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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

r

Nr. 1O C 27) 1935 metų spalių mėn. XV

O. Z-TĖ

Valios žmonės
Šiandien Lietuvoje vis keliamas klausimas, kad pas mus 

greit gali būti inteligentų perteklius. Tačiau tai yra tokia pat klai
dinga nuomonė, kaip ir ta, kad užtenka pristeigti kuo daugiau
siai mokyklą ir duoti galimybės visiems eiti mokslus, o visa kita 
savaime bus pasiekta. Priešingai. Mums reikia kuo daugiausiai 
išmokslintų žmonių, bet tie žmonės turi būti drauge ir tvirtos 
valios, nes tokių asmenybių mums kaip tik labai trūksta. Mūšy 
laikais pasireiškęs nesugebėjimas pažaboti demoniškus savo t ūno 
geidulius, nors žinoma, kad jie suskaldys, sudaužys sąžinės ra
mybę, garbę ir šeimyninę laimę ~ silpnos valios reiškinys. Skan
dalingas neatsispyrimas svetimo aukso viliojimui, nors jis siūlo 
vagies, išdaviko ir niekšo profesiją, rodo taip pat silpną žmogaus 
valią. Tą patį reikia pasakyti apie duotojo žodžio laužymą, apie 
girtuokliavimą, nesąžiningą savo pareigų ėjimą, o ypač ty parei
gų, už kurias mokama.

Tačiau juk visi tie asmens buvo taip pat jauni, daugelis jy 
svajojo apie aukštus, kilnius idealus, norėjo didvyriais būti, no
rėjo visą žmoniją nuskaidrinti galingais pasiaukojimo žygiais ir 
tuo būdu paskatinti ją eiti doros keliais. Buvo jų tarpe tokių, 
kurie apie tai gražiai, karštai kalbėjo Ir manė, kad jie aro spar
nais jau yra pakilę į nepasiekiamas aukštybes — ir staiga taip 
greit, vos keliems metams praslinkus, pamatė, kad nuslinko į gy
venimo dumb’ą ir tapo šliužais... Kur dingo tos visos gražios 
svajonės, kilnūs įsitikinimai? O! rasi jie ir dabar dar glūdi sielos 
gelmėse, bet jiems įgyvendinti nebuvo ir nėra valios, patvarumo. 
Dėl to tiek daug pasaulyj doros degeneratų. Tvirtos valios žmo
gus, įsakęs nutilti aistroms, gerai apsvarsto dalyką, įsiklauso į 
sąžinės ir proto balsą, ir tik tada sako: „noriu“. Tačiau žinoki
me, kad mūšy užgaidų karštumas nieko bendra neturi su valios 
tvirtumu. Užgaidų šaltinis — mūsų aistros ir geiduliai, o jy savy
bės: karščiavimasis, neramumas, nepatvarumas.

369

3



Valia veikia ramiai, drąsiai vykdydama tai, ką 
rimtai apgalvojus nusistato daryti.

Pasitaiko žmonių, kurie nuolatos svyruoja ir, kada jau rei
kia dirbti, jie dar svarsto, dar save kritikuoja. Yra tai baikštaus ir 
perdaug numatančio proto asmenybės: kiekviena abejonė jas su
laiko. Tie žmonės pamiršta, kad net pats išmintingiausias žings
nis būna dalinai rizikingas, o abejoti tada, kai jau reikia veikti — 
reiškia silpninti savo valią ir sumažintrpasisekimo galimumą.

Tvirta valia yra patvari ir, nežiūrint visų kliū
čių, ji ištvermingai siekia užsibrėžto tikslo.

Pasitaiko žmonių, kurie, sutikę kliūčių, nuleidžia rankas. 
Tačiau, ką reiškia sunkumai, kliūtys, jei mes veikiame sulig Die
vo valios ir proto reikalavimų? Ar neprivalėjome iš anksto tai nu
matyti? Ramus, protingas patvarumas veikime yra savybė tų žmo
nių, kurie pasižymi didžiu protu. Juos viršija tik gilaus tikėjimo 
žmonės ir Šventieji.

Inteligentė katalikė turi būti tvirtos valios žmogus. Nema
nykime, kad krikščioniškas nuolankumas, išmintingumas ir geru
mas reikalauja būti nedrąsiomis, abejojančiomis ir nepareikšti 
savo nuomonės, jei kas nors mums priešinasi. „Nevadinkime 
nuolankumu to, kas yra vien kvailumas“, sako Šv. Pranciškus 
Salezietis. Nuolankumas, išmintingumas ir gerumas yra labai geri 
patarėjai. Jie moko pirm pradėsiant darbą ne tik gerai apgalvoti, 
bet ir pasitarti su protingais, labiau patyrusiais žmonėmis, o ge
rumas padeda išrasti tokias veikimo priemones, kurios nė vieno 
žmogaus neįžeis, neįskaudins, o vis dėl to leis įvykdyti užsibrėž
tąjį kilnų darbą.

Jei norime būti tvirtos valios katalikėmis, turime būtinai
nugalėti kaikurias ydhs, būtent: protinį paviršutiniškumą, 
per didelį jautrumą, atkaklumą, per didelę drąsą ir 
tinginystę.

Paviršutiniškumas neleidžia susikoncentruoti ir į dalyką gi
liau įžvelgti. Per jautrūs žmonės gyvena jausmais/ nuolatos svy
ruoja, abejoja, bijo kiekvieno aplinkos pasipriešinimo ir greit atsi
sako savo geriausių pasiryžimų. Jiems priešingi — atkaklūs tipai. 
Tai yra žmonės siauro proto ir nejautrios širdies. Jie vargais ne
galais priima kokias nors naujas pažiūras, ir tai tik dalinai dėl 
tos priežasties jie dažnai padaro vienpusiškas, klaidingas išvadas. 
Jas seka tokie pat klaidingi pasiryžimai, vykdomi be jokios ato
dairos į protingiausius kitų žmonių patarimus, nes į atkakliuosius 
argumentai neveikia, juos įtikina tik skaudūs gyvenimo smūgiai.

Turime taip pat saugotis ir per didelės drąsos ir nesaikių 
pastangų. J Šį pavojų patenka net protingiausi, bet nepažabotos 
energijos žmonės. Jie prisiima tiek darbo, kiek vienas žmogus 
jokiu būdu negali nudirbti, veržiasi į didvyriškus žygius, nors 
dar nesugeba savo kasdieninių pareigų gerai atlikti ir pagaliau 
to viso išdava — nusilpimas, nuovargis, nusiminimas.
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M. M YKOLAITYTĖ

Vėlinės
Vasaros žiedo rausvo negaila.
Negaila vėjo šiltakvapio. —
Mačiau ateinant jauną fėją —
Fėją rūbu Iš aukso lapą.

Dainavo dainą liūdną, graudžią.
Dainavo fėja auksarūbė...
Paskui palinko j t prie kryžiaus — 
Ir klupo fėja — klūpo, klūpo...
Neverkia ji ir nesimeldžia.
Tik žvakė tirpsta baltoj rankoj...
Ir barteljefo juodo akys —
Dvi juodos akys prasimerkia...

Vasaros žiedo rausvo negaila —
Negaila vėjo šiltakvapio, '
Nes auksarūbė grakšti fėja
Žvakę atneš ir tau ant kapo...

Jei jaučiamės per daug darbais apkrautos, sauvališkai nuo 
jy nesikratykime, bet pasitarkime su protingu, patyrusiu, geru 
žmogum ir jo patarimą vykdykime. Žmogus, pats darbu nusikra
tęs, gauna įspūdį, kad pasielgė ištižusiai ir lengvabūdiškai, o tai 
pakerta energiją ir valios tvirtumą.

Pagaliau, jei norime būti žmonėmis, kuriais galima pasiti
kėti, turime iš savo gyvenimo visai išrauti tinginystės ydą. Buki
me pareigos žmonės. Visi, kurie suaugę nemoka atsispirti gobšu
mo, gašlumo pagundoms, būdami jauni nemokėjo nugalėti norą 
skaityti kokią nors įdomią apysaką, ar eiti j kino, į cirką tada, 
kai reikėjo ruošti pamokas. Paskui, norėdami išvengti nemalonu
mu mokykloje, nusirašydavo jas iš draugu, net neduodami sau 
atskaitos, jog tuo būdu papildo moralę vagystę ir lieka nevertais 
garbės ir pasitikėjimo žmonėmis.

Asmens, kurie nori išugdyti tvirtą būdą, nesileidžia į jokias 
derybas su savo pareigomis, nes jei tik kame nors pradedame 
apsileisti, mūšy būdas silpnėja, pakrinka, ir visi pasiryžimai dings
ta, nes nereikalingų pasiteisinimu niekados netrūksta: „Tik šian
dien nepadarysiu to darbo, ryt tikrai tai atitaisysiu“. Rytojus jau
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VYDŪNAS

Šviesuolės ir tamsuolės
Ypatinga nuotaika manyje pasidaro, kada pasiryžtu rašyti 

tai, ką dabar turiu omenyje. Nors kiekvienas mano rašytas sa
kinėlis neša mano dvasios gyvumo nors atšvaitą, bet klausimo 
svarba tame, ar jai bus atvertos akys, ar sužiebins nors kiek 
skaitytojos sielą, ar nesukėlsiu nuomonę, kad aš rašąs tiktai 
svajones? -—

Pradedant rašyti, atskrieja įvairūs atsiminimai. Juk mąstau 
apie šviesuoles ir tamsuolės, kurias aš kartą pritikęs, kokios jos 
buvo. Ypačiai aiškus pasidaro vienas atsitikimas. Teko man kur- 
nors lankytis. Nuėjau. Radau čia nepažįstamą lietuvaitę. Tyriau, 
kad išėjusi aukštus mokslus ne vien Kaune, bet ir tolimų kraštų 
universitetuose. Žiūrėjau į ją. Šviesuolė ir dar gražuolė. Vienok 
teko susimąstyti.

Šių dienų gamtos mokslas sako, kad visi gyvūnai spindi, 
Šviečia. Kiekviena jų rūšis savo būdu. Ir žmogus. Bet nelygus 
atskirų žmonių švietimas. Vieni aiškesni, kiti drumstesni. Ir tuo

randa mus silpnesnes, negu buvome vakar, o darbas ne tik ne
sumažėjo, bet dar padidėjo, ir vakarykštis darbas dažniausiai lie
ka nė nepradėtas. Mūsų sielos nuotaika apsiniaukia, nenudirbtų 
darbų skaičius auga, valios jėgos mažėja, dirksniai pakrinka, ide
alas pradeda apsitraukti kažkokiu nepermatomu rūku, apsileidi
mas, kaip kandis, ima viską naikinti. Ir štai, ta anksčiau linksma, 
energinga mergaitė, dabar vaikšto apsiblaususi, nekantri, nepasi
tenkinusi. Tuo tarpu pareigos mergaitė visai nežino tos rūšies 
nesmagumų. Jos darbai tvarkoje, valia lanksti ir atspari kaip plie
nas ir su kiekviena diena vis stiprėja, akys džiaugsmu ir protin
gumu spindi. Ji turi pakankamai laiko kiekvieną dieną šį tą gera 
kitam padaryti ir drąsiai žiūri į ateitį, nesibijodama gyvenimo ko
vų, nes žino, kad Dievui padedant mokės sukurti patvarią laimę.

(B. d.)
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reiškiasi jų gyvenimas ir jų grožė. O tai kai kurie žmonės jau 
seniai žinojo, nes tai regėjo. Bet daug yra tokių, kurie to ir 
šiandien dar nežino.

Žmoniškas pavidalas yra tikras gyvumo kaupas. Atrodo lyg 
sudarytas iš vieno gabalo kažin ko esamo. O geriau pažvelgiant, 
matyt, kad jis yra tikras, bet labai pinkliai sumegztas ryšulys 
kokių tarsi gijų gijelių, gyslų gyslelių, dirksnių dirksnelių, ku
rie yra iš tikrųjų smulkūs vamzdeliai ir savo galus atveria odoje. 
Ir yra takeliai kažko spindinčio, kad atrodo, lyg visas kūnas bū
tų primirkęs elektros, kuri Šią šviesą išduoda iš odos, ir kuria 
reiškiasi kūno gyvumas, kurs anais takeliais liejasi, kaip kokia 
srovė.

Bet, žiūrint į visą žmonišką asmenybę, dar kita kas aiškėja. 
Ji nėra tiktai vienodo gyvumo, vienodos šviesos. Yra žmonių, 
kurie mato iš žmogaus spindint įvairių laipsnių šviesą. Ne vien 
kūno, bet ir nuotaikos gyvenimas, protavimas ir pati žmogaus 
esmė išduoda savo šviesą, jeigu jos kiek yra. Slėpiningiausioįi 
yra dvasios — sielos, tai esti esmės šviesa.

Taip ir žiūrėjau į minėtą lietuvaitę, o visi jos asmens švie
sos takeliai atrodė lyg tamsūs. Šviesos srovelės buvo lyg sukre
kėjusios, veido oda ypatingo balsvo pilkumo, veido odos akutės 
lyg kažko prikimštos. Stebėjaus. Ji nešvietė, o buvo „šviesuolė“.

Ir tuoj aiškėjo man, kodėl nešvietė. Mums pasikalbėjus va
landėlę, ji užsidegė papirosą. Surūkiusi jį užsidegė kitą. Ir taip visą 
mano viešėjimo laiką nuolatai leido į savo kūną nuodus, kurie 
smelkia ir temclo visą jo gyvumą.

Bet ką ji sakė, buvo aišku. Matyt, ji buvo mokslinta lietu
vaitė. Jos protavimo gyvenimas reiškėsi šviesiai. Ji tuo atžvilgiu 
buvo šviesuolė. Kiti, savo šviesėjimo pasistengime sustingę, ją 
įvardintų svetimos kalbos žodžiu —inteligentė.

Sklandė mano mintys į praeitus laikus, kada lankydavaus 
lietuvių kaimuose. Ir prisiminė man kai kurios ūkininkų mergai
tės. Jos neturėjo tokių visokių mokslo žinių, bet kalbėjo visai 
aiškiai, protingai. Ir labai pasidarė žymu, kad visas jų pavidalas 
lyg nardė nuostabiai malonioje šviesoje. Iš jo spindėjo skaistus 
gyvumas. Veidas, rankos, visas asmuo lyg mirgėjo, išduodamas 
gyvas kibirkštėles. Ir tikrai gražus kvapas skleidėsi su jomis.

Bet ir kita kas dar reiškėsi. Jų nuotaika buvo nuostabiai 
giedri, be jokių debesėlių. O iš visų jų pasireiškimų švietė tik
ras malonumas,, taurumas, kilnumas, širdingumas, kad teko apie 
jas nekartą manyti, kaip apie kilnių dvasių sielų mergaites.

Berods buvo ir skirtumų. Ne visos buvo ir kūno atžvilgiu 
lygaus šviesumo. Klausinėjęs apie jų mėgstamus valgius, paty
riau, kad vienoms skanūs tokie su mėsa, kitoms labiausiai vai
siai ir daržovės. O tųjų oda ir gyviau švietė ir kvepėjo. Papi
rosų rūkymo nė viena nepažino.
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Gražiai pasikalbėdavau. Bet beveik visuomet girdėdavau, 
kad jos labai geidaujančios eiti mokslus ir net aukštus mokslus. 
Kitos norėjo bent didžiųjų vietovių gyvenimą pažinti. O ne vien 
Kauno, bet ir svetimų kraštų vietoviy. Kartotinai pasakė, kad 
nenorinčios pasilikti tamsuolėmis. Mūšy laikais ypačiai lietuvai
tėms reikia šviestis.

Dabar, kada šias mintis rašau, jos gal seniai yra šviesuolės. 
O gal netekusios to šviesumo, kuriuo taip labai gėrėjausy-kurs 
iš jy taip gražiai mirgėjo ir spinduliavo. Gal išmoko veidui su
teikti žymumo visokiais tepalais, apkarpymais ir išpešiojimais. O 
papirosų rūkymu,7 tur būt įrodo, kaip aukštai jos iškilusios iš 
kaimiškumo.

Dar gal ir kita kas bus pasidarę. Be kūno gyvumo švieti
mo ir apsiniaukimo pastebime dar kitą pakitimą. Kaip jau mi
nėta, žmogus, pagal tai, kokia yra jo nuotaika, linksma ar liūd
na, atrodo kartais šviesesnis, kartais tamsesnis. Mūšy nuotaika 
kinta pagal tai, ką mąstome, kokias mintis ka'upiamės ir kokių 
patirčių ieškome.

Tokiu būdu mūšy vidus tamsėja ar šviesėja, kaip dangus, 
kada slenka juo visokie šviesos ir tamsos debesys, ir tokie, ku
rie išduoda skaisčiausią saulės šviesą. Patenkinant dažnai tai, 
kas mus žemina, mus užninka tamsa. Santykiuodami su tuo, 
kas tauru ir kilnu, mes šviesėjame.

Įklimpusi į visokius nešvarumus mergaitė negali būti Švie
saus kūno ir šviesios asmenybės. Bet jeigu ir nebūty taip nu
klydusi, skaitydama visokius raštus, kurie pasakoja įvairiausius 
niekingumus, nedorybes, šlykštumus, savo vidų tik apniaukia, 
nors ji būtų išėjusi ir visokius mokslus, jeib Šviesėtų. Bet viso 
ko patyrus, ką didžiųjų vietovių išmatų užkampiai teikia, mergai
tės asmenybė būtų visiškai tamsi.

Dar ir visokie mokslai nesuteikia savaime vidaus šviesumo. 
Jie gali būt palaikomi atmintyje ir mergaitė atrodytų šviesi, bet 
pamiršti, ją paliktų tamsoje. Gera dar, kad kai kurie mokslai 
verčia protauti. Tada mergaitė įgytus mokslus savo išmanymo 
galia prisunkia, ir ji yra tokia šviesi, kad pamirštus mokslus gali 

' sau naujai kurti.. Tame glūdi vienas svarbiausiųjų apsišvietimo 
reikalavimų.

Bet yra ir tokių mokslu, kurie stačiai temdo protavimo 
šviesą, dvasią visai aklina. Toks mokslas yra, pavyzdžiui, kaip 
ir tas, kad sakoma, dvasinė gyvybė pasidaranti iš kūno. Juk 
gamtos mokslas jau sužinojo, kad medžiaga nėra esamas, bet 
vykstąs dalykas, kad juo reiškiasi nežinoma kažkokia galia. Tik 
prisiminkime, kad medžiagos atomas yra skriejimas kažko apie 
kažkokį vidurį. O tada klausimas: Iš kur tas skriejimas?

Ir taip vėl pasidaro abejotina, ar paprastu būdu šviesdamie- 
si vis ir tikrai šviesėjame. Vis dėlto aiškiai matyti jau iš veido, 
ar žmogus — žmona yra ėjusi aukštus mokslus, ar ne. Moks-
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1z. Bl.

Ruduo atėjo
Visur geltoni lapai...
Visur plevena gedulo kasnykai, —
O vakar dienos džiaugsmas dingo, —
Sušalo ir sunyko. . *

O! ar žinai, kad mūsą dienos
Numirs, kaip vakarykštis sapnas ■—
Nepasakei, ar myli, šiandien,
Rytoj klausys tą žodžią kapas...

Veltui raudosi ten atėjęs, —
Neklauso traukiniai vėluojančio keleivio!
Į rudenį pražydusias gėles šalna pakando, - 
Paklysta pavėlavęs svečias, 
Nakvynei žiburio neranda...

Visur geltoni lapai...
Bet čia pavasariai dar vis girdėti — 
Ateik! Tavęs labiau už laimę laukiu, 
Širdis pasiilgusi mylėti!

linty žmonių veidai turi skirtingą savo išvaizdą. Aiškiai nu
manyti, kad jy protavimo galia yra stipresnė negu nemokslinty- 
jų. Bet vienas mokslinimas mergaitės dar nepadaro šviesuole.

Yra mokslų, su kuriais susitinkant visa asmenybė lyg žaibu 
nušviečiama. Bet tai nepatiria visos. Reikia tam būti pribren
dusiam. O tuo kiekviena turi pasirūpinti, ir tada pasidaro tikra 
šviesuolė.

