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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Njxti 028) 1935 metų lapkričio mėn, XV

J. DRUNGAITĖ

Išdavą ar priežastį naikinti
Mūsų krašto kultūrintoj ų, dorintoje pastangos b uty daug 

vaisingesnės, jei nepasipriešintu joms stiprūs blogi žmogaus pa
linkimai, kurie suaugusiame žmoguje jšbujoja iki nusikaltimo. 
Labai dažnai geri pedagogo norai sudūžta į jaunuolio sieloje dar 
tik dienojančius, tik dygstančius blogus palinkimus. Ir kaip klys
tama tada, kai, vietoj naikinti blogus palinkimus, naikinama tik 
to palinkimo išdava — pats nusikaltimas. Neliečia šis priekaištas 
Bažnyčios, kuri atgailos sakramento aktu pasiekia giliausius sielos 
armenis. Tačiau mūsų visuomenės santvarka daug yra čia nusi
kaltusi, nes net ten, kur buvo ir yra šiuo atžvilgiu aiškūs trūku
mai, neparodoma pakankamai geros valios. Pasvarstysime čia tik 
vieną tokį atsitikimą.

Pastaruoju laiku mūšy naujosios lietuviy visuomenės cha
rakteringas bruožas yra negerbimas visuomenės turto. Iš kur tie 
aiškūs ir neaiškūs išeikvojimai mūšy krašto ekonominėse organi
zacijose, bankuose, valdžios ir savivaldybės įstaigose?

Vieni kaltina dėl to karą, kuris apskritai sugadinęs žmonijos 
dorą, nes esą tokiy reiškinių — išeikvojimų pilna ir užsieny. Kiti 
kaltina rusų įtaką, esą, rūsy papročiai suardę lietuvio taurų, tei
singą sąžiningumą. Kiti dar aiškina iš viso religiniy idealy pašli- 
jimu mūšy visuomenėje. Be abejo, visi trys šie argumentai yra 
priimtini, visos trys šios priežastys yra labai reikšmingos, bet ne 
jos vienos padarė mus nesąžiningais, išeikvotojais, visuomenės 
turto vagimis. «

Vienas provincijos kunigas neperseniausiai iškėlė originalią 
ir labai teisingą pažiūrą į šios ydos atsiradimą mūšy visuomenėje. 
Būtent, kad mes dar prieš gimsiant, savo motiny esame nutei
kiami būti visuomenės turto išeikvotojais. Motinos, laukiančios 
kūdikio, visi sielos išgyvenimai, visi niuansai pereina į gimsiančio 
kūdikio sielą. Tą pripažįsta psichologijos mokslas ir gyvenimo 
praktika patvirtina.
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Iš kur, paklausime, moters sieloje tas vagystės aktas, ta vo
gimo nuotaika ir dar tokiu ypatingu laiku? Ją, tą nuotaiką, paga
mina mūsų moters padėtis šeimoje ir visuomenėje.

Mūsų šeimų tėvai retas supranta vadinamus moteriškus šei
mos reikalus — Čia jie yra tikri analfabetai. Moterys, net kaimietės 
tą skaudžiai jaučia ir kelia balsą prieš tokį vyrų nežinojimą. Prieš 
porą metų L. K. Moterų Dr-jos vienoje konferencijoje Vilkaviškyje, 
kaimietės moters lūpomis šis dalykas buvo puikiai pailiustruotas 
pasakymu, kad, esą, kiek moteris gali padaryti pažangos namų 
ruošoje, kūdikių auginime ir auklėjime, jei pasiturįs ūkininkas 
kelia vaidus dėl perdažno vandens šildymo kūdikiui maudyti. 
O kur kūdikio kraitis, kur pačios moters tuo laiku smulkios reik- 
menės? O kur visos smulkmenos ir įrankiai moters darbui ir ruo
šai reikalingi, ypač dabar, kada iš pagrindų bandoma pertvarkyti 
ir racionalizuoti ,šeimos maitinimą, taigi virtuvę ir k.? Vyrai iŠ 
tikrųjų čia labai nepaslankūs. Moterys net organizuotai ima kelti
balsą dėl to. Pavyzdžiui, š. m. spalių mėn. Survilišky moterys 
katalikės savo susirinkime viešai nusiskundė, kad vaikų auklėjimo 
darbą dažnai trukdo vyrai — tėvai. Jos iškėlė pageidavimą, kad 
būtų organizuojami katalikai vyrai, ir jiems būtų skaitomos pa
skaitos apie tėviškumą, apie sūnų paruošimą gyvenimui, nurodomi 
pagrindiniai auklėjimo dėsniai. Bekabėjo, kad šitokie pageidavimai 
būtų naudingi iškelti vyrams ir kitose srityse, nes tikrai pas mus 
šiandie norima per daug klausimų išspręsti moters sąskaitom Taigi, 
ar kels moteris vaidus dėl kiekvieno šipulio. Ji aprūpina savo 
reikalus: save, kūdikį ir jai pavestas ūkio sritis slapčia, ji sukčiauja, 
ji vagia. Juk toks populiarus paprotys visoje Lietuvoje nesakyti 
tėtei, ką mama nupirko. Prie to, žinoma, prisidėjo ir moters darbo 
šeimoje nevertinimas. Tas mažino ir mažina jos teises atvirai 
naudoti ir tvarkyti lygiomis su vyru, šeimos pajamas.

Tai liaudis, bet ir apie inteligentę moterį ir vyrą galima būtų 
panašiai kalbėti. Vyras, kitą kartą, visai ne iš blogos valios, ne
pajunta moters reikalų svarbumo, jų nesupranta. Kyla konfliktai. 
Moteris, jų vengdama, ima kitomis sąskaitomis dangstyti sau rū
pimus dalykus. Na, ir vagystė.

