovė. Tai nenormalumas, nes naikinant koedukacinę 
mokyklų sistemą, vadovavimas mergaičių mokykloms turėtų būti 
pavestas moterims, kaip sugebančioms ir geriausiai tinkančioms 
vadovauti mergaičių auklėjimui ir lavinimui.

■ ' , . 1 ■ ■ '. • • . ■

PRANCŪZIJOJ

; Lyono mieste yra gausinga lietuvaičių kolonija. Čia prieš
i keletą metų prel. Maciejausko rūpesčiu, į Jėzaus širdies Pranciš- 

kiečių vienuolyną pateko keletas lietuvaičių, kurių skaičius kas
; metai augo. Šiandien Lyone lietuvaičių jau yra 37 vienuolės. 

Jos sumanios, gerbiamos ir vadinamos darbščiomis. Vienos jų
i dirba dienos darbus, kitos mokosi amato, lanko ligonius, moko 

vaikučius.

I

i
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Feminisčių organizacija—-„Motery tautinė sąjunga“ atnaujina 
savo veikimą. Paskutinėmis dienomis įvairiose Prancūzijos vie
tose įvyko feminisčią (šeimynos mylėtoją) mitingų, kuriuose rei
kalauta balsavimo teisės.

Pasauliniame kare prancūzą eilėse kovojo 389 moterys. 
Daugiausia jas pažindavo esant moterimis tik sužeistieji.

Dainininkė — kaminkrėtė. Viena senstanti Paryžiaus dai
nininkė, nebeturėdama teatre pasisekimo, nuėjo mokytis pas ka
minkrėčių meistrą ir išlaikė pas jį egzaminus specialybei, -o- . ■ - - ‘ ■ ■■ . - . *

ANGLIJOJ

Anglų Žemieji Rūmai maža dauguma atmetė mokyklinio 
amžiaus prailginimo pasiūlymą. Projektas pirmiausia lietė be
darbių vaikus, nes iš 180.000 baigusią pradžios mokyklą vaiką tik 
15.622 tesimokino amato, profesinio darbo. Iš Čia kilo projektas, 
kad mokykla pasiimtą dar vieną pareigą— paruošimą gyvenimui. 
Ponia Astor daug interesavosi šiuo projektu ir nurodė, kad kiek
vienais metais daugelis vaiką priversti ieškoti uždarbio be jokio pro
fesinio pasiruošimo. Su šiuo faktu ji riša didėjantį jauną žmo
nių tarpe palinkimą kriminaliniams nusikaltimams ir nesveikus po
litinius interesus. 

1

Anglijoj apie 400 motery dirba knygrišių darbą. Jos imasi 
ir kitų profesijų, kurias ligi šiol vyrai buvo sau rezervavę. Per 
paskutinius 10 metų buvo 218 mašinisčių, 5 pečkurės, 200 mo
terų įsisteigė sau įmones ir viena tapo gatvių gelžkelių vadovė. 
Traukiniuose tarnavo 16 motery konduktorių ir 170 nešėją.

VOKIETIJOJ
. I . ■ . I

Prūsija. Mokslo, meno ir liaudies švietimo ministerijos įsa
kymu rūpinamasi sutvarkyti mergaičių ugdymą provincijoj ir. įs
teigti tam tikras namą ruošos mokyklas, nes iki Šiol rengiami 
šeimininkių skrajo j autieji kursai nepakankamai tą dalyką išsemia.

Bendras Vokietijos studentą skaičius 106764, kuriam pri- 
’klauso 15.501 moterų studenčių. Studijuojančią skaičius sumažėjo 
13.09 nuošimčiais.

Dr. Matilda Kelchner parašė įdomią brošiūrą „Moteris ir 
moteris gydytoja“, kuri yra davinys ankietos, dėl ko moteris mažiau 
pasitiki vyru gydytoju. Autorei buvo svarbu konstatuoti psicho-
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logines priežastis. Įvade autorė atvaizduoja visus sunkumus, 
kuriuos turėjo nugalėti pirmosios moterys gydytojos studiją ir pu
blikos pasitikėjimo žvilgsniu. Auklėtos daviniai: moterys eina ge
riau pas moteris gydytojas, nes su jomis gali atviriau pasikalbėti. 
Dauguma motinųpatiki savo dukterų sveikatą daugiau moterims 
gydytojoms. Čia daroma išvada, kad mergaičių mokyklą gydyto
jais turi būti skiriamos tik moterys gydytojos. Jaunos mergaitės 
labai dažnai varžosi kreiptis pas vyrą gydytoją ir todėl ligos gali 
užsisenėti. Be to, moteris gydytoja daug geriau supranta moters 
gyvenimo ir darbo sąlygas, todėl gali duoti daug tikslesnius nu
rodymus, kaip užsilaikyti. Dėl to kiekvienai moteriai daug leng
viau nueiti pas moterį gydytoją, negu pas vyrą. Išvadoje — didelė 
žala vokiečių kraštui, apribojant studijuojančių mediciną vokiečių 
moterų skaičiy.

KITUR

Lenkijoj suorganizuota laisvanoriy mergaičių darbo stovykla. 
Tai pirmoji šios rūšies stovykla Lenkijoj. 150 mergaičių per pusę 
mėty bus lavinamos Šeimininkavime.

Lenkijoj Mielno mieste į savivaldybę išrinkta 11 moterų ir 
1 vyras. Moterys miestą valdys 4 metus.