Patsai žmoniškasis šviesėjimas įvyksta mūšy esmėje. Yra 
tada, tarsi siela atveria savo akis, iš kurių liejasi šviesa į prota
vimą, į nuotaiką, į kūną. Esmėje šviesėjusi asmenybė moka 
vertinti geriausias šviesėjimo priemones, ir naudojasi jomis 
tiksliausiu būdu. Ir yra šviesi neabejotinai, nedalinai, bet vie
ningai, visai.

O esmėje šviesėti yra kiekvienai galima. Reikia tiktai nuo
širdžiai pasišvęsti tam, kas yra kilnu, tauru, gražu, teisu, gera, 
malonu, pasišvęsti Amžinajai Išminčiai — Meilei — Galiai, bū
tent, Aukščiausiajam. Jo reiškimams reikia norėti būti tinka- 
miausioji priemonė. Taip, tada kiekviena mergaitė tvirtėja savo 
esimo pagrinde, ir jokios pažmoniškos jėgos jos nebętemdys. Ji 
bus šviesi vidaus gelmėse ir nušvies visą savo asmenybę, bus 
tikriausia šviesuolė.
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DR. Z. IVINSKIS

Karalienės Barboros Radvi
laitės drama
(Tęsinys iš .N. V.“ 8—9 Nr.)

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės niekas 
nepajėgė sugriauti. Jiedviem ėmė giedrėti dienos. Visuomenėje 
pradėjo tilti šmeižtai ir kalbos, bajorija ėmė priprasti prie kara
lienės, o Žygimantas, vengdamas naujo triukšmo, atidėliojo nau
jo seimo sušaukimą. Krokuvoje karalius užrašė Barborai paliki
mą: Kauno pilį su Rumšiškės dvaru, Merkinę, Alyty, Nemunaitį, 
Žodiškį, Darsūniškį, Birštoną, Žiežmarius, Stakliškes, Karmėlavą, 
Vilkiją, Veliuoną, Skirsnemunę, ir k. Užrašė jai pajamas iš mui
tų, valstybės turto „kamarų“ ir t t

1550 m. gegužės mėn. buvo sušauktas naujas seimas į 
Piotrokavą. Šitas posėdis buvo daug ramesnis. Savo nepalau
žiamu nusistatymu ir duosnumu karalius buvo laimėjęs daugiau 
šalininky. Be to, didelės reikšmės turėjo karaliaus laimėjimai 
užsienio politikoje, sutartis su Austrijos Ferdinandu. Lenkai pa
matė, kad, ir po tos tariamos nelygios moterystės, karalius užsie
nyje buvo ne mažiau gerbiamas kaip pirma. Anksčiau jie daug 
kartų buvo jam prikišę užsienio pajuoką kaip priežastį išsiskyri
mui. Žygimantas seime paskleidė lotyniškai rašytą brošiūrą, kur 
buvo atpasakota praeito seimo eiga ir senato bei seimo laiky
masis jo moterystės klausime. Abiem instancijom, žinoma, kaip 
iš brošiūros aiškėjo, teko negarbinga rolė. Tuo būdu karaliaus 
vedybų reikalas iš posėdžiy dienotvarkės buvo išbrauktas. Opo
zicija norėjo tik, kad Barbora nebūty karūnuota karaliene, 
bet oficialiai apie tai seime nebebuvo kalbama. Žygimantas 
Augustas su opozicijos norais niekados nebūtų sutikęs, nes už
dėti Barborai karalienės karūną laikė jis dabar pačiu svarbiausiu 
reikalu.

5.
Iš seimo karalius grįžo tiesiai į Krokuvą. Daug ponų, vys- 

kupy ir senato narių jį lydėjo. Matydami, kad karalius iš kon
flikto išeis 1 a i m ė t o j u, senatoriai stengėsi įsigyti jo malonės. 
Jie rodė Barborai savo pagarbą, nes žinojo, kad karaliui tai bus
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maloniausia. Net Kmita, kuris pirma nesutiko niekada iš kara
lienės Barboros priimti jokių malonių, pasidavė bendrai nuotai
kai, ir pasikvietęs vaišino karališkąją porą savo dvare Višnicoje 
tris dienas. Ir arkivyskupas Dzierzkovskis, kaip karalius Radvilai 
Juodajam (1550 m. rugpjūčio mėn.) rašė, stengėsi įgyti karaliaus 
palankumą. O didžialenkių opozicijos vadas Gorka, per karaliaus 
artimiausią patarėją Radvilą Juodąjį, ieškojo Žygimanto Augusto 
malonės. Krokuvoje visi jam žemai lankstėsi prašydami malonių. 
Tik senė karalienė Bona dar vis buvo nepalaužiama. Ji vis dar 
tarėsi nepralaimėjusi. „Norėčiau geriau mirti, negu, kad Barbora 
būtų karūnuota“. Godi valdžios ir machiavelistiška italė savo 
svarbiausiu reikalu laikė, turėti įtakoje vienintelį sūnų ir degė 
baisiu pykčiu tai marčiai, per kurią ji buvo jo netekusi, nekal
bant jau, kad Barboros nelygi kilmė sūnaus moterystę motinos 
akyse labai žemino. Tačiau Žygimantui tada svarbiausioji min
tis buvo karūnuoti žmoną. Per seimą buvo praleista gera proga, 
kai buvo susirinkę tiek daug atstovų ir senatorių, kurie butų 
prisidėję prie iškilmių padidinimo. Bet, kaip sakyta, per seimą 
Žygimantas nė puse žodžio apie tai neužsiminė. Tačiau lengvai 
buvo rasta kita proga. Vasalams kunigaikščiams buvo įsakyta 
atvykti į Krokuvą prisiekti naujam karaliui Žygimantui. Ta proga 
turėjo pagal karaliaus norą kuo iškilmingiausiai įvykti Barboros 
karūnavimas. 1550 m. gruodžio mėn. 7 d. Krokuvos Vavelio ka
tedroje jai uždėjo karūną tas pats arkiv. Dzierzkovskis, kuris anks
čiau karališkos poros išskyrimui ieškojo įvairių priežasčių, o Pet
ras Kmita visų priekyje ėjo su maršalkos lazda ir darė tvarką. 
Bažnyčia buvo pilna senatorių ir šiaip didikų. Barbora, aprėdy
ta nepaprastai brangiais rūbais, nusagstytais deimantais ir spin
dinčiais auksu, prieš didįjį altorių sėdo su karaliumi į brangų 
sostą. Su didelėm iškilmėm arkivyskupas Barborai suteikė pa
tepimą ir uždėjo jai senai svajotą karalienės vainiką. Kitą dieną 
karalius ir jauna karalienė Krokuvos miesto aikštėje davė audien 
ciją vasalams kunigaikščiams.

Barbora pasiekė senai trokštos laimės. Jos gyvenimas bu
vo pilnas meilės. Išsipildė ir jos brolių norai: garbė, turtas ir 
karūna supo jų seserį. Imperatoriaus pasiuntinys negalėjo atsi
stebėti, kokiu puošnumu Žygimantas Augustas apsupo Barborą, 
kaip ją mylėjo, kokias dėl jos darė išlaidas.

Tačiau čia laukė vėl Barboros tragiškas likimas. Pasiekusi 
didžiausios laimės ir garbės per skausmus, ji labai trumpą laiką 
tegalėjo tuo džiaugtis. Baisi neišgydoma liga - vėžys ėmė 
ėsti jos gražųjį kūną, Per karūnaciją, kur tiek daug buvo gar
bės ir linkėjimų, karalienė jau sirgo ir į sveikinimus, lyg ką nu
jausdama, ji sakė: „Prie kitos karūnos mane dangaus Viešpats 
šaukia. Norėčiau prašyti Jį, kad (žemiškos valdžios) bedą (laz
dą), pakeistų dangiškąja palme, o mano mylimam vyrui po ma
no mirties sušvelnintų skausmą“.
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Žygimantas Augustas dar galvojo, kaip greičiau buty gali
ma nugabenti žmoną Vilniun, kad ir gimtoje sostinėje parodytų 
ją visame majestote. Tam buvo daromi dideli pasiruošimai. Ta
čiau likimas buvo žiaurus. Atsistojo pati didžioji kliūtis — liga, 
kuri prikalė Barborą prie lovos. Tada Žygimantas Augustas ne
beturėjo priešų, tačiau vienintelis jy buvo likęs — Bona. Kara
lius labai bijojo jos nuodų. Saugojo jis žmoną, kaip mažą vai
kutį. Apstatė ją tik sau patikimais žmonėmis. Įsakė, kad „ka
ralienei moterys duotų gerti ne iš puodelių, o tik iš stiklinių“, 
kad viskas būtų galima geriau matyti. Paskui įsakė sekti mote
ris, kurios atvažiuodavo karalienės lankyti. Viskas buvo saugo
jama iki smulkmenų. Nežinia, kam tai priskirti, ar protingam 
Žygimanto saugojimui, ar perdideliam įtarinėjimui.

Liga nė kiek nemažėjo, nors dvaro gydytojai iŠ kailio nė
rėsi besistengdami pagelbėti ir pritaikyti savo meną. 1551 m. 
sausio ir vasario mėn. liga dar tik padidėjo. O kovo mėn. taip 
pakilo karštis, kad jau buvo imta abejoti apie tolimesnį Barbo
ros gyvenimą. Karalius buvo įsakęs paruošti didelį vežimą — 
karietą, kuriame, plačiau pakirtus pilies mūro sieną, Barbora tu
rėjo būti išvežta į šiltesnį piety orą. Tačiau liga negailestingai 
naikino jos gražy kūną. Votys atsivėrė viena po kitos. Vilties 
nebebuvo. Gražuolė moteris, kuri nesenai kiekvieną į save 
traukte traukė, dabar pavirto dvokiančiu ir pūliuojančiu lavonu. 
Visi ėmė nuo jos bėgti. Net artimi dvariškiai vengė prisiartinti. 
Tik vienas Žygimantas per dienas ir naktis neatsitraukė nuo 
sergančiosios lovos. Šituo momentu Bona, lyg pasityčiodama iš 
jaunos karalių poros tokiu skaudžiu momentu, atsiuntė savo pa
tikimą italą pranciškoną. Atvyko jis 1551 m. 31 kovo, per Ve
lykas ir įteikė Bonos laišką. Jame senoji karalienė Barborą pripa
žino savo marčia. Vadinasi susitaikė! Tačiau Žygimantas Au
gustas buvo per daug savo motinos įskaudintas. Jis nenorėjo, 
kad Bona susitiktų su Barbora, ir jai buvo leista tik laiškais su
sirašyti. Sūnus vis dar labai nepasitikėjo savo motina ir vis bi
jojo jos nuodų. Jis liepė pakarti Seredžiaus pilyje kažkokią 
bobą „kerėtoją“, paskui ir Liet. Brastoje kitą „burtininkę“, ku
rios būk turėjusios su Bona santykių.

Niekas nepadėjo! Karalienė geso! 1551 m. gegužės mėn. 
8 d. per pietus Krokuvos pilyje ji užmerkė akis, turėdama tik 
29—31 metus. Prieš mirtį ji labai prašė vyrą, kad jis vestų ki
tą žmoną ir nepaliktų valstybės be įpėdinio. Lenkų Kronistas 
Bielskis rašo, kad ėjusios tada kalbos, jog karalienė buvusi nu
nuodyta vieno italo gydytojo Liudviko Monti, kuris, būdamas 
Bonos sekretoriumi, tuo laiku buvo Krokuvos pilyje. Amžinin
kas rašytojas Orzechovskis jos ligą vadino vėžiu (cancer), o kiti 
spėjo, kad viduriuose buvo atsiradusios žaizdos. Pagaliau buvo 
ir gandų, kad ji buvusi kažkieno nunuodyta.
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Neišpasakytas skausmas apėmė Žygimantą Augustą. Jo gy
venimo draugė, dėl kurios jis tiek daug su visuomene, senatu ir 
seimu buvo kovojęs, jį paliko. Mirdama Barbora buvo pareiškusi 
norą būti palaidota ne Lenkijoj, kur ji tiek daug iškentėjo, bet 
Lietuvoje. Barboros brolis ilgai prašė karalių palikti ją garbinga
me Vavelyje tarp kitų Lenkijos karalienių karstų. Karalius tačiau 
nutarė perkelti jos kūną į Vilnių. Liūdnas karavanas pasijudino 
gegužės mėn. 25 d. iŠ tolimos Krokuvos į Vilnių. Buvo jau kar
štas laikas, todėl karstas buvo apipiltas kalkėmis. Žygimantas 
Augustas pats, čia raitas, čia pėsčias lydėjo Barboros kūną į Vil
nių. Naktimis karstas buvo padedamas pakelių koplyčiose, kur 
karalius prie jo budėdavo. Birželio mėn. 23 d. Vilniuje Barbora 
buvo labai iškilmingai palaidota. Jos kūnas buvo padėtas kate
dros koplyčioje šalia pirmosios žmonos Elžbietos. Karalius norė
jo Barboros kūną perkelti į šv Onos — jo paties pastatytą baž
nyčią, bet to nespėjęs, įrašė į testamentą ir prašė savo seserį 
Oną tai padaryti. Tačiau jo valia niekados nebuvo įvykdyta.

Karalius savo Barboros labai gailėjo. Jos daiktus visą gyve
nimą saugojo, laiškuose Radvilai Juodajam ją dažnai minėjo, 
jos atvaizdą liepė atnešti prieš savo mirtį, po 20 metų nuo Bar
boros netekimo. Savo kambarius liepė išlipinti juodais aksomo 
tapetais. Visas dvaras turėjo paskęsti kurį laiką didžiame gedu
le, o pats karalius Barboros gedėjo visą gyvenimą. Jos mirtis 
padarė jam ir jo būdui didelės įtakos. Karalius tapo užsidaręs, 
viskam abejingas, neryžtingas, linkęs viską atidėlioti ryt dienai, 
todėl ir istorijoje tapo pavadintas „ligi rytojumi“. Jo širdyje 
Barboros mirtis paliko didelę tuštumą, kurią vėliau jokia kita, 
moteris, pagaliau, nė naujos vedybos nebeužpildė. Barbora jam 
buvo du kartu sužadinusi viltį duoti įpėdinį, tačiau jis mirė 
nepalikęs įpėdinio, paskutinis gausingos Gedimino giminės vy
riškas atstovas, paskutinis Jogailaitis. Prislėgtoje Žygimanto 
Augusto nuotaikoje, kuris kaip ir jo motina tikėjo į prietarus, 
kerėjimus ir burtus, įsigalėjo manymas, kad jo motina, toji Bona, 
kokiu nors kerėjimu arba slapta įdėjusi nuodų, ir bus jo mylimą 
žmoną nužudžiusi. Jo santykiai su motina labai pairo. Pagaliau 
Bona išsikraustė atgal į Italiją. Žygimantas Augustas nebeteko ir 
žmonos, ir motinos!

Tragiškas lietuvaitės Žygimantienės gyvenimas, kuriame 
tiek daug buvo išgyvenimų, yra buvęs objektu ne vienam lenkų 
rašytojui. Daug jos gyvenimo smulkmenų yra žinoma ir apra
šyta. Žinome, kaip atrodė Radvilų sodas, kur įvyko pirmieji pa
simatymai, gerai žinoma Barboros laiškų forma, jos rūbų spalva 
ir t. t. Tačiau dėl jos charakterio bei būdo ypatybių buvo iki 
šiol dvi priešingos nuomonės. Lenkai ilgai ginčijos, kas gi buvo 
toji Barbora, kuri taip pririšo prie'savęs Žygimantą. A. Belins
kio ir Węžyko tragedijos, parašytos su simpatija Barborai, buvo 
rodomos praeitame šimtmetyje su pasisekimu (ypač pirmoji) Len-
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kijös kraštuose. Odyniec’as parašė dramatinę poemą ir ją išidea
lizavo kaip Apvaizdos siųstą moterį, kuri įvykdė Lietuvos — Len
kijos uniją. Istorikai buvo arčiau istoriškos teisybės. Istorikas 
Šajnocha, pasiremdamas Balinskio išleistais šaltiniais, vaizdavo 
Barborą kaip silpną, kapryzingą, ambicingą, prieš karalių nusi
žeminusią ir nervingą moterį. IŠ to, kas jau iki šiol apie Barborą 
pasakyta,-aiškėja, kad tas charakterizavimas bus vienašališkas. 
Tačiau jame yra ir tiesos. Karalienei Barborai artimi žmonės apie 
ją rašė: „Jį viską pasiekia, ko tik įsigeidžia“. Buvo kalbama, 
kad ji labai išdidžiai elgdavosi su savo dvariškiais. Jos pus
brolis rašė: „sakoma, kad karalienė yra pikta ir tingiai rėdosi, 
karalius turi laukti ištisą valandą, kol ji apsirengs“. Tačiau ka
ralius jai viską atleisdavo. Karalienė jį valdė. Jis pas ją ilgiau
siai prasėdėdavo, nors ji į valstybės reikalus visai nesikišdavo.

Balinskis, pirmasis paskelbęs savo „Pomiętnikuos“ apie Bar
borą daug medžiagos, nesutiko su Šajnochos nuomone apie Rad
vilaitę. Jis, norėdamas apginti jos garbę, savo knygoje „Studyje 
historyczne“ (1856) pavaizdavo Barborą visai kitokioje šviesoje, 
rodė jai daug entuziasmo, perstatė ją idealia moterimi, gera žmo
na ir t. t. Dabar apie Barborą turime daug daugiau medžiagos 
negu buvo jos 19 amžiuje, Šajnochos ir Balinskio laikais. A. 
Przezdziecki parašė plačią monografiją ir atspausdino jos laiškus. 
Iš viso dabar yra žinomi 44 Barboros laiškai: 8 — Žygimantui 
Augustui, 33 — broliui Radvilai Rudajam, 1 — motinai ir 2 — 
broliasūniams. Daug jų yra rašytų jos ranka arba su jos priera
šais. Tie laiškai mums rodo, kad ir Šajnocha ir Balinskis viena
šališkai ją atvaizdavo. Tiesos bus daugiau pas pirmąjį. Mums 
daugiau įdomu ne atskiros žmogaus ypatybės, bet tai, kad toji 
lietuvaitė taip savo meile prie savęs pririšo paskutinįjį Gedimino 
giminės didįjį kunigaikštį, paskutinį lietuvį Lenkijos soste, kad 
šis, nepaisydamas protestų dėl jos kilmės, ją vedė. Toji karaliaus 
meilė neturi sau lygaus pavyzdžio iš anų laikų valdovų, pratusių 
vesti politiniais išskaičiavimais. Šitame momente visad ir slepiasi 
daug dramatiškumo. Barboros ir Žygimanto meilė paliks visiems 
laikams pavyzdžiu. Ji turėjo pasižymėti neprastomis ypatybėmis, 
jei monarchas dėl jos drįso pakelti tokią didelę kovą. Šitoji ko
va už žmogaus širdies teises, kurios dažnai neklauso proto nu
rodymų, yra čia įdomus Lietuvos 16 amžiaus istorijos lapas, ir 
tegu jis bus nepamirštas.
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NĖLĖ .MAZALAITĖ

Čirvų Dama
* *

Neramumas vis kyla. Iš pradžią tas kažin kas keista, ne
išaiškinama, lengva, kaip priešvakaris vėjas, vis labiau įsigalė- 
jančiai apima visą esybę, persunkia, lyg stiprėjanti melodija, lyg 
vėsulo prisiartinimas, • lyg staigus traukimas aukštyn.

— Ką tu čia dabar? Apakai? — Susikeikia kapitonas — 
Su tavo virtuoziškumu prakišti tokią kortą.

Tas pažadina Algirdą. Sekančiu ėjimu jis meistriškai atsi
griebia, ir kaip visuomet, vėl visas atsiduoda lošimo azartui. — 
Bet kažkas nežinoma vis auga, kaip staigi migla aukštumoje. 
Tas kažkas apima smegenis, dvasią ir kūną— daug sunkiau, 
negu sėdėti pririštam degančiam lėktuve. Algirdas junta, kaip 
ima drebėti jo pirštai, ir delnai pasidarė drėgni, šalti, tarsi prieš 
ligą ar didelę baimę.