Ir visa tai tik dėl to, kad moteris ekonomiškai dar nėra sa
varankiška, dėl to, kad ši sritis įstatymais nesureguliuota, kad jos 
darbas šeimoje tebėra žeminamas ir neįvertintas. Pašalinkime šią 
anomaliją, ir išnyks įgimtas gabumas (iš motinos paveldėtas) 
eikvoti be atskaitos visuomenės turtą. Susilpnės tada ir kitų veiks
nių nemoralinė įtaka mūsų sąžinei.

Duokime moteriai ne moters, bet moters žmogaus vietą mūsų 
visose gyvenimo srityse, ir dėl to neturėsime skriaudos, o tik 
laimėjimus moraliniu, intelektualiniu ir visais kitais atžvilgiais. Nai
kinkime blogybių šaknis, o išdavos išnyks pačios.
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J. AUGUSTAITYTĖ VĄIČIŪNIĖNĖ !
• . ■ ‘ <

Už ką aš pasakas visas iš naujo sekti tau pradėjau 
Ir tas, kurias esu girdėjusi anuomet iš senos mamos, 
Kurios aiškiausiai liudija nebeišvengiamoj byloje 
Spalvotą ir pilką niuansą bruožus būtos žalumos, 
Jos buvo pilnos, kaip išnokęs sodo vaisius, 
Kuris, be vėjo krisdams ant žalios vejos, 
Dar paskutini sykį meta žvilgsnį į rugptūčio saulę, 
Į neapčiuopiamas rankas, belaukiančias naujos sėjos. 
Dabar nebesvarbu, kokios pirmiau palies jį lūpos: 
Ar tos, kur dar gyvenimas tebsprogsta rožią sūkuriuos, 
Ar tos, kurios jau paskutinį kartą vakarą palydi 
Niūniavime begęstančią spalvą rykavimais tyliais. 
Kai žiūrau minioje į vieną iš visą išskirtą veidą, 
Galvoju: ar tu pasakas apie tą rojaus paukštę suprasi. 
Geriau tepasilieka jos ant mano lūpą, 
Kaip sodo vaisius ant šaką, nors jau ruduo arti.
O vis dėlto už ką aš sekt tas pasakas pradėjau, 
Už ką nukrito žodžiai stambūs ton žalion vejon keli... 
Kad tu esi tas tyras rudens aukso lapas, — 
Ir tuo pavasarį iš naujo- mano širdyje keli.

B. BUIVYDAI!Ė

Užgęso mylimi draugą balsai,
Kaip trumpas žemės atdūsys,
Ir veltui vakarais ilgai klausai,
Jau niekas tau nepasakys:
Kas nunešė, kur nunešė sapnus
Gražuolės vasaros naktą -
Kas taip pašėliškai klusnus, 
Negrįš nors tūkstančiai šauktą.
Aukštai tik virtinės baltą sparną,
Ir vėjai plauko išdidžiai...
O žemėj maršas lapą geltoną, 
Ir miegan krintanti vabzdžiai.

>

Užgeso mylimi draugą balsai,
Kaip trumpas žemės atdūsys..
Ir veltui vakarais ilgai klausai—
Tiktai šiurena ilgesys —

t
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DR. O. NORUŠYTĖ

Lietuvišką vaikų darželį 
bekuriant

V(Šv. Vincento ä Paulo Dr-jos vaikų darželių vedėjoms rengti kursų atidarymo kalba).
* '

Šį iškilmingą aktą drįstu vadinti naujos eros pradžia Lie
tuvos vaiky auklėjime. Tai yra pradžia planingo sistemingo auk
lėtojų parengimo mažiems vaikams—vadinamam priešmokykliniam 
amžiui. Tokiu būdu prie Lietuvos mokyklos rūmo pridedama dar 
viena dalis —vaiky darželis, kuris turi savo uždavinius ir tikslus. 
Vienas iš ty uždavinių yra parengti vaiką mokyklai, kad jis atei
tų į mokyklą sveikas, pažadintais pojūčiais ir kitais mokyklai rei
kalingais pradais.

Sakoma, kad vaiky darželis išdygęs iš šeimos auklėjimo 
trukumų ir jo ribotumo. Antras todėl darželio uždavinys yra pa
pildyti šeimos auklėjimą.

Darželis padeda šeimai laiku išvengti auklėjimo klaidų. Taip 
pat tiesia pagrindus sistemingam tolimesniam auklėjimui už Šei
mos ribų. Jau Aristotelis kalba apie priešmokyklinį vaiky auklėji
mą ir mokymą, jo metodus. Ypatingai aktualus pasidarė šis da
lykas ir įgavo naujos formos XVIII—XIX amžiuj. Rousseau ragi
nimas: „Studijuok vaiką, tu jo visai nepažįsti!“ buvo vaikų psi
chologijos tyrinėjimams ir pačiai pedogogikai išganingas. Šių die
nų vaiko psichologija surado, kad vaike glūdi visi pradai ir įsta
tymai, kurie reikalingi žmogaus formavimuisi. Suaugusio pareiga 
duoti vaikui tik išorines sąlygas ir konkrečią medžiagą, kurią vai
kas vartodamas, nuolat veikdamas lavina visas savo galias. Šian
dien reikalaujama, kad vaikas rastų daržely visa, kas reikalinga 
jo fizinam ir psichiniam vystymuisi. Vaikas čia bedirbdamas — 
žaisdamas lavina savo galias. Naudingas auklėjimui buvo Fröbe- 
lio intuityvus pažinimas, kad vaikas turis savo gyvenimo formą, 
kuri negali būti sprendžiama ir vairuojama tik suaugusio. Jis 
taip pat jungė visas auklėjimo priemones su vaiko palinkimu 
veikti. Fröbelis, kurio vaikystė buvo tikrai liūdna, troško vaikams 
džiaugsmo ir progos laisvai išsivystyti. Todėl jis nevadina savo 
įstaigą namais, bet darželiais — sodais, kur aplinka ir auk
lėtoja (būtinai moteris) harmonizuotųsi su laimingu vaiko
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gyvenimu. Šiy laikų pedagogai Maria Montessor, Ovide Decroly 
ir kiti visi ieško pačiame vaike kriterijų ir atramos savo auklėji
mo ir mokymo sistemoms. Kai kurie iš jy kreipia į vienas vaiko 
galias daugiau dėmesio, į kitas mažiau. Vaiky psichologija pri
mena, kad šalia bendrų vaiko vystymosi reikalų reikia neužmiršti 
ir individualių, taip pat lytinių palinkimų ir interesų. Modernioji 
pedagogika psichologiškai, dėsningai pritaikydama išorinius daik
tus vaiko vystymuisi, kuria jam tinkamą pasaulį.