Vengrijoj Vidaus Reikalų ministeris įsakė, kad jaunesnė 
kaip 17 metų mergaitė galės šokti viešose vietose tik tada, jeigu 
ji turės vyresnio amžiaus palydovę.

Budapešte įvyko Tarptautinis Soctalės Moralės Kongresas. 
Kongresą šaukė tarptautinės abolicionisty organizacijos. Dalyvavo 
visų kraštų tuo klausimu susirūpinusios organizacijos: aboliusio- 
nisty, mergaičių globos bičiulių, jaunimo ir kit. Lietuvos visų Ka
talikių Motery Organizacijų Sąjungą, L. K. Motery Draugiją ir 
Mergaičių Globos Sekciją Kongrese atstovavo Fr. Pikčilingienė ir 
S. Čiurlionienė.

Japonijoj ponia Nebu-Jo jau 15 metų gelbsti žmones nuo 
savižudybės. Atsišaukimais ji kviečia pavargusius gyventi pasi
kalbėti su ja. Ji taip pagarsėjo, kad 10.000 žmonių, daugiausia 
nelaimingų moterų, gavo pas ją. naudingų patarimų ir pradėjo 
naują gyvenimą.

Jugoslavijoj kovos su lyties ligomis įstatymu panaikinta 
prostitucija. Jei buvusios prostitutės sugaunamos vėl užsiimant 
prostitucija, griežtai baudžiamos.

Sovietų Rusijoj įsteigta kariška mokykla lakūnėms. Moki
nasi 41 moteris, susipažinti su valdymu sunkių bombų lėktuvų.
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Australijos grožio karalienė, prieš išvažiavimą į Ameriką, 
turėjo atlikti bendro išsilavinimo kvotimus iš britų literatūros ir 
istorijos, ir svarbesnių fizikos, ekonomikos ir k. sričių.

Latvių rašytoja E. Prūsienė, žinoma savo veikalais ir Lie
tuvoje, jau baigia naują romaną, kurio siužetas imtas iš 
Šeimos gyvenimo. Jame yra, nors nedaug, ir lietuviškų elementų.

Kita latvių rašytoja, Altą Bertnan, parašė apysaką „Lietuvaitė“. 
Jos siužetas imtas iŠ lietuvių gyvenimo.

, 1 ’ , ■ p *

.Italija labai rūpinasi savo piliečių padaugėjimu. Jo siekia 
įvairiausiomis priemonėmis: nesusituokusius vedybinio amžiaus 
atleidžia iš tarnybų, rengia masėmis sutuoktuves, o paskutiniu laiku 
Rymo provincijoj išleido parėdymą, kad, kas iki lapkričio mėn. 29 
d. susituoks — gaus 500 lirų dovanų. - ‘ ' ... . ■ t -

Argentinoj paskelbtas įstatymas, pagal kurį susituokiantieji 
prieš jungtuves turi pristatyti sveikatos liudijimus. Sužadėtinio ar 
sužadėtinės limpamosios ligos daro vedybas neteisėtomis ir ne
vykdomomis. Be to, vedusieji prieš įstatymo įsigalėjimą gali būti 
išskirti, jei vienas vedusiųjų to nori ir įrodo, kad vienas jų jau 
prieš vedybas sirgo limpamąja liga.

Nuoširdžiai dėkojame p. Vailokaitienei, globojusiai 
„N. Vaidilutės“ koncertą—balių, p. p. Jonuškaitei-Zau- 
riienet Smilgaitei-Dvarionienei, M. Rakauskaitei, 
ŽaliukeviČaitei-Petrauskienei, meniškai išpildžiusioms 
koncertinę baliaus programą, ir visoms ponioms » bei 
studentėms ateitininkėms, padėjusioms dovanomis ir rū
pestingu techniškuoju koncerto — baliaus sutvarkymu, 
ypač, p. p Pabedinskienei, Masiliūnaitei, Ankudavičiūtei, 
Pakštienei, Starkienei, Raulinaitįenei, Lūšienei, Griniūtei irk.

„Naujoji Vaidilutė“

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė.
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P r o. i. S to Š a i k a u s k i s. 15 metij. kultūrinėje Lietuvos 
tarnyboje (Pro!.. J. Ereto, atvykimą Lietuvon ..mintai)« 38 pslp. 
Kaunas, 1934. 

1 ■ - ■

A. Ra c h m an o v a« Studentai meilė ir čeką» Vienos ru^
# . ■ . •

sy studentės . dienoraštis iš rūsy revoliucijos laiką. I ir lt tomas.. 
Išvertė Antanas . Paullukonis.' .515 ;’pslp< Akcinė. ^Žaibo“ B°vė9. 
Kaunas, 1934« Kaina .5 lt. . ■

Kosmos. Gamtos ir šalimu mokslu iliustruotas žurnalas su , &
populiariu skyrium-»Gamtos. Draugas“.

. 5—6 nr. 1934 m. gegužės — birželio mėn-o .
P. Dosenbach, S. J. Šv. Juozapas pagal Evangelijy 

pasakojimą. Tėvy Jėzuitą leidinys. 336. pslp., Kaunas, 1934> 
Kaina 1,5 lt.

Sv. Kazimiero Draugijos 1934 m. leidiniai, 
i

Ko. J. M a r c i n k u s. Bažnyčios Istorija. Vadovėlis pra° 
d žios mokyklos ketvirtam skydui. Antras leidimas. 56 pslp. 
Kaina 60 et. .. ■ ’ ■
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