— Po velnių, vėl! — rėkia kapitonas.
— Negaliu — Algirdas meta kortas ir vaikšto. Jis atsi- 

sagsto mundieriy ir klausos, — širdis plaka tyliai, visai tyliai, 
kaip laikrodis už kelių sienų. Kas artinas prie jo — liga ar 
kita nelaimė?

— O gal būt gana. Žmona belaukdama prasikeiks. — Kapi
tonas stojas. — Tu, rodos, taip pat rengies į tą balių?

— Ne, ne! — Algirdas maldaujančiai stabdo draugus. — 
Dar vieną partiją. Jeigu jūs paliksite mane vieną — aš iš pro
to išeisiu.

— Panašu. O balius?
* . o

— Neisiu. Jūs negalit suprasti, koks baisus nujautimas 
apėmė — nežinau, kas ištiks mane, jei išeisiu iš namų.

Trys draugai kvatoja skardžiai, kad net lange atsidaužia 
plonas cypimas, ir visom stygom, skambančiai suvirpa gitara. 
Kitą Įtartą toks juokas būtų įgylęs kaip bitė ir galėtų sukelti bar
nį, bet dabar tai neprisimuša prie sąmonės pro tą keistą baimę, 
kuri'vis labiau stiprėjančiai apima Algirdą.

Dar kvatodamas kapitonas užtrenkia duris. Jaunieji pasi
duoda prikalbami likti prie kortų ir jo neramumo. Jie erzina, 
juokias, nuolat pakelia banko vertybę ir nuolat aplosią Algirdą.

Staigus, kaip užpultas telefono skambutis; Juokdamiesi seka 
draugai, kaip Algirdas nubalęs dar minutę laiko kortas pakeltoj
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rankoj. — Skambutis vis nekantresnis. .Tada jis stojas. Pirštai 
darosi visai šalti ir kortos nukrinta, išsisklaido asloje. Jis paima 
triubelę, bet ranka dreba.

Linksmas balsas išmetinėja nedovanotiną vėlinimąsi —ar jis 
užmiršo, žadėjęs užvažiuoti jas paimti? Mama jau nekantraujanti.

— Aš negaliu, — priešinas jis, bet linksmas balsas iš tolumos 
baras ir ragina skubėti. Valerija taip užimta busima pramoga, kad 
negirdi jo atsisakymu. Ten jau nutilo, o jis dar tebestovi su triu- 
bele prie ausies ir kartoja — aš negaliu ateiti.

— Kokios tu benori didesnės katastrofos, kaip užrūstinti bu
simąją ir uošvę? — juokas nuo stalo.

Kapitonas atsuka jį už peties.
— Ar tu jau sutikai savo nelaimę?
Ponios nieko nesupranta, Valerija žvalgos į Algirdą ir ka

pitoną pakaitom, kaip klausimas.
— Tamsta negali įsivaizduoti/kokį bailų vyrą turėsi.
Ne, ji vistiek nieko nesupranta, o motina suraukia sausą, 

nepatenkintą veidą. Žiūrėdamas į ją Algirdas viduj juokias, kad 
ponia negali atleisti jam ir dukteriai už atstumtą turtingą komer
santą.

— Nesuprantu, — purto Valerija galvą, ir nuo to judesio 
suvilnija balsvos garbanos.

— Aš taip pat, šypso kapitonas. — Matai, tamsta, jį apsė
do nujautimas kažkokios nelaimės. O paskui, žinoma, jis-pradės 
tikėti sapnais, čigonės būrimu ir, sutikęs kelyje katę — grįš iš 
puskelės namo. Žavėtina! '

— Kas buvo? — užsipuola Valerija sužadėtinį.
— Nežinau. Tikrai nežinau, — ginčija jis pro juoką. Taip, 

vos tik uždarė už savęs duris išeidamas, tas baisus, pirmą kartą 
pažintas keistas jausmas pranyko, lyg paliko uždarytas. Ir dabar 
jis pats stebėjos, jis gėdinos, kad pasisakė.

— Nieko nebuvo, tyčia išsigalvojau, — juokias ir staiga 
junta — vėl atėjo. Ne, ne pats jausmas, tik jo prisiminimas, bet 
toks baisus, kad juokas užgeso, ir jis tyliai, surimtėjęs, prisipažino. 
— Nesuprantu to, tik žinau, kad jei prieš skridimą užkluptų 
panašus nujautimas, nedrįsčiau pakilt.

Dabar kapitonas nesijuokė — jei visų laikomas drąsiausiu 
lakūnas prisipažįsta esąs bailys, čia kažkas negera. Gal būt, iš 
tikrųjų jo mirtis atėjo kartu į šį paskutinį balių?

Ir Valerijos akys prisipildo nejaukumo, beveik baimės. Ta
čiau Algirdas pirmasis nusiblaivo jis juokias iš savęs ir kitų, 
vėl viskas nuslinko, ir jis pats netiki, kad galėjo kas jį išgąsdinti.

Neaiškus, neblaivus linksmumas vaikšto salėmis ir kiekvieną 
užkabina — jis prisilenkia prie stikliukų ir kaip burtininkas įkal
ba svaigulį; jis tampo muzikantų išvargintas — kaip ir jų instru- • 
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mentai — rankas, jis kažkuo visiems apsmilko akis, kad viskas ma- 
tytysi gražiau negu yra. Jis seniams pasižiūri į veidus ir nuo to po 
plikėmis drąsiai maišosi atjaunėjusios mintys, virpančios suvytu
sios kojos junta jėgą ir ugnį. Jis tiems, kurie atsinešė liūdesį ir 
nematomą gedulą, pasako kažką, dėl ko ima veiduose skleistis 
šypsena. Neaiškus, neblaivus baliaus linksmumas valdo visus.

— Trys kortų Šokiai! — paskelbia kažkur tolimam kampe 
naują prašmatnybę.

— Ką reikia daryti? — primerkia Algirdas akį į segamą 
kortos pusę.

— Ieškoti kas turi antrą tokios kortos pusę — ir tada — 
šokti, — viliojančiai šypso judri studentė, ir, kai žiūri į aviatorių, 
per jos lūpas bėga lyg vėjas, kažkoks šešėlis — galbūt gailestis, 
kad ne ji sudarys jam porą.

— Čirvų darna, — kritiškai apžiūrinėja savo papuošalą 
Algirdas. — Bevelyčiau tūzą tik ne pusę ir tai ant stalo, tada 
nereiktų klausti patarimų. Jo juoke girdėjos atbudusi jo stiprioji 
aistra — traukimas prie kortų, ir Valerija ima išmėtinėti tą silp
nybę. Paskui ima jo ranką ir eina ieškoti barzdoto kryžių kara
liaus, savo nežinomo partnerio. — Visuotinas vaikščiojimas, žval
gymasis, ieškojimas, šypsenos ir nepatenkintos minos — loteri
jos ir jomarko nuotaika.

— Primena poetų apdainuotą neramių dvasių klajojimą 
ieškant giminingos sielos...— Čia frakuotas kavalierius nutraukia 
Valerijos sentimentalią filosofiją, pareikšdamas pusę karaliaus ir 
teisę j tango. Jos akys žiburiuoja, kaip vilingos ugnys; tai taip 
įdomu ir nauja, vistiek, jei žaidimo partneris ir neįdomus.

Algirdas vaikšto vienas, bet jo ieškojimas yra tuščias. Greit 
pasirodo jam visa tai kažkaip juokinga ir kvaila. Jis palaukia, 
kol ima plaukti muzika, nešdama tokias keistas, lyg iš sudužu
sio laivo negyvenamon salon sublokštas poras, apsižvalgo, ar. 
nesimato ko vienišo, atsilikusio, ieškančio raudonos > čirvų damos 
pusės — ir sugrįžta į bufetą. Ponia uošvė, atatinkamai savo 
rimtumui, retkarčiais pridėdavo šaltą vyną prie lūpų, nenuplauda
ma jų raudonumo. Kapitonas gėrė kažką stipresnį. Klausyda
mas jų kalbos ir bendro įvairaus skambėjimo, Algirdas pajuto 
dienos nuovargį ir nepaprastą norą miego. Ir staiga išlindo 
piktumas: ar negalėjo vieną kortos pusę išmesti kur į kampą, o 
gal iš viso jos tik pusė buvo — kur tat yra moteris, su kuria jis 
turėjo šokti? — Kaip visko, kas neduodama, jis būtinai panoro 
nors kartą apsisukti ir, kai frakuotasis atveda Valeriją ir pasitrau
kia su įsitikinimu — iki — Algirdui, atėjo mintis nučiupti jį už 
pečių ir pakeisti kortas. Iš tikrųjų, kokia komedija leisti sužadė
tinei sukinėtis su kažkokiu nepažįstamu, o pačiam žiūrėti į tą 
linksmumą, kaip į tabu. /

— Aš manau... Atsisuka j ją ir nori pasakyti, kad neleis 
jai pabėgti. Jos akys dega gundančiai, kaip tolimos naktigonių
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ugnys, ji negali užgesyti lūpų šaltu vynu ir kas minutė darosi 
gražesnė. Tokia buvo ji sužadėtuvių dieną. Jį apima atsiminimas 
ir staigi neprotinga mintis — išvežti ją namo. Kryžių karalius 
vėl išsiveda Valeriją, o jis daros nekantrus ir piktas. Gal būt tai 
tokiais momentais vyrai pasigeria?! Tačiau jis ir dabar negali nu
veikti paniekos tam netikram apsisvaiginimui.

— Tu vis našlauji? — Šypso grįžus Valerija, šypso palei 
pačias jo akis. — Užtat paskui šoksiu tik su tavim.

— Žinoma, kitaip... —Ir nebaigia. — Ta moteris, ta, kuri 
eina pavargusiai nuleistom rankom, alyvine suknia? Ji klauso ly
dinčio ją vyriškio, žiūri į jų stalą ir staigiai sustoja, lyg išsigan
dus. Iš tolo ryškiai raudonuoja koketinga Čirvų dama.

Algirdas palieka savo ponias ir prieina prie moters alyvinėj 
suknioj, užstoja kelią ir beveik pykdamas sako:

— Tamsta nuskriaudei mane dviem šokiais, bet dabar!
Ji stovi priešais pavargusiai nuleistom rankom, ji žiūri į 

kortą prisegtą prie aviatoriaus krūtinės, paskui į savo, lyg lyginda
ma sudėtą giminės herbą, kurį atnešė iš tolimo krašto palikuonis.

— Aš nemaniau — ji nepasako ko nemanė. —Taip, dabar 
šoksim.

Ji eina šalia jo, visai nesirūpindama lydėjusiu ir nejaukiai 
pasitraukusiu vyriškiu. Salės triukšme kažkaip išsiskiria tylus šla
mėjimas jos alyvinės suknios. Algirdas pastebi jcs plaukuose 
didelę alyvos šaką, dar šviežią ir neišglebusią tame karštume. 
Tokia pat šaka užkišta už juostos. Ir jam nuostabu, keista, kad 
ji nė karto nepažvelgia į jį. . ’ ' . • •

Valsas iš „Fausto“, kaip šokanti daina. Rodos, jis verčia se
natvę atjaunėti, o kojos pasidaro lengvai sparnuotos, kaip plaštakės.

— Niekada, iki šiol nemačiau tamstos, — sako ir pasakęs 
galvoja, kad gal būt nereikėjo.

— Sakalo akys žvalios — bet kur jis pastebės visus ma
žus, pažeme lakstančius paukščius! — Tai gali būti ir ironija, ir 
kažkas pasigėrėjančio, ir šiaip sau tušti žodžiai. Jis negalėjo iš
skirti tiesos ir daugiau nieko nekalbėjo. Ir kam reikia — nejau 
vienas valsas verčia susipažinti. Tačiau galvoja vėl, kad iŠ tikrų
jų jos niekur nematė. Ir stebėjos, kad ji nepažvelgia. Jis matė 
tik blakstienas, ir pro jas, kažkur, pro jo petį, tolumon nukreip
tos jautės akys. Kokios?

Valsas skambėjo ir dainavo. Salėje slankiojo linksmybė ir 
barstė svaigulį neaiškų, lengvą kaip debesys ir dūmai.

Ilgame sukimosi išsidraikę jos plaukai, su nulinkusia alyvos 
šaka palietė jo kaktą, ir jis pajuto geismą — suktis amžinai. Jaučias 
pavasaris, lyg guli po alyvų krūmu ir junti žemės pašėlusį gai
valingą lėkimą. Ausis pasidarė nuostabiai jautri ir išskiria alyvi
nės suknios šlamesį, šnerantį lengvai, kaip vėjas medyje. Ir kaž
koks liūdesys ir džiaugsmas atsiskamba tolimai, paslaptingai, 
tarytum, stovėdamas ant kalno, girdėtum kelintos parapijos-varpus.
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— Kur nuvesti, kur palikti ją? — galvoja, bet nebaigtą jo 
mintį ji perkerta.

— O Štai ir mano draugai. Dėkui. — Ji nueina nė karto
nepažvelgusi.

Paskui, mato Algirdas — ji šoka labai azartingai, lyg gy
venimas ir mirtis loštų iš kiekvieno šokio. Su ja buvo keletas
vyrų. Jauni, gal per daug jauni, kad mokėtų neparodyti kitiems 
ir jai pačiai, jog galvoja tik apie ją.

Paskui —- ji dingo, lyg nuvyto ir numirė, kaip tos alyvos, 
kurias matė merdėjant nuo karščio jos plaukuose ir už juostos. 
O gal jos mirė, kad kas nors per daug į jas žiūrėjo ir kieno nors 
rankos palietė šaltus žiedus —juk gėlės tokios trapios ir neilga
amžės.

Ji išėjo — ir neliko pavasario.
Algirdas matė viską, nors jam neatrodė, kad tyčia žiūrėjo. 

Ir kuomet rimtai kalbėjos su uošve, ar šokdamas laikė arti savęs 
sužadėtinę— galvojo, kokios buvo anos akys ir kodėl nepažvelgė 
ji. Ir galvojo, kad jos balsas buvo kažkoks jaučiamas, apčiuopia
mas — ir jis buvo saldus, kaip gėrimas, kurį kartą gėręs ilgai 
negali užmiršti kad gėrei. Jis juto liūdną atsiminimą to neuž
mirštamo, nežinomo vyno, kai galvojo apie balsą nepažįstamos 
moters.

Niekas nepažiūrėjo, kai Algirdas tykiai pasitraukė nuo sta
lo, palikdamas keletą sugniaužytų, suteptų kaip sąžinė banknotų 
ir vylingai nekaltą sidabrą — vakaro pelną. Pamažu, lyg įkyrė
jusi plokštelė, kortų vardai įerzino ir nusibodo.

Jis išgėrė užšalusios arbatos, užsidegė papirosą ir išsitempė 
sofoj. Kapitonas šventė žmonos atostogas, ir viskas buvo kaip 
anais praeities gerais laikais: nuorūkos mėtės ant gėlių vazonų ir 
asloj, sofoj galima šalia šilkaplaukio pajaco ištempti purvinus ba
tus, ant knygų susirangęs diržas, ir Psichėj ai kažkas užmovė ke
purę. Galima keiktis, pasakoti anekdotus ir kalbėti ką nori apie 
moteris. Kapitono žodžiais, tai primena pozicijas, tikrą vyrišką 
gyvenimą, kuris nušluoja viską nuobodžiai puošnų, atšviežina.

— ... ir tada pamatė, kad įpuola vyras... O kur dar vie
nas? — Kapitonas žvalgydamas nuplėšė pasakojamo anekdoto 
kampą. — Vėl apstojo „nujautimas“? — atrado akimis Algirdą.

— Nuobodu. >
—- Tau — ir nuobodu? Ne, čia jau aš nebesuprantu; jau

nystė, laisvė, sveikas sprandas, kortos ir šnapsas — gal būt sena 
davatka turėtų teisę skųstis.

Aš žinau, — pasiremia alkūnėm jauniausias draugas, — 
Algį pakerėjo Čirvų Dama.

— Norėjai pasakyti— pikų? Ar ir tu prismaugei Hokią se
ną raganą dėl kortų paslapties?

— Trys kortos, trys kortos, — .kažkas cypia arijos gaida.
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— Ne, Čirvų Dama, — ginčija jauniausias. — Nepažįstama 
moteris, kuri... - .

■ — Gana, gana, girdėjau! Nežinau, kam tik jis nekalbėjo — 
ką tik neklausinėjo apie tą nežinomąją. Gal buvai Šančiuose 
pas burtininkę?

Algirdas juokias kartu, bet prisimerkęs, lupą prikandęs val- 
dosi, kad nepasakytų ką šiurkštaus ir prisiekia sau, kad niekada 
niekam nesisakys jokio nuotykio su moterimis. Nedidelis džiaugs
mas girdėti draugus juokiantis iš to, ką tyliai ir svajojančiai gal
voji. Tarytum įsiTeidai juos visus apžiūrinėti jungtuvių lovą.

Tačiau dabar jis pamatė — tik dabar — kad jis iŠ tikrųjų 
galvoja apie Čirvų Damą.

— Ji buvo įdomi ir pranyko, — ginčija jauniausias leite
nantas, lyg kalbėtų už save.

— Tegu garbina Viešpatį, kad daugiau nematė jos! Žinome 
mes tas įdomias moteris! — Praeityje— pamestas vyras, septyni 
meilužiai, kankinės veidas, skaisčios akys — Taip — Paskui, ke
lios naktys, kurių užmiršti negali, skolos ir valdiški pinigai, atei
čiai gali pasirinkti tarp kulkos ir kalėjimo. Ne, padorios moterys 
nepasirodo, kaip kometa ir nepasislepia, nuvilkdamos savo uode
ga vyriškio galvą. Padorios moterys neveda toliau bažnyčios — 
jos palieka su mumis nenusikratomai.

Algirdas dar kartą prisiekia — tylėti kitą kartą. Ir nejučiom 
pasiduodamas girtam kapitono himnui, galvoja, kad Čirvų Dama 
iš tikrųjų yra tik gudri avantiūristė, yra ragana, apie kurią rašo 
knygos. Tos raganos nelekia paparčio žydėjimo naktį su šluotom 
į Šatriją, jos nenaikina kaimyno gyvulių, pasivertusios kate — jos 
praeina ir pranyksta, kaip pavasaris. s

— Kokios jos akys? — galvoja jis tarp dūmų ir anekdotų.

— Gal pavėžinti? — rudas automobilis beveik užlėkė ant 
šaligatvio, vėjo traukimu prisilietęs Algirdą. Valerijos išlepusiose 
ir mažose rankose, net per dideles odos pirštines, vairas atrodo 
trapus žaislas, sukinėti nieko negalvojant.

— Kažkas taip pat nerūpestingai vairuoja mūsų gyvenimą
— filosofuoja jis ir išsiblaškiusiai bučiuoja išsinėrusią iš suteptos 
odos — kaip pasakos Pelenė — ranką.

Jis atsisėda šalia ir uždaužia paskui save dureles. Auto pa
sijudina. — Ir jis mato — šaligatviu praėjo moteris — iŠ lėto, 
lengvai, lyg neina kietu grindiniu, o plaukia nešama švelnaus 
vėjo. Jis pažino Čirvų Damą. —

Valerija vairuoja vis didesniu tempu, o mintys grįžta atgal, 
kaip nusikaltėlio atsiminimai, grįžta į tą vietą, kur praėjo moteris
— moteris — ragana, kurios niekas nedegina ant laužo. Jis ly
gina su moterim, kuri veža jį, kuri veš visą gyvenimą, nesi
slėpdama.

v
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—v Taip lėktum, lėktum nesustodamas, kažko ieškoti, kažką 
vytis,—svajojančiai plepa Valerija, ir jos galva truputį liečia jo petį.

— Vytis pavasarį, — nejausdamas pasako, lyg mįslės iš
sprendimą. Ir staiga pajunta džiaugsmą, neaiškų, tarytum iš dide
lės aukštumos matytų saulėtą miestą. Pajunta ilgesį — tarytum 
stovi prie didelės tvoros be vartų — ir iš vidaus nematomo sodo, 
jaučia drėgnas, gaivinančias alyvas.