Be to, vaikų darželių reikalas susijęs su socialiniu momentu. 
Vienturčio auklėjime išvengiama klaidų, kai jas tinkamu laiku 
suvedama su vienmečiais draugiais. Nes didelė ir nuostolinga 
klaida laikyti vaiką tik su suaugusiais. Dažnai tokie žmonės jau 
suaugę keliauja vieniši, užsidarę, be draugų per gyvenimą.

Šis — socialinis — momentas, kuris nustato, kada vaikui 
būtinai reikalinga vienmečių draugija — socialinis kontaktas, yra 
vidujinis vaiko kriterijus. Jis parodo, kada vaikui reikalingas dar
želis. Iš kitos pusės šio periodo atbaigimas yra mokyklinis am
žius _ pareigos, uždavinio sąmonės pasireiškimas. Šie du momen
tai yra startas ir finalas vaiko darželio globojamų vaikų amžiaus.

Vaikų darželiai labiausia paplitę miestuose, kur, drįstu sa
kyti, vaiko gyvenimas yra vargingiausias, kur busimojo žmogaus 
formavimuisi yra daugiausia pavojų. Čia kenčia materialiai tur
tingas vaikas, kuris laikomas lyg paukštis narve, o neturtingasis 
kenkia dėl duonos kąsnio stokos ir dėl moralinio skurdo. Visi 
pedagogai savo sistemų tikslus ima iš filosofijos, socialinių pa
žiūrų. Visų jy tikslas — naujas žmogus. Maria Montessori kar
tojo, kad žmonijos atgimimas galimas tik per auklėjimą. Ligšio
linis auklėjimas esąs kančių kelias, kurio gale vaikas nukryžiuo
jamas, ir į pasaulį ateina dar vienas negyvas žmogus.

Fröbelio šūkis yra: „leiskime savo vaikams gyventi!“. Jis 
rašydamas Prūsų karaliui vaikų vardu, prašo globos savo auklėji
mui „kad jis galėtų klestėti ir padėti žmoguj atgimti*. Fröbe- 
lis šaukia į tą darbą— naujo žmogaus formavimo darbą —mote
ris“; moters gyvenimas ir vaiko priežiūra turi būti vėl sujungta, 
sako jis, „nes dieviškame tyrumo, gilumo ir gausumo vie
ningume, kuriuo pasireiškia moteris, kaipo vaiko globėja, 

> glūdivisos beprašysiančios žmonijos gerovė“.
Ši Fröbelio mintis įsigalėjo: priešmokyklinio amžiaus vaikų 

auklėtojos yra daugiausia moterys. Ši jų pareiga garbinga, bet 
drauge ir atsakominga. Jų pareiga yra gyventi ta mintimi, kad 
savo, kitų akimis žiūrint, smulkiais kasdieniniais darbeliais, tiesia 
viso žmogaus auklėjimo, net žmogaus gyvenimo pagrindus — 
visuomenės gyvenimo pagrindus.

Šios naujos įstaigos uždavinys bus parengti musų vaikams 
sąmoningas auklėtojas, tikras darbininkes^ taip pat kūrėjas — 
mūsų vaiky darželio formuotojas. Mums rūpės duoti lietuviškam 
darželiui formą, sunešti viską, ką rasim tinkamo į vieną avilį ir
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M. MYKOLAITYTĖ

Vasarai praėjus
Męs tik ką sugrįžom iš balto pajūrio.
Sugrįžom nuo saulėtą jūros krantą.
Ir gaila. Ko gaila — mes patys nežinom, 
Bet gaila, kaip vaikui žaislą atimtą. 6

Ir buvom vaikai mes laisvi ir išdykę.
Gyvenom lyg žemėj nebūtą vargą.
O žmonės — nebuvo tie vargdieniai žmonės, 
Bet buvo lyg pieva margąją druglą.

Prieinam prie lango ir vėl matom jūrą... 
(O matom iš tikro tik miesto gatves.) 
Dar ištiestos burės belaukdamos styro, 
Bet kas į tą burinį laivą nuves...

IZ. BL.
Ateik

O taip ilgu, kad nėr tavęs, 
Kur pilnas sodas aukso lapą, 
Kur paskutinį rudens žiedą 
Aprauda liūdnas kapas.

O taip ilgu! Visi pažarai 
Tik violeto juostą audimas. 
Kaž kur išlakstė vasaros žvaigždės. 
Širdyj, laukuose tuščias nykumas.

O taip ilgu, kad nėr tavęs, 
Kuriam gražiausią savo jaunystę, 
Kaip maldą mūsą žemės Kūrėjui, 
Senai paskyriau, senai paskyriau.

Ateik, ateiki iš tos šalies,"
Kur nepasiekia jokis troškimas, 
Ateik! Nuplėšyk gedulo juostas. 
Ateik, tu esi mano likimas!

tuo maitinti savo vaikus. Mūsų troškimas bus jungti Lietuvos 
vaikų darželius bendro tikslo siekimui. Mūsų įstaigos durys bus 
atviros nuoširdžiai kritikai Ir nuoširdiems, patarimams.

Mes tikimės tuo padėti Lietuvos vaikui — būsimam lietu* 
viy kultūros kūrėjui.
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NELĖ MAZALAITĖ

Čirvų Dama
(Tęsinys iš ,N. V.“ 10 nr.)

— O gal čia pasislėpsim? — Ni lenda po nulinkusiom eg
lės šakom ir Algirdas taip pat. — Užmuš mane Jonas, kad išve
džiau svetį j liety, — ji juokias, ir pro šakas, pro liety juokas 
toks šnabždantis.

Jis tyli. Jei reikėty kalbėti, turėty pasakyti, jog džiaugias, 
kad lyja, kad jie stovi po vienu medžiu. Taip, jis nutarė, kad 
saugosis jos, neatsikrato prietaringos baimės ir nepasitikėjimo, 
bet pamatęs pasirengusią išeiti, skubiai klausė, gal gali palydėti.

— Nežinau. Einu paklaidžioti miške.
Ir braidė jie, purvini ir pavargę, nedaug kalbėdami: ji ne

siskubino ką nors sakyti, o jis nežinojo ką kalbėti su tomis keis
tomis moterimis, kurty, protingu kapitono patarimu, reikia vengti.

Migdančiai lyja ir, atsirėmus į šakotą liemenį, gaubia žalias 
snaudulys. Rodos, pavirtai į medį ir niekur nepasijudinsi.

—• Ką galvoja ji? — kažkas neduoda ramumo. Čia stovi ji 
tyli, pusiau prisimerkus ir galvoja jam nežinomas mintis.

— Kodėl išblyško ji vakar dainuodama? — dar neramiau, 
bet jis tyli.

— Nustojo? —atsiliepia ji, ir balsas atrodo toks drėgnas ir 
sunkus. — A, vistiek nesulauksim, reikia eiti. Tiesa?

Jis nesipriešina. — Išlendant iš tos prieglaudos, eglė nu
traukė dalį vualiaus, ir Ni labai juokės. Ji taip pat juokės, kai 
pamatė jo mundierių aplipusį samanom ir sakais, ir kad jie abu 
sulyti, kaip iŠ linmarkos. Ir jam darės baisiai apmaudu dėl to 
juoko. ,

Netoli namy jis staiga paklausė.
— Kodėl tamsta... taip, kodėl arija iš „Fausto“ tamstą taip... 

vargino?
Ji sustojo.
— Penkerius metus aš nepaliečiau pianino, penkerius me

tus nedainavau nė vieno posmo...
— Tačiau...
— Margaritos partija buvo mano pirmas ir paskutinis pasi

rodymas.
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Tačiau su tamstos balsu nepasisekimas..;
— Nepasisekimas? — ji kvatoja, ir lūpos bala. — O, koks 

tai buvo pasisekimas! Jei.,, ne, nenoriu! Neklausinėk tamsta ma
ne, — nutraukė žiauriai, dabar ji buvo tikra ragana. Ir jam pa
sidarė dar neramiau.

Prie piety pamatė ją paniurusią. Ji tylėjo j juokus dėl „eks
kursijos“, ji iš viso tylėjo.

— Tiesa, Ni, turiu tau laišką, — atsiminė Jonas.
- Ji skaito sutraukusi antakius, paskui šypso akys, šypso visas 

veidas, suplojo delnu į stalą ir žvilgančiu balsu sako.
— Turiu išvažiuoti Šiandien.
— Jeigu pasisiūlyčiau nuvežti motociklu? — greit, negal

vodamas.
. — Motociklu? Stačiai į cheminę valyklą? — Ar tamsta ne

atmeni, kokį vakar pamačiau sode, — ji juokias draugiškai ir 
mielai, ji labai gera, bet jis negali jai atleisti to juoko. Ir dar 
kai ko. Gal būt laiško, gal būt arijos iš „Fausto“.

Suspaustame ore piaunas įvairiausi kvapai. Mišku dvelkia 
konvalijos, apie šiltadaržio gyvenimą pasakoja nublankę hiacintai, 
iš tolimo krašto atvažiavusios rožės kalba nesuprantamai ir svaigiai.

Algirdas nesumoja ką išrinkti. Jis žvalgos lyg nesavas tarp 
gėlių. Labiausiai akys krypsta į melsvą alyvą, miniaturinį, išle
pusį medį, didelėmis, gležnomis žiedų kekėmis.

... Alyvos plaukuose, alyvos už juostos ir aplinkui neaiš
kus, ilgestingas pavasaris...

Ne, būtų šventvagystė duoti Valerijai tą gėlę, kuri verčia 
galvoti apie kitą moterį. Sėdėti už Kalėdų stalo, juoktis, kalbėti, 
ir pamačius alyvas, nuliūsti ir galvoti apie kitą —ne, ne! Tačiau, 
ar reiks prašyti parduodančią panelę išrinkti dovaną sužadėtinei? 
— būtų juokinga. — Išsiblaškęs seka jis ponias, kurios taip gy
viai lygstasi, svaido gėlių pavadinimus, kiloja vazonus. Nuolatos, 
melodingai suskambėdamos varstosi durys ir įstumia naujus pir
kėjus, skubančius ir sušalusius.