Prie išslinkusio iš vieškelio keliuko sustojo ir užsirūkė.
— Kas dabar gali pasakyti — pasukti čia, ar ieškoti dar 

kur nors kito šunkelio. Pagal visus Jono pasakojimus, išeity, kad 
jau kur nelabai toli turi būti dvaras. — Pagaliau — jeigu ir ne
pataikys — ne bėda: užsuks pas pirmą ūkininką. Ir pasuko mo
tociklą į siaurą kelią.

Apsižvalgė. Vakaras_ artinos skubiais žingsniais, kaip kelei
vis bijodamas paklysti. Ūžė paniurusiai pakelių medžiai, paskui 
prasidėjo nublukę ir purvini laukai, toliau miškas. — Nulinkusiom 
šakom, kaip tinginėm rankom eglės, lieknos, visuomet jaunai at
rodančios, pušys. Tolimi laukai, tėviškės atsiminimai užpuolė va
žiuojantį, kaip šunes skalydami nutilusias kalbas, nudilusius vaiz
dus, veidus numirusius, užmirštus. Ėmė nykus jausmas nuo įvai
raus šlamesio, pagalvojo apie Goethės baladę — rodos, matė 
tarp medžių jojantį su negyvu kūdikiu tėvą. Purvas taškėsi, už
lėkdamas ant veido, užtikšdamas ant akinių, puiki kelionė.

Kelias atsimušė į parką, aptvertą pusiau atremontuota tvora. 
Dabar jis jau žinojo, kad nepaklydo.

— Miela — susijuokė balsiai, kad jo latras draugas, mirties 
kilpas išmainė į ramų ūkininko gyvenimą. Ir, kaip matyti, nesve
timas romantizmo ir poniškų pretenzijų —gal jo žmona susigal
vojo savo kraitį pakeisti į tą seną dvaro centrą, su visais, kažko
kių, be atžalos išvisusių, aristokratų prabangos likučiais.

Kažkur gilumoj sodo, tur būt prie namų, kažkas dainavo. 
Banguojantis balsas vyniojos vėjo Ūžime, toks aiškus, jog Algir
dui pasirodė, kad mato jį kaip ilgą, žvabančio šilko juostą, su- 
sigarankštėjusią, lyg vėjo bangos.

Didelio rūmo fasadas sutamsavo pro medžius ir jis sustab
dė motociklą. Apžvalgė jį ir save — purviną kaip rudenį irt nu
siėmė užtaškytus akinius; — Tai nustebs Jonas, išvydęs netikėtą 
rudens pavakarių svečią; tiek kartų abu su žmona ragino atlan
kyti jų naują buveinę, viliojo žiemos medžiokle, žavėjo vasaros 
poilsiu, o štai dabar atsiranda purvyne, nė žodžio nepranešęs.— 
Galvoja, kad pats nemokėtų paaiškinti tos staigios užgaidos, pa
daryti draugui ir sau šeštadienišką netikėtumą.

Pranykęs balsas vėl staigiai atsirado, kaip šviesa, rodos, čia 
pat, tarytum tie viliojimai, klaidinimai liūnuose iš seny pasakų. 
Lengvas niūniavimas tarp baigiančių kristi lapų. Jis žengia tykiai, 
nenoroms sušlamindamas gausiai prikritusius visur lapus, tykiai, 
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kad užklupty dainuojančiąg Tai tikriausia namų ponia klaidžioja 
parke, vėlybo rudens parke, kaip romano herojė. —' Keistai atro
do medžiai. Geltonai, numirėlišku žvakių vašku kvepia lapai. 
Žalsvas dainuojančios drabužis, pro medžių stuobrius, tarsi užsi
likę iš pavasario keli lapai, tarp kitų rudy. Štai ji ateina čia.

— Čirvų Dama! _
Prieblandoje jos plaukai atrodė šviesesni negu iŠ tikrųjų, ir 

akys didelės, nustebusios. Po tais užkritusiais ant kaktos plau
kais — tos akys, kaip tolimos slyvos, pageltusiame medyje. — 
Ir taip žiūrėdamas j tas akis, kuriose maišėsi nuostaba ir kažkas, 
beveik išgąstis — Algirdas susiprato pasakęs didelę kvailybę. Jis 
sumišo ir todėl supyko. :

-— Manau, būsiu paklydęs. Turbūt ne čia gyvena Jonas 
Linksna? — jo klausimas beveik šiurkštus.

Ji nusijuokė — ir kažkur nukrito lapas, lyg to juoko nu
krėstas prinokęs vaisius.

— Kaip tik čia. Tačiau tamsta nusigandai lyg patekęs pas 
nelabąjį viešnagėn, — ji vėl nusijuokė, ir tuoj visai svetimu bal
su:—Prašau, palydėsiu tamstą.

Ji tylėjo ir žengė labai greit, ir jis nieko nesugalvojo pa
sakyti, lyg tarp j y būtų įvykęs barnis.

Vienas, kitas kambarys, didelis salionas pilnas sūtemų, kaip 
vaiky siaubas — ji sustojo ir atsisuko.

—- Prašau sėsti — aš surasiu ką nors iš šeimininkų, — ir 
dideliame ruime balsas sklaidėsi minkštai, nykstantis, tarytum 
nesulaikomas.

Ji išeina ir pro kelintą sieną girdis skardžiai ir kažkaip 
kaprizyngai:

— Jonai, tau atvedžiau svetį.

— Kad taip senam atsiminimui kokį pokeriuką? a? — Juk 
buvai mūšy — griešnųjy kartožninky — karalius. Na, na, nėra 
ko vartyti akis, — neduoda išsižioti žmonai Jonas. — Praeitis.

Algirdas klausos viena ausimi ir nenoriai kelias nuo stalo— 
buvo jauku ir miela prie vakarienės, lyg suradus pagaliau savo 
tikrąją šeimą. Išeinant girdi — ji kažką alasija su tarnaitėm, girdi 
į ją kreipiasi — panelė Monika. — Ji?

Studentas, Jono brolis, karščiuojas dėl politikos, šeimininkas 
pasakoja apie arklių auginimą — Algirdas gaudo savo mintį: ar 
ji dažnai čia buvoja? gal gyvena? — Ji, ponios puseserė.

Pro dvejas duris girdis — jos kalbasi. Kartais žodis koks 
atlekia pas juos, kaip šmaikšti vilyčia, išblaško dėmesį kortom ir 
žadina kažkam kitam. Paskui ten nutilo. Žingsniai pasigirdo jau 
kabinete, jau artinas į jy stalą. Nesuprantamas saldus Šaltis per
ėjo kojomis; jis tyčia nekruta, ir nepasuka galvos, kaip vaikas, 
klausydamas baugios pasakos.
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— Negaliu suprasti, kaip jums neįkyri,— pro petį pasižiūri 
ponia — ir širdis sustoja, lyg senoviškų laikrodžių atsvaras, išė
jęs visas valandas ir stuktelėjęs į žemę. Toks kartėlis apėmė, 
tarsi savo gyvenime jis nebuvo sutikęs didesnio nusivylimo.

Skambus trinktelėjimas salone, lyg kas sudaužė krištolą — 
ir staigūs, greiti pasipylė garsai, neramūs, ilgestingi, tarsi vaikė 
vienas kitą tamsumoje. — Kaip kažkas žvilgantis iš tamsumos 
susigarankštijo, susiklojo balsas, aiškus, beveik apčiuopiamas.

— Ni, tu dainuoji! — ponia šaukia, lyg išgirdus šmėklos 
dainą.

Tačiau balsas nenutrūksta; žvabančios garankštys nusitęsia 
tolimu, aukštu vaivorykštės lanku, trapūs, skambantys pasipila 
žodžiai. — Ima skystis našlaitė — „prie Šaltos žemelės prisimes- 
dama“—ir balsas plakas pažemiu, beviltis, kaip laužanti rankas 
nuskriausta mergelė. Paskui berniokas į kelintą sodžių ėjo pas 
mergas, lodydamas šunis, braukdamas rasą, ilgai beldė į kama
ros-duris žadėdamas ir viliodamas, užmiršęs, kad ryt su saulėte
kiu reikės tinti dalgį po obelim.

Ponia tylomis ima žvakę ir ant pirštų galy slenka, kaip 
kitą kart, gal vogėsi apgaudinėjant! su jaunu svečiu namų poną, 
kokia nors šių rūmų aristokratė. Ji stato žvakę ant pianino, ir 
pati negali atsitraukti, lyg koks akordas, prirakintas prie klavišų.

Algirdas stojas. Jis nė neatsiprašo, padeda kortas ir stojas 
tamsiame Šone.

— Eitum kažikur toli, per rudenį, 
Tokia šalta, tokia skaidria širdimi — 
Niekas ilgesio jau jauno nepabudina, 
Nei sušildo netikėta ugnimi.

Už lango parke krenta lapai, ir taip šalta, taip ramiai Šal
ta. — Vienos žvakės šviesa daro tamsą dar ryškesnę, ir keistas 
atrodo didelis salonas, pilnas senoviškų ir moderniškų daiktų.

— Ach, Širdie,
Svieto turtus tau sukloti,
Ir vistiek būsi nesoti! — — — •

Kaip gaisras, kaip pavojus, kaip karštas džiaugsmas. Štai, 
stovi ir anie vyrai su kortomis rankose. Ir viską valdo balsas, 
vienas balsas, lyg nieko kita nėra šiam name, parke, naktyje, 
visoj rudeningoj žemėj. — Balsas nutilo, o jo dar klausos.

Algirdas mato Ni veidą, veidą paklydusį vienos žvakės švie
soj, apsuptą didelio kambario tamsumos, mato neaiškiai, lyg už 
daugelio žibuliuojančių uždangų.

— Koks stebuklas įvyko, Ni, tu vėl dainuoji? Tu atradai 
savo dainą, — maldingai, pusbalsiu atsiliepia ponia.

— Nežinau, — ir Ni pečiai pasikreipia, lyg nuo sunkios 
minties; ji palinksta į pianiną, ir pamaži išblykšta akys užge
susios, jos kvėpavimas sunkus ir kenčiantis užima visą tamsų 
kambarį — ir pasiryžo. Nuleido rankas ant klavišų.
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VI. PfįOSCEVIČIUTĖ

Rudeniška Lietuva
Išblyško rožinis geltą aksomas
Ir sodai prisipildė auksu, 
O kaimuose ir vienšėd-žiuos
Kažin kaip viskas rudenio simfonija atausta.

Anksti pavakariais nusidriekia šešėliai
Ties vieškeliais ir sodą pakraščiuose, 
Kur drąskosi pašėlę vėjai —
Paauksintąjį šilką medžiams iššukuosią...

O kryžkeliuos šimtai smūtkelią,
Kur Nukryžiuoto akys — skausmo jūra,

. Eik ten, lig šiol nedrasko vėjai šilko gelsvo, 
Kurį gal dieviškoji mistika užbūrė?...

... Margarita prieš bažnyčią, Margarita atsimenanti, maldau
janti,. nusidėjusi. Ir juodas balsas negirdimai kartoja — „prakeik- 
;a“. Gal būt Ni girdi mato tą juodą balsą, nes ji blykšta kas
kart labiau, ji jau neakomponuoja sau — laužo rankas, stojas, 
jos balsas gyvena ir kankinas. — Margarita yra čia, ta, atmesta, 
ta, puolanti dvasioje ir ant žemės, „prakeikta“.

Ni pavargusi, pasenusi, lyg perėjusi per daugelį metų ir 
minią. Paskui veidas šviečias, aiškėja, ir ji šypsosi laisvai, ly 
išsivadavusi.

— Taip, aš atradau savo dainą. _
Skambus trinktelėjimas, lyg kas numetė krištolą, ir niūniuo

dama ji išeina.

Keistam kambary — senoviškos sienos ir naujausi baldai 
— Algirdas ilgai negali užmigti. Sienos prisisunkusios garsų, ir 
asla dainuoja.

Piktai atitrenkia langą. — Parke ruduo skina lapus, kaip 
beprotis draskantis savo drabužius. Visose viršūnėse vaitoja kaž
kas apviltas ir prakeiktas. Ir apima nusiminimas ir bejėgis piktu
mas. Gal pabėgti? — Vistiek, naktį ar rytmetį, pro duris ar lan
gą, bet pabėgti.

— Kas pabėgo nuo raganos? — Ne, jos bėga pačios ir ver
čia ieškoti ir ilgėtis, — rodos, girdi girtą draugą.

— Čirvų Dama, — juokias pašaipingai. — Čirvy Dama,— 
kartoja iš lėto ir tyliai, bet jam rodos, kad tame šnabždesyje yra 
šauksmo jėga, rodos, kad ji turi girdėti ir ateiti. »

(B. d.)
■ ' ’ v
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" PROF. E. M. STANDING

Montessori metodo pagrindai
Vaikas yra nuolatinėj ir intensyvioj kūno ir dvasios kitimo 

būsenoje, tuo tarpu suaugęs žmogus yra jau pilnutinis tipas. Dr. 
Montessori žodį „metamorfoza“ kaip tik ir vartoja tai būsenai pažy7 
mėti. Vaikas visada yra formavimosi būsenoj, suaugęs — pilnai 
susiformavęs ir pasiekęs savo rūšies tipą. Šitas formavimasis yra 
toks reikšmingas, kad, vos tik mes jį geriau pažįstame, jis pats 
nurodo, kaip su vaiku elgtis. Taip pat iš jo išauga visa eilė antra
eilių dėsnių, labai svarbių auklėjimo praktikai.

Mes esam linkę daugiausia rūpintis vaiko dvasios raida. 
Tačiau neturime pamiršti, kad vaikas keičiasi ir kūnu. Iš tikrųjų, 
juk vaiko kūno dalių proporcijos yra visai kitokios, nei suaugu
sio. Montessori prieš keletą mėty Barcelonoj pastatė naujagimio 
modelį, suaugusio žmogaus dydžio. Šalia suaugusio atrodė didžiau
sias išsigimėlis: galva didžiausia, visos kūno dalys deformuotos. 
Laiko stoka neleidžia išdėstyti, kaip ši fizinė vaiko metamorfo- 
za verčia elgtis su vaiku. Vis dėlto reikia paminėti, kad toji me- 
tamorfoza, tas artėjimas vaiko kūno daliy proporcijų prie suau
gusio, yra priežastis, dėl kurios vaikas, kad ir mokėdamas vaikš
čioti, neišlaiko pusiausvyros, ir pats mokosi ją išlaikyti. Kas nėra 
pastebėjęs, kaip vaikas stengiasi eiti tiesiai, ypač, jei randa kokią 
liniją. Kiek žinau, Montessori pirmutinė suprato šitą vaiko pas
tangų reikšmę. Ji, norėdama vaikui ir tuo atžvilgiu padėti, įvedė 
pusiausvyros pratimus.

Bet vis dėlto, fizinis vaiko kitimas yra labai reikšmingas, 
nereikia pamiršti ir dvasinės metamorfozos. Arčiau su tuo susi
pažinti panagrinėsim keletą antraeilių dėsnių. Visų pirma veikimo 
atžvilgiu. Vaiko veikimas skiriasi nuo suaugusio žmogaus veiki
mo ir savo prigimtim, ir savo tikslu. Suaugęs žmogus dirbdamas 
turi visada prieš akis tikslą pasiekti tai, kas yra ūž jo ribų, pay., 
namą ar tiltą pastatyti, lauką išdirbti. Trumpai tariant, jis stengia
si jį supančią aplinką pakeisti, užvaldyti, kultivuoti. Su vaiku yra 
kas kita. Vaiko veikloje nėra sąmoningų pastangų kokiam išori
niam tikslui pasiekti. Jei vaikas į kibirą pils smėlį, ir kas nors 
pamėgins Jš jo tą darbą atimti, norėdamas jam padėti, vaikas, 
žinoma, pasipriešins. Tuo tarpu suaugęs darbininkas mielai leis 
kitam jį pavaduoti. Vaikas, su didžiausiu vargu prisisėmęs kibirą
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smėlio, išpils jį ir vėl pradės darbą iš naujo, o suaugęs ne. Dėl 
to, kad suaugęs stengiasi su kuo mažiau jėgų padaryti kuo di
džiausią darbą, o vaikas ne. Jo darbas, nors ir' didelis, neturi iš
orinio tikslo ir reikšmės bendruomenei. Tai yra ne kas kita, kaip 
pastangos priartėti prie suaugusio žmogaus.

Vaikas, piląs smėlį į kibirėlį, arba užsiimąs kuriuo Montesso
ri sistemos daiktu, arba vaikas sveičiąs stalą, turi, žinoma, ir kon
kretų tikslą. Bet giliai jo dvasioj glūdi kitas tikslas, ieškojimas 
žaismo, išplaukiančio iš jo asmenybės gelmių. Todėl vaikas ne
pasitenkina ir nenurimsta pasiekęs konkretų tikslą. Jei vaikas, 
pa v. , nuplovė dėmę nuo stalo, tai jis nuplaus dabar visą stalo 
viršų, kojas, o gal dar ir kitą visai švarų stalą. Turint prieš akis 
konkretų tikslą, jame nubunda lyg kokia aistra stalą mazgoti, 
jis dirba tikrai su tokiu pat uolumu, nebeturėdamas jau jokio 
konkretaus tikslo, jokių praktiškų sumetimų. Stebėkim vaiką, no
rintį suvarstyti batukus. Jis su didžiausiu vargu stengsis tai pa
daryt, ir jei mes jo pasigailėtume ir jam padėtume — visa tai 
būtų ne vietoj. Palikime vaiką ramybėje ir stebėkime jį. Ką gi 
mes pamatysime? Ogi vaikas, vos spėjęs suvarstyt raikščius, tuoj 
vėl juos išleis ir pradės iš naujo. Šitą dalyką ypatingai pabrė
žiau dėl to, kad jis toks reikšmingas. Svarbu ne tikslas, bet 
pats vaiko veikimas, kuris būtinai reikalingas jo išsivystymui į 
pilnutinę asmenybę.*

Dėl to aiškėja tas nuostabus, vaikams charakteringas palin
kimas kartoti. Imkim paprasčiausią žaislą. Vaikas išima visus ri
tinius iš skylių, į kurias jie buvo įstatyti, sumaišo (jie yra įvai
raus dydžio) ir vėl įstato į atitinkamas vietas. 3^2 metų vaikas 
pakartoja tai bent 20 kartų iš eilės, diena dienon, savaitė savai- 
tėn ir neretai nuostabiai susikaupęs. Ir čia konkretus tikslas vaikui 
neturi jokios reikšmės. Kitaip — vaikas to žaidimo nekartotų. 
Vaiko susidomėjimas yra kažkas biologiško, kažkoks džiaugsmas, 
kuris visados lydi teisingai atliktą veiksmą. Nors vaikas to ir ne
žino, jo pasitenkinimas tuo užsiėmimu kyla iš to, kad tuo pasi
kartojančiu veiksmu jis palengva turtina savo pojūčius ir išmoksta 
greičiau juos skirti.

> Taip pat tuo nejučiomis lavinasi drauge ir jo protas, nes 
palengva formuojasi nevienodo dydžio daiktų eilės sąvoka.

Išorinė ir ją lydinti dvasinė veikla yra būtina vaiko forma
vimuisi. Iš tiesų, kad išorinė veikla pažadina dvasinę veiklą, kur 
protas ir valia drauge kuria busimąją asmenybę, tai yra vaiko 
dvasinio augimo dėsnis.

Iš viso to kyla daugiau svarbių principų. Visų pirma šis: 
kadangi vaiko formavimasis priklauso nuo jo vidujinės veiklos, 
tai vaikas pats turi padaryti savo darbą. Negalima jam padėti, 
nebent netiesioginiai: neversti jį skubintis. Suaugusiems darbo 
padalinimas galimas ir naudingas, tačiau vaiko veikime jokio 
darbo padalinimo negali būti. -
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Iš pirmojo kyla antras principas, būtent: vaikui teikiama 
mūsų pagalba stabdo jo formavimąsi. Kitais Žodžiais tariant, mo
kytojas turi kaip galima mažiau mokyti, arba, mokytojas turi 
saugotis įsimaišyti į naudingą, kūrybišką vaiko savarankišką veiklą 
ir ją pertraukti. Vaikas kartais instinktyviai geriau žino už mus. 
Savo nepriklausomybę gina vaikai su dideliu pasiryžimu ir at
meta siūlomą pagalbą.