Jis vos sulaiko jau atsiplėšusias lūpas: Čirvų Dama! Ne, jis 
nepasakė to, jis net nusigręžė. Už palmės užlindęs renka akimis 
gėles ir vis tik mato. Mato pilku sidabru atsišviečiantį kailį, iš jo 
išlindęs veidas paraudęs ir visas šypsantis. Akys džiaugias, jos 
laksto, kaip linksmas nepastovus paukštis po žiedus ir lapus. Jis 
mato, kaip ji gyvena pilnu, sklidinu gyvenimu, ir šitame svaigu
lio ore ir spalvų margume jaučias kaip namie. Smaguriaujančiai, 
beveik virpėdamos jos rankos lengvai paliečia alyvas, o į išblyš
kusius hiacintus žiūri kaip motina į nusilaksčiusius, pavargusius 
vaikus. .

Jis pyksta ant gėlių ir pavydi joms. Ant jos rankos, ištiestos 
į trapią ciklomeną, jis grubiai uždeda savo pirštus.

. •• •
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— Labą dieną. Tamsta tartum nepažįsti manęs?
Lyg pilkas sidabrinis kailis mestų atspalvį ant jos veido — 

staigiai nublanko. Ir taip pat staigiai paraudo. Lūpų kampeliai 
virpa, jai labai šalta.

— Nepažįstu? — tai buvo karštas užginčijimas. Tiesiog į 
kraują, rodos įlindo tas žodis, pasidarė karšta ir džiūgu. Tačiau 
ji jau visai kitu balsu:

— Ką tamsta išsirinkai? — ir nelaukdama jo pasisakymo, 
ji vėl atsiduoda tam savo kupinam gyvenimui, kuris nušviečia jos 
akis. Ji pati, kaip, nulūžusi šaka nuo didelio gyvybės medžio, 
rodos, jai sunku atsiplėšti iš čia — bet pasižiūri į laikrodį ir sku
biai prašo pardavėją atsiųsti alyvą. Algirdas nesirinkdamas ima 
ramią, šaltą, bekvapę azaliją — kaip savo jausmą — ir rašo Va
lerijos adresą. Kai Ni atsisuka atsisveikinti, jis sako, kad taip 
pat eina. Atrodė, jai nelabai patinka tas, ėjo įsitraukusi į pilkai 
sidabrinį kailį ir tylėjo.

— O gal tamsta turi ką nors susitikti?—jis neužmiršta, kad 
ji žiūrėjo į laikrodį.

— Ne, tiktai labai daug darbo.
Lyg negirdi ir žada sau tyliai ir atkakliai, kad šį kartą ra

gana nepabėgs taip greit, nusivilkdama su savim jo neramias 
mintis. Kaip seklys daboja jos žvilgsnį, nežymiai, slydžiai nu
senkantį praeivių veidais, vitrinomis ir vėl užsidegantį gyvenimo 
pilnatim, praeinant pro gėlių langus.

— Tamstai labai patinka gėlės, — neiškenčia.
— O taip, man rodos, gimiau jau mylėdama gėlės ir giesmę. 
Norėjo paklausti — Tiktai? — bet pasakė:
— Ir žmones?
Ji pažvelgė, ir to žvilgsnio jis nesuprato. Po ilgo laiko, kai 

jis pats užmiršo tą savo klausimą, ji atsiliepė vėl.
— Mylėti žmones — reiškia, pasmerkti save kentėti.
Viduj kažkas krūptelėjo — lyg vaikas dėl pasakos — dėl 

prietaringos baimės, kad toji moteris nenori, nemoka mylėti. Gal 
būt tik kankinti, gal būt keršyti visiems už ką nors vieną. — 
Ir vis tik jis eina tol, kol kalne ji sustoja prie bokštuoto namo.

— Štai ir „Montmartre“, — juokias ir žiūri į jį. — Taip 
kažkas pakrikštijo ir taip likosi. Žinoma, nuo visų kalnų galima 
matyti miestą — svajonę, nebūtinai Paryžius. Ji vėl susijuokė, 
ir tame juoke slėpės truputis ilgesio, gal būt ji galvojo apie pa
saulio platumą ir grožį.

— Dėkui tamstai,— ji ištiesia ranką ir nei akimis, nei žodžiu 
neparodo, kad jis yra kviečiamas kada nors čia ateiti. Taip pat 
tylėdamas jis atkakliai žada sau, kad ateis labai greit.

Jis negali ryžtis pasibelsti. Nepažįstama daina sunkias į ko
ridorių ir, rodos, užtvėrė nuo jo duris, kažkuo nepereinamu. Už
dėjo ant rankenos ranką ir galvoja, kad jis ateina nekviestas, ne- 
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prašytas, galvoja atkakliai, su kiekvienu atsikvėpimu, pradėdamas 
pasiduoti keistam piktumui, kad jis ateis čia dažnai, kasdien. Jis 
pasakys tai raganai, kad supranta jos viliojimą ir pagaliau nusi
kratys burty.

Daina pasikėlė aukštai — aukštai, kaip nebeužmatomas lėk
tuvas. Algirdas prisiminė namus ir iškilmingą vyturio giedojimą 
rytmečiais. Padvelkė neaiškiu, vos sprogstančiu pavasariu, tolimom, 
lyg iš kelinto kaimo alyvom. Ir jis pasibeldė. — Tarsi pavogtas 
dingo skambinimas, ir linguojantis nebaigęs dainuoti balsas:

— Prašau!
Tačiau jis neatidaro durų. Jis girdėjo kvietimą ir girdi, kaip 

keistai, stačiai kvailai, net skambėdama, tarsi kažkokią sunkią 
dainą groja— muša širdis. Jis pabūgo, kad tai pažins iš jo vei
do ir pasiliko stovėti už dury su įsirėmusiais į Ni vizitinę kortelę 
pirštais.

Skubūs, nekantrūs žingsniai, niūniavimas panašus į murmė
jimą, ir atsitrenkė durys iš vidaus.

Didelėse šlepetėse, susivėlus ir šypsanti Ni stovi priešais, 
merkdamos nuo neaiškios šviesos — ir staiga šypsena pranyko. 
Ji kažkaip susitraukė, lyg sumažėjo, rodos, visa sulįstų į savo 
šlepetes — ir jis panoro paimti ją į rankas. Nepažįstama nuos
kauda apėmė jos ūkis ir veidą. Jis stebi tą keistą pasikeitimą, 
nejaukiai tylėdamas, bet vistik įėjo į vidų, beveik pro jos šalį, 
nes, rodos, ji nenorėjo praleisti ir negalėjo sulaikyti.

Ir taip pat greitai ji atsimainė vėl — paaugo ir ėmė šypso
tis, bet toj šypsenoj dar likosi dalis anos nuoskaudos, kurios jis 
nesuprato.

— Neįsivaizduoju, kaip tamsta nepaklydai mūšy kalne tokį 
baisy vakarą. —Tai yra kaip priekaištas ar liepimas išeiti; ji kalba 
nežiūrėdama, kaip anuomet baliuj. Dabar jis pasijuto nuskriaustas 
ir užgautas, jis klausia beveik šiurkščiai.

— Tamsta, rodos, nenori palaikyti su manim pažintį?
— Taip.
— Taip? — jis vos nesurėkė iš nustebimo. —
— Kodėl?
Ji žvilgterėjo į pianiną ir stačiai j jo akis.
— Nes aš tik vieną kartą užtekau jėgos dainuoti Margaritą.
Jis suprato dar mažiau, negu prieš tą paaiškinimą, bet 

nuostabiai nurimo, lyg būty nuramintas kažkokiu dideliu žadėji
mu. Dabar ji tarsi suprato, kad pasakė kažką negalimą ir visą 
ginčą pavertė juoku, tokiu mielu, nuoširdžiu juoku.

— Ne, dėl Dievo, tamsta neturi klausyti, ką aš kalbu. Kar
tais aš pripasakoju baisiy nesąmoniy. Ir kad tamsta atvykai į 
„Montmartre“ — sveikinu, kaip svečią. Kodėl tamsta nesėdi? O, 
kur tik patinka! Čia visi jaučias šeimininkai. Ir tikrai, užmiršk 
tamsta mano kvailus žodžius. Aš tik labai susigėdau, kad tamsta 
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užklupai mane tokiame baisiame apdare, — parodė šlepetes —- ■
šitaip galima priimti ne svečią o draugus. :

Lyg užminta piktoji dvasia, vienas toks draugas atsirado. į
Neaiškus, neatidus bildinimosi kartu su durų darymu ir įslinko 'j
studentas. Paskui trankydama kojas įgriuvo mergaitė.

Algirdas nejaukiai žiuri į atėjūnus, kai Ni supažindina, lyg 
geriausius prietelius. — Na, studentas yra studentas— pro kaktą 
tyrinėja jis, — o mergaitė labai miela, ją norėtum tuojau vadinti į
seserim. Jos plaukai visai šviesūs ir akys tylios, visoj jos esybėj į
jausti daug sielos. — Studentas primena žebenkštį — šmaikštų, >
gražų žvėriuką. Ir blakstienos —-gaila tokių blakstienų vyriškam 
veidui — šilkinės tokios tamsrudžiai šilkinės, jų švelnumą jauti :
nepaliesdamas. Ir kažkodėl, žiūrint į tas blakstienas, ima beprie- 
žastis piktumas. Algirdas valdosi, kad nepradėtų kalbėti piktai .
ir priekabingai. j

Ni pasidarė gera, be galo gera. Jos juoke tiek šilumos ir 
žodžiuose — globojimo, kad gali nusiraminti ir šypsotis, net atė
jus iš laidotuvių. — Tylios šviesiaplaukės mergaitės akys atsi
davusios, širdingos sekioja Ni, ir šilkinės studento blakstienos 
palenktos į ją. Ir su kiekviena juoko gama Algirdui daros vis 
blogiau — jam rodos, kad tą linksmumą ir juokimąsi jie ima iš 
jo vidaus, tiesiog išplėšia, ir jam lieka tik piktumas. Jis žiūri ap
siniaukusiai, miglotai, lyg viską dengtų šilkinės studento blaks
tienos ir nuolat galvoja apie Margaritos ariją.

— Žinoma, mes ką nors susigalvosim vakarienės, — sako 
Ni ir paskui kažkaip nejaukiai, — Ponas leitenante, jei tamsta dar 
niekad nevakarieniavai studentiškai...

— Ne, dėkui, einu — sako jis šiurkščiai, jam atrodo, kad 
visi tyčiojas iš jo. Jis skubiai, nervingai atsisveikinėja. Tik prie 
durų jis pasižiūri į šeimininkę — taip ji gera, taip liūdnai gera 
ir jis nori pasilikti, ir žino, kad dabar nebegalima. Jam liūdna, 
kad jis taip negudriai ir nemandagiai elgias, paskui jam gaila 
šilumos, pikta, kad jis išeina, o jie visi ten lieka ir jis pusbalsiu, 
pro dantis švogždžia:

— Ragana, ragana...

—' Ne, ji nėra jokia ragana, — kelintą kartą nutaria Algir
das, žiūrėdamas į Ni susirūpinusį, išsiblaškiusį žvilgsnį. Už tą 
žodį jis turės atgailoti. Kada nors jis prisipažins jai, kaip nege
rai apie ją galvojo, kaip apsiriko iš pirmų dienų — ir kokia ji iš 
tikrųjų. Ar ne ta yra tikroji, kuri negali matyti nevieno apsiniau
kusio veido, nė vienos ištiestos išmaldai rankos, nė vienos alkanos 
burnos. Dažnai išsitaria netyčia šviesiaplaukė jos draugė, kuri jam 
pasidarė miela ir brangi kaip sesuo, ir jis pats mato daug dalykų.