Suaugęs daug lengviau ir greičiau viską padaro nei vaikas. 
Kiek, laiko vaikui, pavyzdžiui, reikia apsirengti! Kaip palengva 
eina viską'! Tai mus pykdo ir nervina tik dėl to, kad mes vaiko 
veiklą matuojam savu matu, atsižvelgdami tik į vertę ir reikalin
gumą siekiamo konkretaus tikslo. Tatai ir yra didžiausia praraja 
tarp suaugusio ir vaiko, nes vidujinis vaiko gyvenimo ritmas yra 
visai kitoks nei suaugusio. Todėl visai nenaudinga mėgint jį su
vienodinti su mūsų. Turime atsižvelgti į šį vidujinį ritmą ir kovą 
už nepriklausomumą.

Fizinis vaiko augimas yra laiptai, kuriais jis siekia nepri
klausomybės. Pirmoji pakopa — gimimas, antroji — kai motina 
nustoja vaiką maitinti, trečioji — kai vaikas mokosi kalbėti, 
vaikščioti ir t. t. Reikia pabrėžti, kad Ši vaiko nepriklausomybė 
neturi nieko bendro su politinės ir religinės nepriklausomybės 
teorijom. Montessori žiūri į šią nepriklausomybę, kaip į biologiš
ką būtinybę.

Kaip matome, vaiko pamėgimas kartoti kyla iš dvasinės 
būtinybės; tai yra tik išorinis pasireiškimas vidujinės raidos; tai 
tik dvasinių jėgų brendimas. Dėl to aiškėja svarba, kodėl vaiko 
veikla mokykloje nebūtų varžoma, atseit, kad mokytojas nesikištų 
į ją. Priežastis ta, kad tokiuo būdu vaikas turi daugiausia progos 
kiek norint kartoti. O kiek kartoti, geriausiai žino tik pats vaikas, 
nes jis instinktyviai nujaučia, kada gana. Todėl tatai Montessori 
mokykloje vaikas gali laisvai tol užsiimti vien kuriuo dalyku, kol 
jam pačiam atrodo reikalinga ir kol savo nuožiūra nesigriebia 
kito dalyko.

Montessori skiria du vaiko mokymo laipsnius. Pirmasis 
laipsnis yra mokytojo nurodymai pavieniams vaikams ar grupei, 
kaip su mokymosi medžiaga elgtis, kaip ją apvaldyti. Kai vaikas 
gauna tokių nurodymų ir žino, ką su patiekta medžiaga veikti, 
mokytojas palieka viską padaryti pačiam vaikui. Čia prasideda 
antrasis periodas, kuris tęsiasi ilgesnį laiką ir yra daug svarbes
nis. Jis pasireiškia tuo, kad vaikas pakartotinai patiektąją me
džiagą apdirba, apvaldo. Tas periodas gali tęstis dienas ir sa
vaites. Montessori apie tai ir sako, kad vaiką mokyti, reiškia 
įstatyti jį į vėžes, kuriomis jis turi eiti. Antroji mokymo proceso 
dalis yra kūrybiška. Vaikas dirba ramiai, kantriai, individualiniu 
tempu, pareinančiu nuo jo gabumų, ir tik ta nuolatine sponta
niška veikla vaikas visai pasisavina tai, ko mokytojas jį mokė. 
Tai įsispraudžia į visus jo būtybės užkampius, įeina į jo intelek-
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tualinę sistemą ir tampa jo „aš“ dalimi. Kadangi šitas periodas 
tęsiasi ilgesni laiką, tai dauguma vaikų mokykloje ilgiau užtrun
ka. Tačiau nors vaikas viską savarankiškai daro, mokytojas rei
kalingas kaip ir mokymosi medžiaga, kuris be jo pagalbos ir 
vadovybės jokios naudos neatneštų.

Su pagalba šito ilgai užsitęsiančio medžiagos apdirbimo, 
vaikas pasiruošia kitam savo metamorfozos laipsniui. Dažnai pa
sitaiko, kad vaikas po ilgesnio dvasinio brendimo vienam laips- 
nyj nuostabiu greitumu pasiekia kitą savo raidos laipsnį. Tas 
aukštesnysis spotaniškai pasiektas vaiko intelekto niveau yra iš
dava ramaus, kantraus, giedraus darbo, užsiėmimo patiekta me
džiaga ir su tuo darbu surišto, palaipsniui didėjančio įsitikinimo. 
Tokiais momentais vaikas atidengia naujus dėsnius ar santykius, 
išplaukiančius iš jo veiklos. Tie staigus, anksčiau nežinotųdaly
kų pasireiškimai, tie netikėti minčių nušvitimai pripildo vaiko 
sielą nuostabiu džiaugsmu.

Montessori reiškia daug pasitikėjimo šitam nepaprastam 
spontaniškam vaiko proto aktyvumui ir teikia jam ypatingos 
vertės. Žinoma juk, kad intelektas taip spontaniškai veikia, kaip 
širdis spontaniškai plaka. Manau, kad mažai kas teįsivaizduoja 
kaip nuostabiai veikia protas kiekvieno mažo vaiko, net nemo
kančio kalbėti. Naujagimis vaikas yra iŠ tiesų pastatomas prieš 
milžinišką darbą. Jis yra silpnas, bejėgis, patekęs visiškai nau
jau pasaulin, neturi jokio supratimo nei laiko, nei erdvės, nei 
spalvos, nei formos, nei priežasties, nęi veiksmo. Apskritai, jis 
turi tik atmintį. Pasaulis jam visai naujas, daiktai svetimi ir jis 
nieko negali pažinti ir atskiri; Prof. Tames kartą yra pasakęs: 
„Visuma jam (vaikui) tėra didelis, ūžiantis, triukšmingas chaosas“.

Šitam įspūdžių chaose vaikas turi susirasti tvarkingą pasau
lį, ir iš jo sudaryti vidujinį ir išorinį pasaulius. Naujagimis turi 
išmokti suprasti daiktų esmę, pakartotinais bandymais susekt 
daiktų santykį erdvėje, suprasti, kad vieni arčiau, kiti toliau ran
dasi, turi atskirti dabartį, praeitį ir ateitį, aš nuo ne aš, tikrovės 
patyrimus nuo sapnų, turi susipažinti su savo menko kūnelio funk
cijomis, atskirti tikrovės padarinius nuo vaizduotės. Pastarasis 
uždavinys vaikui be suaugusio pagalbos yra nežmoniškai sunkus, 
beveik negalimas. (Tai yra tarp kitko Montessori nusistatymo pa
grindas prieš pasakas). Negdna to, vaikas turi kamuotis su pas
laptingom žmonių kalbos problemom ir jų išsprendimu. Nepa
mirškime, kad vaiko protas tuo pačiu laiku, kai yra užimtas tais 
visais dalykais, drauge stengiasi kas kartą labiau užvaldyti orga
nizmą ir jo narius. Tai, kad dviejų metų vaikas, jau būna apsipa
žinęs su tais baisiais uždaviniais ir dalį jų išsprendęs, yra ge
riausias įrodymas, kaip galingai, su kokia spontaniška jėga veikia 
žmogaus intelektas.

Montessori sistema remiasi tikėjimu į tą gaivalingą vaiko 
proto veikimą, tikėjimu, — nuolat patyrimais patvirtinamu —
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kad intelektas, kuris pirmaisiais trimis amžiaus metais daro to
kius stebuklus, nesiliauja kurti ir tada, kai vaikas pradeda lan
kyti vaikų darželį ar mokyklą. Trijų mėty vaikas yra dar visu
mos tyrinėtojas. Nors ir daug ką jis jau atidengė, daug ką iš 
chaoso išskyrė savajam pasauliui, vis dėlto lieka be galo daug 
kas atrasti, sutvarkyti. Vaikystės burtai ir yra tame, kad vaikas 
žiūrėdamas j pasaulį, mato visur ką nors-nauja, nepaprasta.

Pedagogikoj tas vaiko troškimas ko nors nauja, ilgėjimasis 
turi labai didelės praktiškos reikšmės. Žinom visi, kaip vaikas 
duoda klausimą po klausimo dažnai iš įvairiausių sričių. Tatai jo 
nė kiek nenuvargina, nes jam tai įdomu. Todėl auklėtojų pareiga 
yra pasaulį ar jo atskiras dalis vaikui taip nušviesti, kad tyrinėji
mas būtų lengvesnis, sėkmingesnis, tvarkingesnis, kad jau įgytos 
žinios būtų harmoningai sistematizuojamos.

Visa tai priveda mus prie to Montessori sistemos punkto, 
kuris dažnai yra klaidingai suprantamas ir kritikuojamas. Žmo
nės kartais sako: „Kokia nauda iŠ to, kad vaikui duoda rūpestin
gai paruoštus daiktus: spalvotas lenteles, lazdeles, kūgius. Argi 
vaikas nemato kas dieną, kas valandą spalvų? Argi nemato namie 
įvairiausių daiktų, besiskiriančių nuo vienas kito ilgiu, pločiu, 
aukščiu? Kam tad visa ta nenaudinga komplikuotą medžiaga? 
(Nenaudinga, nes nieko naujo nesuteikia, komplikuota, nes mok
slišku tikslumu turi būti derinama). Kas iš to moksliško tikslumo 
vaikams, kurie nė skaičiuoti nemoka? Iš kitos pusės tenka atsa
kyti, kad patiekiamoji medžiaga vaikui turi ne tiek teikti ką nau
ja, kiek sutvarkyti tai, ką vaikas jau turi. Kad ir tie patys ritiniai. 
Jie taisyklingai aukštėja nuo penkių iki dešimt centimetrų: nuo 
mažiausio ligi didžiausio. Kaip tik šitoks moksliškas taisyklingu
mas yra reikšmingas ir veikia vaiką, formuodamas aukščio sąvo
ką. Žinoma, ir vaiką supančioje aplinkoje yra įvairaus aukščio 
daiktų, pav., žmonių. Bet, kaip Montessori, kartą yra pasakiusi, 
niekada vaikas negalės pamatyti dešimt žmonių taisyklingai pagal 
ūgį ar storį* sustojusių. O jeigu taip ir atsitiktų, negalėtų vistiek 
juos paimti į rankas, ištisomis valandomis grupuoti. Tuo tarpu jis 
su tais ritiniais gali užsiimti kiek tinkamas, ir tų nuolatinių prati
mų dėka palengva įsišaknyja vaiko sieloje dydžio laipsnio sąvoka.

Panašiai yra ir su spalvų pereinamaisiais laipsniais, kurių 
tvarka ypač interesuoja vaiką. Vaikas visas spalvas ir šešėlius ma
to ir aplinkoj, tačiau taisyklingas susiskirstymas pagal laipsnius 
suteikia joms kitokią reikšmę. Apskritai, taip vyksta su viskuo: 
trijų keturių metų vaiko smagenys prikimšti daugybės pakrikusių, 
palaidų įspūdžių. Su visomis daiktų savybėmis tinkamoj tvarkoj 
vaikas susipažįsta tik Montessori sistemos pojūtine medžiaga.

Šita tvarka, kurią vaikas sudaro savo viduje, nušviečia ir 
išorinį pasaulį taip, kad vaikas išvysta jame naują tvarką. Mon
tessori sistemos priemonės vaikui yra lyg raktai, kuriais jis atraki
na duris į visatą.

■ J • ■ ■
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Kiekvienas žino, su kokiu malonumu vaikai ima į .rankas vi
sus daiktus. Nors motina bara ir draudžia liesti, vįstiek mažosios 
rankytės liečia viską, piršteliai slenka kūnų formomis. Tai daryti 
juos verčia instinktas, kurio pas suaugusį žmogų jau nebėra. To 
instinkto negali nuslopinti jokios bausmės, jokie draudimai.

Montessori, kuri visados ir visur pasitikt gamtos vadovybe, 
leidžia vaikui laisvai veikti, tik įstato jį pirma į tinkamas vėžes. 
Visiems, tur būt, žinoma, kad Montessori darželiuose vaikai rai
des ir skaitmenis pažinti mokosi rupaus popierio raidžių ir skait
menų figūrų pagalba. Vaikas, linkęs viską liesti rankomis, pirmą
jį ir antrąjį pirštelį vadžioja raidės ar skaitmens figūros kontūrais. 
Taip jis daro diena iš dienos, drauge mokydamasis tarti garsus. 
Tokiu būdu dviejų savaičių daugiausia dviejų mėnesių laikotarpyj 
vaiko rankos įpranta į raidžių ir skaitmenų figūras, vaikas įgyja 
raumenų atmintį ir vieną gražią dieną pradeda kreida rašyti len
toje. Visoj pedagogikos istorijoj nėra, tur būt, nieko nuostabes
nio ir gražesnio, už Montessori aprašymą, kaip vaikai jos pirma
jam darželyj Romoje pradėjo rašyti. Dešimties metų vaikas, ne
mokąs rašyti, atėjęs į mokyklą su tokiomis raidžių ar skaitmenų 
figūromis, nieko nesimokys, todėl, kad jam bus neįdomu visą lai
ką vedžioti pirštais popierines figūras. Kaip ir kitkam, taip ir to 
kiam mokymuisi rašyti yra laikas. Todėl Montessori visai teisingai 
tvirtina, kad vaikai daug lengviau išmoksta rašyti tarp 
41/a—5 Va m., nei vėliau. Nors tai keistai skamba, bet tai tikra tie
sa, kad penkių m. vaikas greičiau išmoksta rašyti, nei dešimties.

Tatai priveda mus prie kito principo, charakteringo Montes
sori sistemai, kurį galėtų pavadinti sensityvinio periodo principu. 
Kaip pradžioj buvo minėta, vaikas yra nuolatinio kitimo būsenoj. 
Jo raida nyksta palaipsniui, ir vienas tos raidos laipsnis skiriasi 
nuo kito. Tuo atžvilgiu vaikas panašus J drugį, kuris pereina kiau
šinėlio, kirmėlytės ir lėlytės stadijas. Kiekvienu to keitimosi laiku 
vaikas yra labai jautrus visiems įspūdžiams ir reiškia jo amžiui 
atitinkamų reikalavimų. Auklėtojų pareiga kitimo metu patiekti 
vaikui tinkamo dvasios maisto. Taip, pav., 3 V?— 6 m. vaikas ypač 
įdomaujasi daiktų savybėmis, patiriamomis pojūčiais: forma, spal
va, paviršium, tonais ir t.t. Todėl tokio amžiaus vaikas, patekęs 
į Montessori mokyklą, visų pirma supažindinamas su elementa
rine arba pojūtine medžiaga, kurios tikslas, kaip jau pirma buvo 
sakyta, ne tiek suteikti ką naujo, kiek sutvarkyti, sustiprinti ir 
sistematizuoti turimus vaiko pojūčių pasaulio patyrimus. Šita po
jūčių veikla nepaprastai svarbi, kaip viso intelektualinio pasaulio 
pagrindas. Jau Aristotelis pasakė: „Nieko nėra intelekte, kas pirma 
nebuvo patirta pojūčiais“. Pojūčių lavinimas už tai toks svarbus, 
kad iš juslinio fizinių kūnų patyrimo mūsų intelektas kuria abs
traktines sąvokas, kurias mes vadiname idėjomis. Taigi Montes
sori sistema remiasi Aristoteliu.
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Dažnai prikišama, kad per daug vartojama mokymui daikti
niu priemonių. Bijomasi, kad vaiko auklėjimas nebūty per daug 
konkretus, paviršutiniškas ir nepakankamai intelektualus. Tuščia 
čia baimė, nes protas pats tinkamu momentu nuo materijos pe
reis prie idėjų ir sąvokų, panašiai, kaip lėktuvas pavažiavęs že
me, pasikelia į erdves.

Pažymėtina, kad^/ž — 3V2 m. vaikai ypatingai linksta j 
tvarką. Būty neįmanoma 30 ar daugiau vaiky, 3—4 m. amžiaus 
vienam kambaryj leisti pasirinkti darbą ir laisvai vaikščioti, jei 
tvarka tūrėtų būti palaikoma išorinėmis priemonėmis:

Aplamai, Montessori vaiko kitimą dalija į du skirtingus pe
riodus. Pirmas — paruošiamasis periodas tęsiasi tarp 3l/s—6 m. 
t y. maždaug darželiais amžius, antras prasideda mokykliniu 
amžium. Pirmojoj stadijoj vaikas užsiima daugiausia fizine me
džiaga. Tos stadijos gale vaikas^ susipažįsta su raidėmis ir pra
deda sudarinėti atskirus žodžius. Šitam laikotarpyj vaikas taip pat 
daro „praktiškus pratimus“, pav., pusiausvyros pratimais, kurie 
vaikui teikia ypatingo malonumo. Eiti linija, nešant sklidiną stik
linę vandens.

Kai vaikas intelektualiniam darbui jau paruoštas, prasideda 
jo antroji stadija, kuri yra mokyklinio darbo pradžia. Vaikas da
bar labiau atsiduoda savo uždaviniui — įsigyti kiekvienam žmo
gui reikalingą išsilavinimą ir pasisavinti žinias, kurios vienos ge
neracijos perduodamos kitai. Kitaip sakant, vaikas dabar pagrin- 
diniau mokosi tokių dalykų, kaip skaityti, rašyti, skaičiuoti ir t. t. 
Vaikas, kuris iki Šiol labai mažai arba nieko konkretaus nepada
rė, ima produktyviai dirbti. Žinoma, aiškaus tarpo tarp vaiko 
veiklos darželyje ir mokykloje nėra, lygiai kaip jo nėra tarp inte
lektualinio darbo namie ir darželyje. Darželio pakeitimas mokyk
la yra lyg perėjimas iš pojūciy veiklos į aukštesnę intelektualinę 
veiklą, kitaip sakant, lėtas perėjimas nuo konkrečių dalykų prie 
abstrakčių, nuo individualių prie universalių. Bet kadangi vaiko 
idėjos remiasi pojūčių patyrimais, tai ir mokykloj turi pasilikti 
kas nors konkretaus medžiagiško, su kuo vaikas galėtų užsiimti. 
Tai būtina ir dėl to, kad periferiškas užsiėmimas apčiuopiamu 
objektu palaiko vaiko dėmesį. Užsiimant konkrečiais, apčiuopia
mais objektais, palengva be pertraukos šakojasi įvairiausios ly
giagretės (laiko atžvilgiu) linijos, kurios nepastebimai vaiką veda 
prie skaičiavimo, skaitymo, geomerijos, gramatikos ir muzikos.

Vaikas auklėjimo kelyje randa paruoštą naudingą ir net 
būtiną medžiagą jo fizinei ir dvasinei raidai. Toji medžiaga yra 
rūpestingai palaisniu sugrupuota. Vienas laipsnis organiškai rišu
si su kitais ir taip visai natūraliai nuo vieno laipsnio pareina 
prie kito.

Dabar jau bus aišku, kad Montessori vaiko laisvę supranta 
ne kaip laisvę visada daryti ir elgtis kaip patinka, bet kaip.ne
varžomą ėjimą pasirinktu ir tinkamai paruoštu keliu. Popiežiaus
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Leono XIII aptartoji laisvė geriausiai atitinka Montessori mokyk
loj vaikams teikiamą laisvę. Leonas XIII suprato laisvę, kaip ga
lėjimą pasirinkti tinkamiausias priemones užsibrėžtam tikslui pa
siekti. Būtų įdomu arčiau pažinti, kiek Leono XIII aptartoji lais
vė atitinka Montessori pasirinkimo laisvę ir kaip aiškiai Montes
sori pabrėžia skirtumą tarp tuščio smalsumo ir tikro pasirinkimo. 
Prie progos galima pažymėti, kad jos pasirinkimo idėja sutinka 
su scholastikų principu: „Nieko netrokštama, apie ką anksčiau 
nebuvo galvota“.

Baigiant norėtųsi nurodyti keletą Montessori principų, kurie 
nurodo, kaip sutvarkyti vaiko lavinimąsi.

Pirmiausia tektų priminti, kad Montessori labai vertinamą 
vaiko intelekto spontanišką gyvumą ir veiklumą nelaiko pakan
kamu lavinimuisi. Vaiko intelektas yra apribotas ir tegali atlikti 
apribotus uždavinius. Taigi, jei vaiką ko nors mokome Montes
sori metodu, reikia mokomąjį dalyką taip suskirstyti, kad visa, 
kas yra sunkaus ir nesuprantamo, būtų patiekiama ne iš karto, 
bet dalimis. Antras principas — skirstyti reikia taip, kad kiek
viena dalis būtų patiekiama vaikui kaip pilnutine atskirų vienetų 
visuma. Trečias — patiektoji materija arba kelias j ją būtų su
rištas su fizine veikla, kuri palaiko vaiko dėmesį ir skatina kar
toti, kas ypač svarbu vaiko dvasiniam ir fiziniam išsi
rutuliojimui. Ketvirtas — techniškieji sunkumai laiku turi 
būti pašalinami ypatingų ir įdomių priemonių pagalba. Penktas — 
pageidaujama, kad vaikui kuo mažiau būtų padedama, nes kiek
viena ne vietoj teikiama pagalba stabdo vaiko lavinimąsi. Šeš
tas — lavinti reikia nevienoj kurioj srityj, bet lygiagrečiai kelio
se tuo pačiu laiku. Septintas — tai visų Montessori vaiko ug
dymo principų vedamasis principas. Juo Montessori pasako, kad 
kiekvienas vaiko veiksmas be savo tiesioginio tikslo turi tikslą 
paruošti kelią tolimesniam, aukštesniam veiksmui. Aštuntasis 
principas, taip pat labai charakteringas Montessori sistemai, tai 
koreguojanti aplinkos ir materijos įtaka, {vairūs vaiko veiksmai 
turėtų būti kuo smulkiausiomis dalimis suskirstomi, nes tada 
lengviau pastebimos klaidos. Devintas — į vaiką reikia įprasti 
Žiūrėti, kaip į aukštesnę būtybę, ne kaip iki šiol kad buvo žiū
rėta, kaip [būtybę, sugebančią daugiau domėtis ir jausti, nei pa
prastai manoma. Dėl to ugdymo medžiaga jam turi būti patie
kiama geriausiu būdu. Pagaliau tenka dar kartą pabrėžti pagrin
dinį principą, iš kurio išeina visi kiti principai, būtent, visuomet 
reikia prisiminti esminį vaiko ir suaugusio skirtumą ir nepamirš
ti, kad pas vaiką vyksta kūrimosi, formavimosi nuolatinės meta- 
morfozos procesas.

4

Išvertė K. Baublytė.
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Abisinijos moterys

Šiandien taip daug rašoma ir kalbama apie Abisiniją, kad 
pravartu būtu šį tą žinoti ir apie to krašto moteris.

Moters abisiniėtės likimas yra labai sunkus. Nors abisinie- 
Čiai yra krikščionys, bet kasdieniniame ir visuomeniniame gyveni
me jie dar gerokai atsilikę nuo krikščionių kultūros ir visur žy
mu Islamo ir stabmeldišku prietaru įtaka. Moteris vertinama tiktai 
kaip daiktas, kuriam galima užkrauti milžinišką dalį visu sun
kiu darbu.

Abisinijoj, kaip rašo užsienio laikraščiai, tebėra paprotys 
žmonas pirkti arba jas pagrobti. Tačiau žmonų vogimas jau po 
truputį nyksta ir tampa simboline tradicija, kuri atliekama po 
jungtuviy. Pavzd. gaila tautos tradicija reikalauja, kad žmona pas 
savo vyrą atvyktu neliesdama žemės. Turtingieji galanai parsive-
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ža savo žmonas ant arklių nugarų, o neturtingi parsineša ant sa* 
vo pečių.

Motery kainos įvairios — jos įkainuojamos kupranugarių 
skaičiumi. Gražią ir darbščią merginą galimą pirkti už 10 kupra
nugariu, o už garsią gražuolę reikia mokėti 20 kupranugarių — 
aukščiausia kaina už „motery prekę“.

Mergina privalo saugoti skaistybę ir sužieduotinis turi tai 
gerbti. Merginos, netekusios skaistybės, mažėja kaina, kurią tiks
liai nustato kupranugarių ar avių skaičius.

Neturtingi gyventojai pripažįsta monogamiją, o turtingesni 
net ir krikščionys laiko haremus. Moterystė Abisinijoj yra laiko
ma paprasta sutartimi, kurią nesunku suardyti. Išsiskirti susituo
kusiems labai lengva. Yra ir tam tikra moterystės forma, sujung
ta su palaiminimu bažnyčioje. Tokia moterystė laikoma nenutrau
kiama ir užtikrina moteriai, kaip ir vyrui, visuomeninę lygybę. 
Jei moteris lieka našlė, tai visos mirusio vyro teisės pereina jai, 
kol vyresnysis sūnus tampa pilnamečiu. Tada Šis perima visas 
teises. Kaikuriose apylinkėse yra paprotys, kad mirusio vyro 
artimiausias giminaitis privalo vesti likusią našlę.

Tačiau bažnyčioj jungtuvių apeigas atlieka tik aukšti valdi
ninkai. Paprastai susituokiama valdiškoj įstaigoj pas viršaitį ar 
teisėją.

Jungtuvių ceremonijos — baisios. Jaunąją nurengia visai 
nuogą, guldo ją ant lovos, ir ji turi nejudėdama gulėti tris die- 

, dienas ir tris naktis, o giminės smilkina ją visokiomis žolėmis.
Paskui jaunasis plaka jaunąją šikšniniu botagu. Tai simbolizuoja 
jo, kaip vyro, autoriteto galią.

Visus sunkiuosius, darbus namie ir apie namus, dirba mo
teris. Vyras neprivalo kapoti malkų, nešioti vandenį, minkyti teš- 

i , lą ir pnš. Tačiau jis melžia karves ir skalbia skalbinius. Viso-
! kias sunkias naštas nešioja moteris, ir ji tą labai mikliai atlieka
< nešdama ant galvos. Dažnai moterys drauge su asilu būna pa-
j kinkytos į plūgą, o vyras plūgą valdo Jr botagu pliauškina. Ne

tinkamą darbui žmoną vyras visada gali grąžinti jos tėvams.
Svarbiausias maistas ■—duonos paplotėlis, pusiau žalia jau

tiena, aviena ar kupranugario mėsa, pupos, bulvės ir midus — 
fedze. Aukštesnių luomų vyrai patys neliečia maisto — juos peni 
moterys. Prie stalo vyras sėdi tarp dviejų moterų. Jos ima mėsą, 

j plausto ją, sūdo, prideda pipirų ir acto, įvynioja į duoną ir duo-
f da vyrui. Taip „visų žemės padarų karalius“ paeiliui ima maistą
j iš vienos ir kitos moters, kol pasisotina. Pavalgęs išgeria iŠ gra-
L žaus indo gurkšnį vandens, kurį padėkos ženklan paduoda mo-
Į terims. Tik tada moterys gali pradėti valgyti.

Abisiniečiai labai nešvari tauta, gausu parazitų — dėl to pla- 
| člai viešpatauja užkrečiamos ligos. Abisiniečiai gyvena trobose iš
j vieno kambario ir tiktai turtingesni turi namą kelių kambarių,
į Nešvarumas laikomas malonia Dievui dorybe, todėl vengiama van-u "
ji ■ ’ ■ ■ ’
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E. BUJOKAITĖ
Ji ateina

. ■ z

Ar tu jauti? Juk ji ateina.t.
Nevaikščiotais takais, nevarstytom durim,..
Aš jair girdžiu palietusią mane jos tylią dainą,
Lyg kad pulkai kregždžių sulėktą ties manim.
Mes toli dar nuo vienas kito,
Tarp mūsų dar didžiulis nežinojimas.,
Bet mano praeitis visa išbluko ir nuvyto,
Manosios dienos išvakarių jau naujų į tolį mojamos.
Ateina ji... Vos jaučiu žingsnius,
Lyg žiedo lapelius, kur skleidžiasi nakties rasose...
Po jos rankom, iš laimės suvirpėjusi, palinksiu,
— Tu nueini... ir, nežinau aš, ar sustosi...

dens ir vietoj prausimosi išsitepama sviestu. Sugedusio sviesto 
kvapas visur jaučiamas.

Šalyje maža mokyklų ir daugybė beraščių. Nors Abisinijoj 
yra daug europiečių ir jų rankose dideli kapitalai, geležinkeliai, 
paštas ir telegrafas, tačiau jie sąmoningai neleidžia plėstis šalyje 
kultūrai, kad galėtų abisiniečius geriau išnaudoti.

Moterys rengiasi labai paprastai: dėvi marškinius, sijoną ir 
skepetaitę. Turtingesnės nešioja skrybėles ir spalvotus skėčius —- 
karalienės nešioja raudonos spalvos skėčius, bajoraitės žydrios, o 
visos kitos įvairių spalvų.

Viešumoj abisinietės pasirodo uždengtais veidais, bet cha
rakteringa, kad islamietės nedengia veido. Abisinietėms labai 
patinka įvairūs blizgučiai, papuošalai. Turtingosios vaikščioja 
apsikarsčiusios auksinėmis ir sidabrinėmis apyrankėmis, žiedais, 
retežėliais auskarais ir pnš., o neturtingosios pasitenkina spalvotais 
stikliukais. Visos labai mėgsta dažytis įvairiomis spalvomis, anta
kius dažo žydria spalva, kraštukus vokų juodai, o veidus raudonai.

Abisiniją sudaro dąugybė įvairių tautelių, kurių ypatumai 
yra dideli ir skirtingi. Vienos tautelės yra mažiau civilizuotos, 
kitos daugiau. Gaila tautos moterys pasižymi savo gražumu. Aps
kritai, abisinietės dailios, darbščios, ištikimos moterys ir geros 
šeimininkės.

Nuo tėvų būklės visuomenėje priklauso ir moters likimas. 
Pamatu vidujinės santvarkos yra patrijarchatas, su neribota šei
mos tėvo valdžia. Vaikai visada lieka tėvo globoj nežiūrint, ar 
jie gyvena drauge, ar vedę gyvena atskirai nuo tėvo.
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Nors moters abisinietės būklė yra sunki, tačiau ji
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Gyvenime į moteris visai neatsižvelgiama. Vergų prekyba 
nors oficialiai panaikinta, bet faktinai tebėra. Nuo 1923 m., ka
da Abisinija buvo priimta Tautų Sąjungon, vergų prekyba su
mažėjo. Dabartiniu laiku vergų šeimose gimę vaikai yra laikomi 
laisvais piliečiais. Vergų savininkui mirus, visi jo vergai išlaisvi
nami. Abisinijos karalius Tautų Sąjungai pažadėjo, visai panai
kinsiąs vergiją. Taigi, tas klausimas susijęs sujų ateities tolimes
nio likimo klausimu.

Įdomu tai, kad Abisinijoj plačiai garbinama Dievo Motina. 
Ją vadina „Pasaulio kūrėja“, ir jos paveikslams reiškiama didžiau
sia pagarba.

labai 
myli savo kraštą ir gyvai atjaučia jo reikalus. Dabar, kada jam 
gręsia karo šmėkla, visos Abisinijos moterys meldžiasi, kad ne
būtu karo. Abisinijos sostinėj dabar eina didelis aukų rinkimas 
karo reikalams. Didelį pasiaukojimą rado moterys gausiai auko
damos pinigus ir savo brangenybes. Paskutinėmis žiniomis iš 
Adis Abebos, daugiau kaip 100 abisiniečių motery, kilusių iš 
turtingu ir kilnių šeimų, sudarė moterų batalioną, kurio pagrin
dinis tikslas, karo metu slaugyti sužeistuosius ir, jei bus reika
las kariauti ir ginti savo nepriklausomybę, kuri kiekvienai tautai 
yra brangi.
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NAMŲ ŽIDINYS

Liguistas motiniškumas
— Kvailystė -— vienas svarbiausių meilės elementų — pa

sakė kažkoks gudragalvis, bet ne garsenybė, kurio išmintis valkio
jama nuplėšiamuose kalendoriaus lapuose, ir kuriais esame įpa
reigoti tikėti. Tačiau nežiūrint to — tas posakis taip dažnai 
gyvenimo pavyzdžių iliustruojamas, kad nenoromis žmogus imi 
juo tikėti. O dar nuostabiau, kad to nesimpatingo meilės ele
mento pastebi kaip tik ten, kur jo neturėtų būti — ir tai inteli
gentės motinos meilėj. Taip, inteligentės motinos, nes kaimietė, 
kurios motiniška meile dalijasi mažiausia penki vaikai plius dar 
būrys paukščių ir gyvulių, ta darbininkė motina, visas dienos 
valandas atiduodanti darbui, savo šeimos išlaikymui neturi nei 
laiko, nei lėšų visiems prasimanymams, kurie, rodos, teturi vieną 
tikslą —. kankinti vaiką. Tuo tarpu miestietė — inteligentė, 
pakankamai aukštos kategorijos valdininko žmona turi daugiau 
laiko ir — motinos širdį, kurią atiduoda vienam, geriausiu atveju 
dviem vaikam. Ji sugalvoja šimtus „negalima“, „kenkia“, „pa
vojinga“, kad tik vaiku užpildytų sau, vyrui, auklei, bei tarnaitei 
visas dienas ir susidarytų iliuziją, kad ji gerai ir rūpestingai 
atlieka sunkias ir atsakingas motinos pareigas.

— Ach, aš bijau kitaip dukrytę maudyti, kaip tik pusvalan
dį pavirintam vandeny ir tai dar įdėjus cali hipermangani (jei 
tik taip tai rašoma.,.) — sako poros mėnesių amžiaus sveiko, 
stipraus kūdikio motina. Ta baimė liečia ir ant parketo nukritu
sį žinduką — ten tiek daug bakterijų, kad reikia jį pirma virin
tu vandeniu, ar — dar geriau — boro rūgšties skiediniu per
plauti. Taip pat šešerių metų sūneliui labai pavojinga gerti ne
virintą vandentiekio vandenį ir stovėti prie atviro lango, (skersvė
jis!) pro kurį šviečia vasaros saulė.

Taip skrupulatiškai žiūrint į visus tuos „pavojus“ atrodo 
juokingai kvaila. Tų bakterijų, skersvėjų ir panašių „pavojų“ 
yra tiek daug pasaulyj, kad vienintelė priemonė apsisaugoti — 
pripratinti organizmą prie jų. Juk vaikas visą amžių nesipraus
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virintu vandeniu; jis taip pat neprašys mamytės leidimo kišti į 
burnytę nešvarius pilnus , bakterijų pirščiukus ar kokį nors su
griebtą Šepetėlį, pieštuką ir pnš. Mokykloj, ekskursijoj, svečiuos 
nevisada gaus virinto vandens. Tai kuriam tikslui tada namie 
tokia skrupulatiška priežiūra? Suprantama būtų, jei taip rūpes
tingai auginami vaikai būtų bent stipresni ir sveikesni. Tačiau 
esti kaip tik priešingai. Retas tokiųvaiky turi motinai rūpesčių 
nekeliantį apetitą ir svorį. Dažnai tik pažadais ar grąsymais jis 
priverčiamas suvalgyti pusryčius ar pietus, pagamintus pagal vi
sus kulinarijos ir dietos nurodymus. Ak, kad tėvai galėtų gerai 
prisiminti vaikystės dienas, kaip skanu jiems buvo duona su 
sviestu ar varške, anais auksiniais laikais, kai grįždavo visas ba
las išbraidžioję, griovių plotį, medžių aukštį ir — neretai krintan
čio kūno greitį išmatavę!.. O koks balius būdavo, kai žiemą 
mama iš Dievas žino kokios užburtos vietos ištraukdavo po 
raudoną obuolį, džiovintų kriaušių virtinę ar bent morkų! Ir ko
dėl šių laikų inteligentai nesudaro savo vaikams tokių augimo 
sąlygų, o mieliau moka pusličius ar vedasi į kiną už tai, kad 
mažasis karaliukas suvalgo bananą ar pavakariams skirtą kompo
tą? Ar. tai neįmanoma? Tačiau vaikas juk tiek nedaug ko rei
kalingas! Jis teturi tik vieną — deja, sąmoningai nepareikštą — 
norą — netrukdykite man augti, gyventi, žaisti, dirbti. Tačiau 
motinos meilė negali to leisti.

Ji aptūloja vaiką taip, lyg siųstų į Šiaurės ašigalį, guldo ar 
sodina į vežimėlį, apkamšo siuvinėtais pagalvėliais, mezginiuoto
mis antklodėmis ir tik tada išleidžia į—5°C. orą. Ir tai ne pusės, 
ne metų kūdikiai taip „grynu oru kvėpuoja“. 2—3 metų vaikai, 
o kai kada — žiemą rogutėse — ir 6—7 metų vaikai turi „ma
lonumo“ būti mamytės pavežiojami. Ką gelbės vaiko protestai 
ir prašymas leisti jam pačiam eiti, rogutes stumti, jomis su drau
gais važinėtis?

Motina apkrauja vaiką automobiliais, lėktuvais, traukiniais, 
šnekančiomis lėlėmis, nė trupučio nepagalvodama, kiek šie Žais
lai žadins ir ugdys vaiko kuriamąsias galias. Ji nervinasi ir ba
ra vaiką, kai šis visas tas „brangenybes“ iškeičia su kiemsargio 
vaiku ant plaktuko, kelių vinių ir lentgalio, iš kurio jis dirba 
žaislą, atstojantį pagal reikalą ir garläivj, ir arklį, ir namą. Mo
tina draudžia jam išeiti į gatvę ar į kiemą, nes — ten blogos 
įtakos, blogi pavyzdžiai paveiksią. Ji pamiršta, kad jos ir sve-

č.

, Čių kalbos nevisada bus mažiau pavojingos už vaiko vienmečių 
draugystę.

Motina jaučiasi atliekanti kilnią ir labai pedagogišką misiją, 
kai, aprengusi vaiką baltais batukais, pirštinėmis ir kailiniukais, 
išsiveda pasivaikščioti. Ak tie balti rūbeliai! Kokiu pasididžia
vimu ir pasigrožėjimu žiūri suaugusiųjų akys į tą švarutį, gražutį 
kūdikį, rūpestingai t mamytės už rankutės vedamą. Ir retas pa
stebi, kaip vaiką vilioja nukritęs kaštonas, saldainio popieriukas,
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vabalėlis ar net akmenėlis.

Ä

nis rūpestis — kad tik rūbeliai būty toki pat švarūs, kaip ir 
išeinant iš namu. Juk 
vaiką. Taigi, negražu!
mui, jos žaislui būtu pasaulin atėjęs. Ne, jis yra augąs žmogus; 
ateity jo laukia gyvenimas, jam skirti darbai, uždaviniai. Jis 
nori ir privalo jiems ruoštis dar aut motinos rankų būdamas. O 
koks gali būti ruošimasis, kai apie jį šokinėja keli žmonės, vieni 
iš malonumo (motina), kiti iš pareigos (tarnaitė), neleisdami pa
čiam apsiauti batuku, užsisegioti apsiaustėlio sagas ir t. t. ir 1.1. 
Net mokyklą lankančiam vaikui gręsia tiek „pavoju“, kad jį kiek
vieną kartą turi palydėti ir parsivesti tėvai ar auklė.

Ak, visą tą elgesį su vaiku diktuoja motinos meilė ir ne
drąsu šį jausmą kritikuoti. Tačiau nenoromis žmogus pagalvoji 
— tai ne meilė, tai perdėjimas, smulkmeniškumas, neleidžiąs už
čiuopti esmės, tai — meilės karikatūra.

Kas laukia tu vaikų — žaislų, vaiku — lėliu? Kuo jie užaugs? 
Kaip skins sau kelią gyvenime? Kaip apsieis be mylinčiu fr rū
pestingų motinos ranku?

Ir išaugs bevaliai, kapryzingi, nuolatinės globos reikalaują 
žmonės. Sukurs šeimas. Jy vyrai — žmonos ar nekaltins moti
nos, kad išaugino amžiną naštą, žmogų, apie kurį reikia vaikš
čioti, lyg apie ligonį ar karalių?!