Žinoma, neateiti žadėjo jis, neateiti — ir tai buvo pažadas 
iš tų, kuriuos mielai sulaužoma. Po kelių vakarų jis vėl ten bel
dės, į anas duris, už kurių girdis kartaus daina, kartais juokas ir
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daugelis balsų- Šilkablakstienis studentas ten taip pat buvo, bu
vo ir kiti —ten visuomet gali rasti ką nors jauną ir ieškantį glo
bos. Ten amžinai, kas nori eiti j teatrą ir neturi pinigų — žinoma, 
pas Ni gali paprašyti. Ten nuolat rasi nors ką nevalgiusį pietų 
ar vakarienės — ir pas Ni yra, „staleli, apsidenk“. Iš pradžių 
jis negalėjo nugalėti piktumą, kad jie visi čia maišosi ir var
gina ją, arba, kad ji yra jiems gera. Jam pikta ne dėl duonos 
ir pinigų, krintančių iš jos rankų — gaila šypsenos, rankų prisi
lietimo, dainos nuolaužos. Jis išeidavo anksti ir paniuręs, bet 
paskui ėmė kitaip galvoti, lyg [matęs, kad anie visi gauna tik
vienodą dalį, mato, kad dėl to negalima pykti. O paskui pats
priprato prie to, jis pats beveik susidraugavo su jos prieteliais,
truputį globojančiai, lyg padėtų jai. Jis priprato prie to triukš
mingo jaunimo, visuomet reikalaujančio, karšto ir šviesaus. Jam 
patinka vaišės tos, kurioms panašių sunku kur kitur rasti, patin
ka viskas čia.

— Tamsta sergi? — nesusilaiko nepaklausęs — šiandien ji 
kitokia, nesijuokia ir beveik nekalba.

— Ne, ne, mažytis rūpestis.
— Na, man rodos, kad tu nemoki gyventi be rūpesčių. Tu 

stačiai vaikštai per gyvenimą kaip rinkoj ir ieškai vargų, kaip 
kiti malonumų. — Draugės tylios akys truputį žybtelėja, bet jos 
barimas panašus į glostymą.

— Gal būt, — nusijuokdama pritaria Ni — gal būt, kad aš 
pripratau prie to. Tačiau juk reikia kas nors daryti su tuo vargšu.

Algirdas teiraujas, jei tai galima jam sužinoti?
— Aš manau — juk mes jau ne su vienu turėjome „šei

mos posėdį“, —juokias draugė. Jos akys pilnos mėlynų žiburiukų, 
kai ji pasakoja apie Ni maniją. Taip, Ni visuomet turi ką nors 
proteguoti, ir taip Viešpats duoda, kad ji nuolat suranda ką nors 
vertą — rašytojas, poetas, išradėjas. — Dabar turi savamokslį skulp
torių, jos manymu būsimą garsenybę. Žinoma, viskas puiku, bet 
kaip patekti jam į mokyklą, kaip gauti kokį galimą jam darbą 
ar pašalpą. Ši kartą jie visi nieko neišgalvoja.

Algirdas juokias, kažkodėl jam juokinga matyti jos tokį su
sikrimtimą, ir vėl galvoja, kad kaltas, baisiai kaltas, jog išdrįso 
manyti apie ją neteisingai.

— Tamstai reikėjo gimti karalium — tada būtų puikus gy
venimas pavaldiniams — šypso jis. — Tačiau jei kas nors nega
lima — negalima.

-—O, jus negalit suprasti! Lengva juoktis, bet juk tai jam 
kainuoja visa ateitis. Ir jis taip prašo padėti.

— Žinoma, kokį kartą kas pasakys, kad negali gyventi be 
tavęs ir tu taip pat nemokėsi atsisakyti, — lyg pranašystę ar įspė
jimą girdi jis šviesiaplaukės draugės šypsančiam balse, ir jam 
baugu ir gera. Kas įvyks, jeigu jis bus tas prašantis? Tačiau jam
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sunku dėl to jos rūpesčio ir galvoja, ką gali padaryti. Prisiminė 
Valerijos įtakingas pažintis ir sako beveik užtikrintas:

— Gal būt aš galėsiu padėti. — Ir tuoj išsigąsta. — Vale
rija?! Ką jis daro? Kas yra tas jausmas, kuris atveda jį čia, ir ką 
jis begali nusinešti ten, kur nueina beveik visuomet šaukiamas?

Ni jau džiaugias. Žinoma, ji Žinojo, kad atsiras kas nors ir 
išgelbės. Ji jau juokauja — kad jo rankose guli sunkūs, būsimi 
marmuro kūriniai, puikūs drožiniai, bet jis nebegali pritarti juo
ku. Tik sunkiai, lyg neštų visus tuos neregimus, nežinomo skulp
toriaus kūrinius, kartoja:

— Gal būt galėsiu padėti.

Valerija lengvai laikos jo rankas. Jai viskos įdomu — sukne
lės ir veidai, — kartais ji pasiteirauja apie ką nepažįstamą, kar
tais pati prisimena ir pasako kokią istoriją apie pažįstamus čia 
vaikščiojančius. Algirdą erzina fojė sukimštas, triukšmingas poilsis 
ir beveik įkyrėjo Valerijos čiulbėjimas. Lengva daros išgirdus 
skambučius.