Ir gali būti, kad patys vaikai su karčiu nepasitenkinimu šir
dy prisimins savo motinas ir mirusioms prikaišios jy nesąmonin
gai padarytą didelę klaidą. Didelis klausimas, ar vaikas turės sa
vo motinai bent kibirkštėlę meilės. Vargu. Juk ar galime su meile 
minėti savo skriaudėją?! Tik šventieji turi tą dorybę, bet ne visi 
pasaulyj Šventi, o dar mažiau jų bus, jei motinos jų neišugdys.

Ir kodėl slopinti vaiko iniciatyvą, kam varžyti jo veiksmus 
ir užgniaužti jo valią? Ir taip maža pasaulyj valios žmonių, kam 
dar jy skaičių mažinti?! Kunas be dvasios — tuščias, skambąs 
bosas. Dėl kūno gerovės, nesunaikinkim dvasios. Tai atsiminda
mi leiskime vaikams vaikais būti.

SKOLA j- ŽINGSNIS Į APSILEIDIMĄ!
į

T
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J. VALENTUKONIS

Moderniški ar moderniškai 
lietuviški baldai?

Amatų mokyklų parodoj buvo galima matyti moderniškų ir 
moderniškai lietuviškų baldų. Dėl jų galima daug ginčytis, nes 
šioje srityje ne tik kad dauguma nesame vieningos nuomonės, 
bet ir viena galva turi kelias nuomones ir nežino, kurios laikytis. 
Todėl ir ginčijamės, o rezultatai dažniausiai esti tokie, kaip ir 
anoj Krylovo pasakėčioj. Jei vienas teigia, kad moderniškas bal
das turi būti tik moderniškas, o ne kabinėjamas kažkokiais lietu
viškais motyvais, tai kitas užginčys: „Ne. Moderniška forma turi 
būti kartu ir lietuviška. O kad tokia būtų, reikalinga gi kuo nors 
pažymėti. Tokia markė ir yra lietuviškas motyvas!“ Trečias gi 
padarys išvadą: „Gerbiamieji, ir vienas ir antras smarkiai klysta
te. Jei norim, kad daiktas, šiuo atveju baldas, turėtų tikrai lietu
višką charakterį, neužtenka vien motyvą prikabinti, bet reikalin
ga visa jo konstrukcija, visa forma padaryti lietuviška“.

Kuris iš jų turi daugiausia racijos? Tačiau pirma grįžkim 
šiek tiek atgal j mūsų sodžių ir pažvelkim, kaip tie, jokios mo
kyklos nelankę, akademijų nebaigę, sodiečiai savo grynos intui
cijos dėka mokėjo rasti formas ir gana sumaniai priderinti puoš
menis (motyvus) ne tik atsižvelgiant į daikto praktiškąją paskirtį, 
bet ir į jo medžiagą, Be to, kiekviena puošmena buvo taip pat 
labai charakteringa ir pačiai darbo technikai. Jie vienokio žanro 
motyvais skrynias puošė, kitokiais — medinius namų apyvokos 
daiktus drožinėjo, raižė, dailino. Visai skirtingi motyvai buvo su
galvojami audiniams, mezginiams, siuvinėjimui ir pnš. O ką mes 
matome šiandien? Baldo modelis imtas iš vokiško ar čekoslovakiško 
albumo ir „papuoštas“ lietuviškais audinių motyvais! Ir tuo daiktu 
mes didžiuojamės, kaip lietuviško stiliaus egzempliorium! Juk čia 
yra tas pat, kaip kad pasiūdinti kostiumą pagal Paryžiaus mados 
žurnalą ir, kad galėtume vadinti jį lietuvišku, išsiuvinėti kur nors 
pryšakyjeant krūtinės ar antrankovių lietuviškas tulpes. Ar nesi- 
juoktumėm pamatę tokį „lietuvišką“ kostiumą dėvint?

Savaime suprantama, kad mes negalime grįžti prie tų pri
mityvių formų, kurios anais laikais tenkino mūsų sodiečio kuklius 
utilitarinius ir estetinius reikalavimus. Tačiau šiandien, kurdami

V
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S a 1 i g n o b a 1 d y komplektą s. Ąžuoliniai rėmai, apmušti 
lietuvišku audiniu. Pagamino Telšių amatų mokykla.

moderniškai lietuvišką stilių, vis dėlto turėtume daugiau ieškoti 
lietuviškumo ne tik motyvuose, bet ir pačioj daikto, šiuo atveju, 
baldo formoj ir konstrukcijoj.

Kuriant moderniškas formas reikalinga atsiminti viena, kad 
moderniškas stilius, būdamas vien tik formų ir konstrukcijos va
riantų kompleksas, ornamentinį elementą pakenčia tik tuomet, kai 
jis yra grynai geometrinis arba — jei iš augalų ar gyvulių srities 
— tai jis turi būti pakankamai stilizuotas ir pritaikintas moder
niškai formai.

Dauguma lietuviškų motyvų aukščiau paminėtiems reikalą-, 
vimams kaip tik atatinka. Ir dėl to atsargiai su saiku ir skoniu 
juos panaudojant, galima pasiekti visai neblogų rezultatų.

Jau ir šioj amatų mokyklų parodos baldų kolekcijoj galima 
buvo matyti keletas visai neblogų tos rūšies pavyzdžių (Telšių 
amatų mokyklos lietuviškai seklyčiai baldai, vieno privataus as
mens, p. Vainausko, dirbtiniai ir dar vienas kitas). Tačiau buvo 
tokių, kurie galima pavadinti nei daugiau nei mažiau, kaip ne 
tik lietuviško, bet kartu ir moderniško stiliaus profanacija. Tad 
jei jau taip, vadinas, jei nesugebam šių dviejų sąvokų suderinti, 
tai šimtą kartų būtų sveikiau imti modelį iš vokiško ar čekoslo
vakiško albumo ir tik tokį, koks ten yra. Tuomet, nors jis bus 
ir vokiškas ar čekoslovakiškas, bet bus moderniškas.

Toliau kalbant apie lietuvišką stilių, nereiktų pamiršti lietu
viškos medžiagos. Nebūtinai vartoti brangias,nors ir madnias už- t
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Miegamojo kambario baldų komplektas, pagamintas 
iŠ uosio (masyvo). Paliruotas. Pagamino Telšių amatų mokykla.

sienines faneras, už kurias išmetama nemažos sumos pinigų. Kuo 
blogas mūšy ąžuolas’ uosis ar beržas? Iš jo nereikia kol kas net 
ir fanerą piauti. Turime pakankamai masyvo, kas žymiai pigiau 
atseina ir tvirčiau laiko. Faneruotam baldui būtinai reikia sauso 
buto, o ar visi mes tokius butus turim? Mes turim gaminti bal
dus ne vien liuksusinius, kas Šioj parodoj sudarė beveik didžiu
mą, bet tokius, kurie, nepažeisdami kad ir kiek labiau išlepinto 
skonio, butų prieinami platesnėms masėms. Mes tik tuomet ga
lėsim didžiuotis moderniškai lietuvišku stilium, kada jy turėsim 
pasigaminę ne vieną kitą egzempliorių ir tik parodoj išstatę, bei 
tiek ir tokiomis prieinamomis kainomis, kad galėty visa tauta 
jais naudotis.

Šio tikslo siekiant būtinai reikalinga kiek galima sutelkti 
visaą, tiek kūrybines, tiek techniškas pajėgas, Ką rnes matėme 
šioj amatų mokyklų parodoj, tai buvo padaryta vien tik amato 
mokytojy dėka. Jie patys būdami iš pašaukimo amatininkais, o 
tik kaip mėgėjai menininkai kiek galėjo, padarė. Už tai jiems 
ačiū! Bet toliau į šią pritaikomojo meno sritį turėtų iš Parnaso 
viršūnių nusileisti ir menininkai — akademikai, kaip tai yra ir 
kituose kraštuose. Padarytą darbą mes visi atrasime kaip iškriti
kuoti. Nors gera kritika neblogas dalykas, bet tik kritikuoti ir 
nieko nedaryti negerai.

Moterys, kurioms pritaikomojo meno sritis artimiausia, juk 
galėtų rasti čia daug ir dėkingo darbo, tik, žinoma, reikia pasi
ryžimo, noro ir ištvermės. Mūsų amatų mokykloms trūksta gerų 
pavyzdžių albumų. Ar pas mus neatsirastų žmonių, kurie galėty 
pagaminti pavyzdžių mums artimesnėj dvasioj?
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Moterų kultūrinis gyvenimas

MOKSLAS
■— Vengry socialinių mokslų žurnalo leidėjai prašo Dr. Oną Noru- 

šytę leisti spausdinti vokiečių ir vengrų kalbomis jos disertaciją „Lietuvių 
motinų pažiūros j dorinio savo vaikų auklėjimo problemą“.

— „Tasso“ žiniomis, neseniai Sovietų Rusijoj gydytoja Marija Uko- 
lova išrado būdą Rentgeno spinduliu pagelba stebėti širdies veikimą. Tas nau
jas Ukolovos išradimas mokslininkų tarpe sukėlė didelio susidomėjimo.

LITERATŪRA
— Lietuvių rašytojų antologija jau spausdinama. Redagavo Em. 

P rusi e nė. Antalogijoje įdėta 80 rašytojų rinktiniai raštai. Bus atspausdinta 
2000 egzempliorių Leidžia Liet. Latvių Vienybės Dr-ja.

— Noveles rašanti, Vidaus Reikalų Ministerijos tarnautoja, buvusi moky
toja Požeraitė, parašė stambesnį kūrinį .Nusidėjėlė“. V

— Vilniuje gyvenanti mokytoja M. Krinickaitė ir stud. V. Čepui y- 
tė yra parašiusios iŠ Vilniaus gyvenimo komediją: .Išsimokė“. Greit bus toji 
komedija pastatyta scenoj.

— .Naujojo žmogaus fabrikas“. — Tokia antrašte pasirodė Salz- 
burge austrų knygų leidėjo Antano Pustet išleistas naujas Alios Ra c h ma
no vos veikalas. Tai pirmasis rašytojos romanas. Jame ryškiai pavaizduota, 
kaip kovoja gyvenime krikščioniškoji ir bolševikiškoji pasaulėžiūros, ir kaip 
moteris naujojo gyvenimo fabrike vis dėlto įstengia išsaugoti savo bran
giausiąjį turtą — sielos skaistumą; Naujas tipas pasaulinėj literatūroj— gležnutė 
ir vis dėlto tvirta Tania, kuri išeina nesutepta iš tikro žmogiškojo gyvenimo 
pragaro. Romanas pasižymi; dideliu nuoširdumu ir paprastute Evangelijos meile, 
gyvomis rusiškomis spalvomis. Romanas verčiamas į lietuvių kalbą.

— .Prie Bosforo apsįgręžia vėjas“. Taip pavadintą knygą išlei
do Berlyne Hanna Hindbeck. Tai yra turkų policijos komisaro dienoraštis iš 
1916-17 m. Įsibrovimas į Turkiją vakarų papročių, civilizacijos ir kultūros. Visa tai 
išgyvena paprastas valdininkas savo šeimoj, savo įstaigoj ir savo mieste. Ypač 
pasipiktina jis tada, kai „viena europietė“, „netikėlė“ yra pakviesta naujai 
įsteigtos mergaičių mokyklos direktore. Jo mylimiausia duktė pasiduoda tos 
mokyklos įtakai ir tampa vėliau joje mokytoja. Pagaliau su skaudančia širdimi 
pripažįsta jis laikų pasikeitimą. Apskritai, ši knyga originaliu būdu, supažindina 
su turkų galvojimu ir pirmuoju jų susitikimu su .pažanga“ ir .europeiškumu“. 
Įdomi moterų literatūroj knyga.

— .Senolių pėdomis“ — naują įdomią Julijos Kniese knygą 
vaikams išleido leidėjas Loewe Stuttgarte. Knyga parašyta gyvu, intryguojančiu 
stiliumi ir paskatina vaikus susidomėti savo šeimos praeitim. Pamažu besido
mėdami vaikai daug įdomių dalykų sužino iš savo šeimos gyvenimo. Besigi
lindami jie randa, kad daug garsių praeities žmonių yra jų šeimai giminingi.
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— Jaudinantį motinos ir sūnaus motyvą iškelia suomią rašytoja A i no 
Kalias savo pasakojime »Švento Tomonaktis“. Meniškai pavaizduotas 
žmogaus likimas sąryšyj su gimine ir tauta.

— Rašytoja G r et ė von Urbanitzky Vokietijoj neseniai išleido naują 
Idomą romaną »Nina, vienos penkiolikmetės istorija“ (P. Zsolnay 
leidinys).

MENAS
— Rugsėjo mėn. 30 d. Valstybės teatre įvyko Žmogaus Globos Draugijos 

ruošiamas, ponios S. Smetonienės globojamas, jaunąją menininkų koncertas. Tai 
buvo jaunąją meno jėgą paradas su gražia programa. Šalia vyrų, koncerte daly
vavo ir motery — menininkių. St. Dievaitytė, švelnaus tembro sopranas gražiai 
padainavo Debussy ariją iš operos „L’enfant prodigue“, Rich. Strauss’o Sere
nadą ir Banaičio — Maldą. A. Kalvaitytė-Morkūnienė, mezzo-sopranas, stilingai 
atliko Kačanausko — Patekėk aušrinė, Rubinšteino — Naktį ir Billi— Ispanišką 
serenadą. Lirinis-dramatinis sopranas P. Kaupelytė nuotaikingai padainavo Ba
naičio — Savo skambančia daina, A. Račiūno — Ar atminsi ir Puccini operos 
»Tosca" arija. Be to trio numeryj „Dumki“ dalyvavo pianistė Ašlebėnaitė. Kon
certe dėl ligos negalėjo dalyvauti solo pianistės — B. Nasvytytė-Smetonienė ir 
G Juodakytė-Leonienė.

— Moterys d o misi dekoratyvinio menotech nik a. Jau penkti 
metai veikia Kaune vakariniai dažytoją-dekoratorią kursai (išlaikomi Šviet. Mi
nisterijos). Iki šiol tuos kursus lankė tik vyrai. Šiais metais tarp keturiasdešim
ties į pirmą kursą įstojusią klausytoją yra ir penkios moterys. Taigi, ir 
moterys nenori nė vienoj srityj atsilikti.

— Selma Lagerloef dabar užimta savo kūrinio »Goesta Berlin g“ 
dramatizavimu. Šį veikalą 1936 metais vaidins Karališkasis Stokholmo teatras.

— Austrijos visuomenė boikotavo garsią kamerinę dainininkę Mariją 
J e ritz ą, kuri neseniai, persiskyrus su savo vyru baronu Popper, ištekėjo už 
filmą menadžerio Sheeham. Tačiau artistė įrodė, kad prieš ištekėdama už Pop-
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per buvo perėjusi j protestantų tikėjimą, o prieš susituokdama su Sheeham grį
žo vėl į Katalikų Bažnyčią. Vienos visuomenė tokiais pasiaiškinimais pasitenki
no, ir 1 d. spalių artistė vėl galėjo drąsiai pasirodyti austrų Valstybės teatre 
operoj „Tosca“. Marija Jeritza yra gera ir publikos labai mėgiama dainininkė 
ir artistė. Dėl to taip stipriai austrų visuomenė reaguoja į jos darbus ir saugo 
jos Žingsnius. .. . .

— Lucija Höflich Berlyne režisuoja naujai statomą tautos teatre 
„Paukščių pirklį“.

— Talentinga Jugoslavijos baleto šokėja ir mokytoja Fritzi Vali iš 
Agramo dirba su pasisekimu Abbazijoj. Sekančią vasarą pakviesta į Italiją — 
čia pasirodys Romos, Florencijos, Neapolio ir kitų teatrų scenose.

— Žymi Hamburgo pianistė Margarita Erzgraeber dalyvavo Ba- 
denweilere suruoštame simfoniniame koncerte, kur meistriškai atliko keletą Šu
mano kūrinių.

— Hollywood© žymi filmų gaminimo bendrovė Metro-Goldwyn-Mayer 
padarė sutartį su dviem „žvaigždėm“. Greta Garbo telegrafu iš Švedi
jos pasirašė sutartį. Ji gaus po milijoną dolerių už kiekvieną filmą. Artimiausiu 
laiku dalyvaus dviejose filmose. Norma Shear er taip pat atnaujino sutartį.

— Iš Hollywood© pranešama, kad iš 60.000 statisčių kasmet pasiekia 
„žvaigždžių“ aukštumas tik 13.

ORGANIZACINIS DARBAS
— L. K. M. Dr-jos leidžiamas laikraštis „Moteris“ eina jau penkioliką 

metų. Ta proga L. K. M. Dr-jos Centro Valdyba ragina visas savo nares steng
tis pasirūpinti, kad „Moteris“ galėtų savo penkiolikos metų sukaktį apvainikuoti 
15.000 skaitytojų tiražu.

— L. K. Moterų Dr-jos Motinos i r v a i k o sekcija, Žemės Ūkio 
Parodoje įrengusi Kūdikio higienos parodėlę, gavo už ją pirmo laips
nio pagyrimo lapą.

— Ponia O. Pakštienė Amerikos Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungai 
ir kitoms katalikų organizacijoms atstovaus L. K. Moterų Dr-ją, informuos jas 
apie Dr-jos veikimą, sveikins jos vardu. Ponia O Pakštienė į Ameriką išvažia
vo savo lėšomis ir savo reikalais.

— Šaulių Sąjungai įsakymu 18 nr. 3 § buv. moterų komiteto pirmi
ninkė M. Žmui dzin avičie nė paskirta moterų vade.

— Šv. Vincento ä Paulo Draugija Žaliam Kalne (Kauko g. 13) 
atidarė vaikų darželį, kurį veda Dr. G. Norušytė.

— Austrijos vyriausybė labai varžo organizacijų veikimą, tačiau tai kaip tik 
paskatina žmones suprasti organizacijų reikšmę Tarp kitų gana gerai gyvuoja 
Austrijos tarnaičių sąjunga, turinti apie 60.000 narių. Tos sąjungos na
rių tarpe yra didelis vieningumas.

— Belgijos katalikių mergaičių sąjunga turi 90.000 narių.
— Viena japonių moterų organizacija renka tarp narių ir prijaučiančių 

aukas, kad galėtų netoli miesto Kobe pasistatyti radio siunčiamąją stotį, 
skiriamą specialiai japonių moterų reikalams. Stoties tarnautojų 
personalą sudarys moterys, ir prie mikrofono galės kalbėti tik moterys ir mer
gaites. Surinkta jau nemaža pinigų, ir greitu laiku stotis bus pradėta statyti.

— Hannoveryj mirė 1870 m. gimusi Agnes von Reden, vokiečių 
protestančių moterų sąjungos aktyvi narė. Ji daug pasidarbavo socialinėj srityj.

POLITINIS VEIKIMAS
— Tarptautinė Moterų Katalikių Lyga ragina viso pasaulio 

moteris, ypač katalikiškų organizacijų nares, melstis už taiką, aukoti šia inten
cija kasdienines maldas ir priiminėti šv. Komuniją. Taip pat šeimose, namie, 
kalbėti kasdienines maldas už taiką Pastarasis paprotys nuteiks jaunimą iš pat
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vaikystės dienų branginti taiką, išugdys jaunuosius taip, kad jie ateity, tapę 
žmonijos vadais, rūpinsis pasaulio taika. Šį savo paraginimu Tarptautinė Motery 
Katalikių Lyga išsiuntinėjo visų šalių jai priklausančioms organizacijoms. Tokį 
aplinkraštį gavo ir Lietuvos Katalikių Organizacijų Sąjunga.

— Taikos ir nusiginklavimo komitetas, sudarytas Tarptautinės 
Moterų Sąjungos, panelės Asch van Wijk, Tarptautinės Krikščionių Mergaičių 
Sąjungos pirmininkės ir Rumunijos princesės, Cantacuzena patarimu, pa- 
siuntė Musoliniui raištą, "kuriuo milijono moterų vardu prašo jį tinkamai 
įvertinti kritišką pasauliui momentą ir taikiu būdu išspręsti visam pasauliui svar
bią problemą. Vykusiu išsprendimu jis duotų pradžią naujai gyvenimo epochai 
ir tarptautinių santykių erai.

— Abisinijos karalienė Woizevo Menen kiek anksčiau per radio 
kvietė moteris melstis už taiką. Į tą kvietimą atsakė Niederlandija, sudarydama 
Haarleme trijų moterų tarybą, kuri remiama Niederlandijos moterų politikių ir 
visuomenininkių, skatina viso pasaulio moteris spalių mėn. 20 d. 1/2 9 
vai. vak. melstis už taiką. Ši bendra malda turi pagelbėti išvengti visam 
pasauliui baisaus karo. Tai įrodymas, kad dabar moterys visur į pasaulio įvykius 
greičiau reaguoja ir jaučiasi suinteresuotos ir atsakingos, negu tai buvo 1914 m. 
vasarą.

— Pietų Afrikos moterys boikotuoja italų—abisinų karą. Jos nese
niai įteikė vyriausybei protesto raštą dėl pristatymo italams į Abisiniją mėsos. 
Tačiau nieko nelaimėjo. Generolas Smuts atsakė, kad mėsa išvežama ne karo 
reikalams, bet žmonių gyvybei palaikyti. »National Council of Women“ narės 
Durbane pasielgė radikaliau. Tos Sąjungos 4.000 narių buvo įspėtos, kad ne
pirktų jokių prekių tose firmose, kurios turi bet kokių ryšių su mėsos pristaty
mo Italijai sutartimi. Tačiau to boikoto gali būti liūdna paseka — firmos turės 
užsidaryti, ir daug žmonių liks be darbo.

— Iš Adis Abebos pranešama, kad visos Abisinijos moterys nuo 18 
ligi 29 metų pašauktos karo reikalams.

— Haagoj nauja parlamento posėdžių sesija buvo atidaryta karalienės 
prakalba. Karalienė ir sosto įpėdinė susilaukė daug ovacijų.

LABDARYBĖ
— Turtinga panelė Mav George rengėsi savo vestuvėms. Ji su tėvu 

sustatė programą, kuri turėjo būti labai prabangi. Paskutinę valandą perskaitė 
ji sosto įpėdinio atsišaukimą gelbėti bedarbius. Panelė George pagalvojo, kad 
bus didelė neteisybė prabangias vaišes kelti, tuo tarpu, kai milijonai badauja. 
Ji su tėvu nusprendė išsižadėti skanumynų ir gėlių papuošimų, ir sutaupytą su
mą paskyrė bedarbiams.

KOVA SU SOCIALINIAIS BLOGUMAIS
— 100 m. kaip gimė Otilija Hoffmann, kuri beveik visą gyvenimą 

kovojo su socialėm blogybėm. Ji kėlė Vokietijos socialinę kultūrą, kovodama 
su alkoholizmu, prostitucija ir visų nelaimių Šaltiniu—skurdu. Kovai su alkoho
liu įkūrė internacionalinę organizaciją World’s Woman’s Christian Temperance 
Union (Vokietijoj ir dabar ji aktyviai veikia, pasivadinusi .Deutsche Frauenbund 
für alkoholfreie Kultur“.) Ona Klara Fischer apie ją rašo: .Otilija Hoffmann pa
sistatė savo darbų paminklą, kuriame ji ilgai gyvens. Šiandien prisimena ją 
tūkstančiai, prisimena jos dėkingą pasauliui vardą .Otilija“. Jos mokinės įkur
tąjį žibintą neša toliau į platųjį pasaulį, semdamos iŠ jos kilnios asmenybės 
pajėgų“.

— Kaip Tautų Sąjungos moterų ir vaikų prekybai tirti komisija praneša/ . 
tos prekybos organizacija, kurios šaknys yra Oriente, siekia ir Vidurio bei Va
karų Europą Nežiūrint kultūringųjų šalių policijos budrumo, visokie Tolimųjų
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Ryty varietė ir kabaretų agentai prisivilioja labai daug mergaičių, kurios leng
vabūdiškai patiki nežinomiems agentams ir galy gale atsiduria viešuosiuose 
namuose, kokiame R. Azijos mieste. Pav., Šanchajuj ketvirtis prostitučiy yra vo
kietės; veik visos jos atvyko ten vildamosios tapti kabarety Šokėjomis. Likusius 
75 proc. baltųjų vergių sudaro amerikietės, prancūzės ir anglės. Daugiausia ąu- 
ky mergaičiy ir motery prekybos agentai Tolimuose Rytuose randa rūsy pabė- 
gėliy tarpe. Neturėdami pinigų, kitokiy išteklių ir darbo, rusai netrunka prasi
skolinti už butą, ir savo žmonas ir dukteris jie turi palikti kaip užstatą buto 
šeimininkui. Mergaičiy prekybos agentai, dėdamies dideliais geradariais, apmo
ka ty vargšių moterų skolas, pasiima jas su savim ir nugabena jas į viešuosius 
namus. Tautų Sąjungos komisijos žiniomis, 1932 m. balandžio m. vienas toks 
agentas į Tsing-Tau viešuosius namus nugabeno 40 rusių, kitas tiek patprištatė 
į Tšefu. Kinietės mergaitės į prostitucijos namus parduodamos stačiai urmų. 
Jos parduodamos net į Olandų Indiją, britų Malakką ir Siamą. Su mergaičiy 
prekyba pradeda kovoti Japonijos ir Europos valstybių kolonialinė įstatymda- 
vystė; daug nelaimingųjų išgelbsti misijonieriai ir įvairios karitatyvinės organi
zacijos. Išganymo armija Japonijoj išvadavo apie 7.000 prostitučiy. Tautų Sąjun
gos komisijos pranešime siūloma kovai su tokia prekyba samdyti ne vyrus, 
bet moteris valdininkes, kuriomis nelaimingosios mergaitės labiau pasitiki. To
kių valdininkių jau yra Palestinoj, britų Malakkoj, Kalkutoj, Kolomboj ir Bom 
bėjuj.

i

Moterys policininkės Varšuvoj. Jos dėvi mėlyną sidabrinėms sagoms uni
formą. Prieš stodamos tarnauti turi pasižadėt septynerius metus netekėti.
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SPORTAS
— Klaipėdoje rugsėjo rjiėn. 22 d. įvyko krašto lengvosios atletikos 

rungtynės, kuriose dalyvavo visos sporto draugijos, įeinančios į krašto sporto 
sąjungą. Per rungtynes pasiektas naujas motery disko metimo rekor
das. Panelė Hagen (KSS) numetė diską 32.61 metr.

— Maskvoj 37 moterys išlaikė egzaminus piloto-lakuno laipsnius įgyti. 
Jos visos bus priimtos į Sovietą Rusijos karo aviaciją.

— Berlyne mirė Kotrina Paulus, kuri 1895 m. pirmą kartą iššoko su 
parašiutu iŠ aerostato nuo 700 m. aukštumo. Per visą gyvenimą jai teko pakar
toti savo šokimus arti 150 kartą. Didžiojo karo metu Kotrina Paulus, turėdama 
daugiau kaip 40 darbininkių, dirbo parašiutus Vokietijos karo aviacijai. Padary
ta arti 4000 parašiutą ir 1000 balioną aerostatams.

— Anglijoj, Lympne tarptautines oro lenktynes laimėjo 18 metų vo
kiečių lakūnė p-lė Fastenrath. Jaunoji lakūnė sužavėjo tūkstantinę minią, 
kuri, jai nusileidus, didžiausiu triumfu nulydėjo priimti garbės dovaną.

— Burzeu upėj prigėrė žymi Rumunijos plaukėją Marija Breda, 
su savo dviem draugėm, taip pat gerom plaukėjom. Jos treniravosi būsimoms 
plaukimo rungtynėms. Staiga jas pagavo didelis verpetas ir įtraukė gilumon. 
Bangos po kiek laiko išnešė nelaimingąją .kūnus į krantą. Jos išsigandusios .bu
vo visos trys taip tvirtai susikibę, kad jas vos-ne-vos atskyrė vieną nuo kitos.

— Prancūzijoj, 64 metą ūkininkas su 8 metą anūkę maudėsi 4 mtr. 
gilumoje. Tuo tarpu šoko vandenin šuo ir užpuolė ūkininką. Šis kovą su šuni
mi laimėjo, paskandindamas jį. Tačiau pats pradėjo skęsti. 8 metą anūkė, 
kuri prieš metus išmoko plaukti, nieko negalvodama puolė ir senelį išgelbėjo, 
pati mirtinai nuvargus.

— Ispanai pradėjo garbinti »sporto karalienę“,— nes sportas ją nuo
mone, — geresnis negu grožis. „Panelė sport 1935“ yra 19 metą Mercedes 
Gago, M a d r i d e.

ŠEIMA
*

» i

— Austrijoj Sidneyjuje įvesta »Laimingos moterystės diena“. 
Ji bus lapkričio mėnesį. Tą dieną vedusieji pergalvoja draugavimo laikotarpį 
ir stengiasi viens kitam tik džiaugsmą padaryti.

— Japonijos užsienią reikalą ministerija uždraudė visiems savo diplo
matinio korpuso nariams tuoktis su svetimšalėmis. Esą tokios santuokos nenau
dingos Japonijos užsienią politikos interesams. Kas tam įsakymui nusikals, bus 

-iš diplomatinės tarnybos atleistas.
—h Suomijoj daug yra namą ruošos mokyklų. Palyginant su lietuviu 

mergaičių ūkio mokyklomis, skirtumas tas, kad suomių mokyklos iŠ pat pra
džią turėjo gerą pagrindą — valstybė davė lėšas joms statyti. Virtuvės ir san
dėliai tą mokyklą ^paprasti, bet praktiški, valgiai paprasti bet skanūs. Ypač 
daug vartojama daržovių, nors suomiams gana sunku jas išauginti. Apskritai, 
suomės — puikios šeimininkės. Be to pažymėtina dar, kad Suomijos moterys 
nedarko savo veidą dažais. Svetimtaučiai nustebinti klausia suomius, ar ją mo
terys nesidažo Šie atsako, kad iŠ tūkstančio pasitaiko penkios nusidažiusios, 
bet ir iš tą penktą trys — abejotinos doros.

— Jungtinių Valstybių]šeimininkės, streikavusios dėl aukštos mė
sos kainos, sukvietė didelį susirinkimą ir išrinko delegates, kurios važiuos į 
Vašingtoną tartis su ūkio sekretorium, dėl numušimo mėsos kainos visame 
krašte. Viena karštuplė streikuotoja už tvarkos ardymą buvo nubausta 35 dol. 
1 " ' — Prestice, Boemijoj, viena sena moteriškė jau 13 metą sėmė iš savo 
šulinio žibalo ir naudojo šviesai. Tačiau ji apie savo atradimą nieko nesakė ir 
visai neseniai jos paslaptis buvo atskleista. Dabar visoj apylinkėj gręžiama šu
liniai ir ieškoma žibalo versmių.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Spalių mėti. 5 d. atvyko į Lietuvą drąsiojo transatlantinio lakūno Fe

likso Vaitkaus žmona. Savo drąsa ir pasitikėjimu vyro žygiu turėjo jam dide
lės reikšmės. Ji ne tik, kad neparaližavo ir netrukdė vyro pasiryžimo, bet 
savo gera nuotaika ir dvasine parama jį skatino Jei šiandie džiaugiamės drą
siojo lakūno pasisekimu, turime nemažiau vertinti ir jo žmonos pasiaukojimą.

— Šiemet Florence Nightingale fondo tarptautinius aukštuosius gailestin
gųjų seserų kursus Londone lanko viena lietuvaitė, gailestingoji sesuo, Kazi
miera Laurinavičiūtė. Pernai kursus baigė 21 gail. sesuo: 4 kanadietės, 
3 anglės, 3 iš pietų Afrikos, 2 prancūzės ir po vieną amerikietę, bulgarę, danę, 
latvę, norvegę, olandę, suomę, turkę ir vokietę.

— Buenos Aires mieste yra kelios moterų lietuvių laikomos kirpyklos, 
kurios vis daugiau plečia savo darbą, nes čiabūvės klijentės yra patenkintos jų 
darbu ir gausiai jas lanko. Buenos Aires yra per 100 lietuviškų įmonių: rūbų 
siuvyklų, baldų dirbtuvių, visokiausių krautuvių ir t. t.

Beveik visos San Francis
ko telefonistės yra kinietės

4

— Ispanijos moterys pradėjo kovą dėl filmų padorumo.
— Mandžiflrijoj, lygiai kaip ir Japonijoj, prasidėjo kova su bubi- 

kopfais. Šis antibubikopfų judėjimas kilo ponios Tanaka, vienos Tokio mo
kyklos vedėjos, iniciatyva. Ji labai vertina ilgus juodus plaukus ir ragina japo
nes neišsižadėti gražiausio moters papuošalo.

— Hamburge gavo panelė Joana Bettels iŠ Blankenese sida
brinį medalį už išgelbėjimą skęstančių dviejų jaunų mergaičių Plöner ežere.
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— Iš Budapešto pranešama, kad Vengry tautos teatras sulaukė 
paveldėjimo. Ponia Pranciška B ö 1 ö n y užrašė jam savo 4000 margy dvarą, 
pilj, brangenybes ir pinigus.

— P r ag o j vienam teatre vaidinimo metu scenoj kilo gaisras. Ugnis 
pagavo uždanga ir dekoracijas. Publikoj kilo sumišimas. Tačiau artistė Mira 
Paco va, pastebėjusi kylančia publikoj panika, išbėgo į pryšakį scenos ir garsiai 
sušuko: „Taip reikia veikale!“ Žiūrėtojai nusiramino ir pasiliko savo vietose. Greit 
buvo nuleista geležinė uždanga ir atvyko gaisrininkai. Tuo tarpu publika ramiai 
išsiskirstė. ~

— Jungtinėse Valstybėse, Vašingtone buvo paskelbta statistika, 
kiek studenty prieš baigimą studijy susituokia. Duomens parodė, kad Amerikos 
universitetuose 15 proc. visų studenčių ir studenty yra vedę, tačiau studijoms 
vedybos paprästai neturi jokios įtakos. Iš susituokusiujy 82 proc. yra studentės.

Knygos
Bronė Buivydaitė. Lapė — gudragalvė 2 — jų veiksmy pasaka vaiky 

teatrui. 1935 Kaina 50 et.
Jau ne pirmą kartą autorė pradžiugina vaikučius gražiais scenos veikalė

liais — įscenizuotomis pasakomis. Lapė — gudragalvė taip pat pasaka, pasaka 
paprasta, supinta iš dažnai sutinkamy motyvy, pažįstamy veikėju, tik labai gau
siai išpuošta judėsiu, blizgėjimu, įvairumu. Visa tai patraukia vaikučiy dėmesį, 
džiugina akį.

Lengvutės sniegulės žaidžia miško aikštelėj. Ateina pavargusi, apdriskusi, 
alkana našlaitė Aldutė, nešina pundeliu žagary. Šaltis, drauge su savo dukromis 
Sniegulėmis, sušaldo ją, kaip dovaną Šiauriui. Pagailo lapei gerutės mergaitės 
— atvilioja čia medžiojantį kunigaikštį. Šis atgaivina ją, pamyli ir apgyvendina 

i savo rūmuose.
i Šis veikalėlis ne tik gražus, įdomus scenai, bet ir pedagogiškai naudingas,
• pamokinantis, žadinąs vaikučiy širdelėse užuojautą, gailesį: silpnutė našlaitė rū-
! pinasi mažesniu broliuku, paskutinį duonos kąsnelį atiduoda išbadėjusiai laputei,
į nes — „namo parėjusi, rasiu, o tau, lapute, niekas namie neduos. Še, vargšele“,
į (15p.) Geras darbas nelieka be atlyginimo. Laputė išgelbsti savo geradarę iš
į baisių šalčio pinklių.
j Apskritai, reikia pastebėti, kad autorė puikiai sugeba pritaikyti paprasčiau-
[ sį pasakos siužetą vaiky teatro scenai. Reikia tikėtis, kad visuomenė atatinkamai
į įvertins autorės darbą ir jos veikalėliais pradžiugins mažuosius.
i P. Grigaitė
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Pasiteiraukite, ar ne tiesa, kad dabar labiau
sia plinta knyga »Moterystė ir natūralus gimimų regulavi- 
mass nes visoms ir visiems reikalinga su ja ne tik susipažinti,

-klauskite ją skaičiusių.
a 

t
I . ■ •
j ' •

• t ■ . ■ . 7 ■' • . . •

Atslųstapamlnėtl į
Sakalo B-vės 1935-.m; leidiniai

Katu® Lt. 3, — ' 7/-, .7
Dim. pulk. Aleksandra# A. Ų#pėn#kis. Didžiajame kare L.ie- 

tuva — Rytį Prarija 1914—1915 m. ' '* *' ‘ — — -II II

a

I I

I i

I I

Ü. Teologijos — Filosofijos fakulteto leid. Kaunas, 1935. Pslp. 130. .
Juozą# Eretas. Menas kalbėti. Žiupsny# praktiškų nurodymu Kau

nas, 1935; Antspaudą iš »Jaunimo Vado* (1935 m., 5 nr.) Palp. 81—112. Kaina 
Lt 0, 50. Galima gauti .Pavasario* Centre — Kaunas, Laisvė# ai. 31 b.

Alfred Hein. Kuopa kareivių Verdenė pragare. Romanas. Išvertė 
K. Arvydas. įleido J. M. Kaunas, 1935 I-II dalis. Pslp; 248+240: Kainą kiek^ 
vienos dailės Lt. 2, 50.

J. Mačernį.. Pa.lapttagoji ryk««. Tik abltiktlnumai ar baudžianti 
Dievo ranka. Marijoną Kongregacijos leid. Marijampolė, 1934. Palp. 32. Kaina. 
Lt. 0, 20. : ' / ■ - '7. 7''A/' .

/.'>< 7. Leon ardas Žitkevičius. Cyru vyru pavasaris.* Eilėraščiai ma- 
žiesiems. Iliustravo P. Rauduvė. »Žvaigždutės* leid. Kaunas, 1935. Pslp. 46. 
Kaina Lt. 0, 60. ■ ■7; ' ~

F. G. L e b 0 s. Nekaltųjų kraujas^ įmanąs. H jjrancflzų kalbos Wer- 
: tą Petras Giniūnas. Akc. »Žaibė* _ *... ‘’1. ’. t

Lordas Baden — Powellis. Skautybė berniukams. Pagrindinis skautybes 
vadovėlis jaunimui. Autorizuotas vertimas. Iš 16 leidimo išvertė ir sulietuvino 
Vikt. Kamantauskaą. 328 pslp. Išleido Skautę Aidas. Atspausdinta 7000- 

7: Mps. Kaina Lt. 2, 50. < 77 z —
Turinyje: Autoriaus prakalba: Skautybės paaiškinimas. L Skautamok^is. II. 

Manymasis gamtos aplinkoje. III. Gyvenimas stovykloję. IV.Pėdsėką. V; Garnio? 
saka.VL Iš t ve r mė.VIL Riteriškumas. VIII. Gyvybės gelbėjimas. IX. Patriotizmas. 
X. Patarimai instruktoriams. : ; ' ;■
7 Skautybė mažiem« vaikams Lietuvoje. (Skautiška«!« aukiąjimaa
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Naujoji moteris
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turi eiti naujais gyvenimo keliais. Tą kelią jai rodo vienintelis 
Lietuvoje motery visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo, 

mėnesinis, iliustruotas žurnalas 

„NAUJOJI VAIDILUTĖ“.
■ i

einąs jau 15-tus metus.
• *» « • '» i • , ». ,

. ■ _■ • ■ ■ . ■ - ■ ' - ' - . . r . .. _ . * • . • . '

Skyriuje „NAMŲ ŽIDINYS“, keliama
IIHIIt svarbūs ir labiausiai moterj liečią klausimai, aagrinėjama moder- 

K nūs maisto, higienos, namg ruošos, kambariu įrengimo ir sutvar- 
kymo klau^^

^NAUJOJOJ VAIDILUTĖJ“ recenzuojamaJvairios naujos 
f knygos, talpinama Lietuvos ir užsienio motery veikimo ir visuo

meninio gyvenimo žinios. ; J

MRIMTIES VALANDĖLĖ“ — jaunoms mergaitėms nemoka
mas priedas, eina kelis kart j metus. f

■> .NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“ gauna veltui, kas surenka 5-kias 
jjrenumeratas. 

• ’, * - v. *■

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ adresas: Kaunas, Laisvės AL3. 
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