Prie pat durų jie susiduria su Ni, ir jis giliai nusilenkia. 
Gal būt tame nusilenkime jis paslėpė išgąstį ir dar kažką. O ji 
šypsojo artimai ir mielai, lyg norėjo ką pasakyti. Ji pasižiūrėjo į 
Valeriją ir dar kartą šyptelėjo, tarytum jos draugų draugai — yra 
jai savi.

Jam be galo sunku. Kažkas gėdinga taip priimti jos plačią 
šypseną, apsupančią visą žmogų. Ir taip liūdna, kad jei taip tęs
tųsi visą gyvenimą — nereikėtų kitokio pragaro. Jis mato Ni 
galvą — dvi eilės prieš — mato, kaip ji truputį palinkus į prie
kį įdėmiai klausos. Galvodamas jis neaiškiai girdi muziką ir 
ugninę Carmen dainą. — Ar jis yra taip pat, kaip Carmen, kaip 
lengvabūdė čigonė? Jis; kuris manė esąs vyras, yra kaip čigonė, 
nepastovi ir melagė? — Ne, Carmen buvo teisingesnė — ji ne
slėpdavo naujo jausmo, ji atstumdavo atvirai ir drąsiai.

Jis turi pasirinkti. Ne — žino jis be svyravimų — nėra jo
kio pasirinkimo — yra tik viena moteris, kuri sėdi prieš jį per 
dvi eiles. Kurią dieną pasakys Valerijai, ir ji supras, kad žmonės 
turi būti tiesūs ir atviri, jeigu nenori visą amžių krimstis, o gal 
ir kentėti.

(B. d.)
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 O. PENKAUSKAITĖ

Moterų klausimas ir pasaulė
žiūra

Motery klausimas vienokioj ar kitokioj formoj nuolat kelia
mas, nuolat judinamas. Ypač jis pasidaro aktualus tuo metu, kada 
visuomenės gyvenime pastebima tam tikrų persilaužimy, ar išky
lant naujiems gyvenimo reikalavimams. Jis gyvas ir šiais krizio 
laikais. Sprendžiant sunkias gyvenimo problemas, visada paliečia
ma ir moterys, nustatoma j y vaidmuo to meto visuomenės gy
venime, skaičiuojama, kiek moteris davė ir kiek ji turėjo duoti. 
Už įvairius nepasisekimus krinta ir moterims tam tikra atsakomy
bės našta, ypač jei jos per maža aktyvios pasirodė kovoje su 
įvairiomis blogybėmis. Apie šiųdienų motery reikšmę ir jy vaid
menį geriausiai mus informuoja spauda. Laikraščai mirgėte mirga 
žinutėmis apie moterų laimėjimus ar pralaimėjimus įvairiose 
gyvenimo srityse. Iš tų žinučių aiškėja, kaip moteris vertinama 
kaip žmogus, kaip asmenybė ir kaip darbo pajėga. Šiandien mo
teriai prieinamos visos gyvenimo sritys, ji jau visur sau išsikovo
jus tinkamą pagarbą. Daug kur net ji laukiama, kad savo asme
nybės taurumu, moteriška įtaka sušvelnintų šiurkščias ir įtemptas 
gyvenimo situacijas. Nors ir nenorėdami kiti turi pripažinti, kad 
kai kurių darbų vyrai niekada taip neatliks, kaip atlieka moterys, 
tačiau yra ir tokių, kurie iš moters nieko rimta nelaukia.

Kiekvienas amžius turi ką nors charakteringa savo pažiū
rose į moterį. Senaisiais pagonybės laikais graikai ir romėnai 
moteriai nerodė tinkamos pagarbos. Kristus moterį iškėlė, padarė 
ją lygiaverčiu žmogumi, pripažino jai taip pat nemarią sielą. 
Moteris imta gerbti, ypač viduramžiais. Tada buvo susidaręs net 
tam tikras moters kultas. Moteryje įžiūrėta kažkas nežemiška, kas 
būtinai gerbtina ir aukštintina. Renesansas, priimdamas graikų 
kultūrą, priėmė ir jos paž ūras į moterį. Nors neteko viduramžiš
kos pagarbos, tačiau ji dar pakankamai gerbta. Dar daugiau ji 
sumenkėjo klasicizmo laikais. Poetiška skraistė buvo numesta, ir 
moteris pasirodė visoje savo nuogybėje su visomis savo aistromis, 
blogybėmis ir gerais savumais. Šviečiamasis amžius, metęs šūkį, 
kad „patenkinti pojūčiai yra gyvenimo tikslas, malonumais džiaug
tis yra tikroji gerovė“ moters kažkaip, gerbti negalėjo. Romantiz
mas, atsistojęs ant idealinės plotmės, kitomis spalvomis piešia 
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moterį. Amžinybės, nežinomu toli v, meilės ilgesys vėl sukuria 
idealu moters paveikslą. Moteris vėl imta dievinti.

Jsigalįs filosofijoj materializmas, juo besiremiąs literatūri
nis realizmas ir natūralizmas, moterį visai pažemino. Ji buvo lai
koma būtybe, kuriai skirta būti priemone geiduliams patenkinti. 
Apie kilnesnį moters vertinimą nebuvo nei kalbos.

ŠiU dienu gyvenime nerasim vieningos pažiūros į moterį, 
bet sutiksim tiek nuomonių, kiek randasi įvairių atskirų žmonių 
pasaulėžiūrų. .

Vienas žiūri į moterį, kaip į būtybę, nesugebančią formuoti, 
negalinčią kurti bet kokias dvasines vertybes. Ji tik kopijuojanti 
vyrą meno, mokslo, politikos ir kitose kultūros gyvenimo srityse, 
bet nieko originalaus neduodanti. Kiti pripažįsta joje glūdintį 
skatinamąjį, kuriamąjį ir atbaigiamąjį principą. Jie randa, kad 
moteris duodanti bet kuriam darbui, bet kuriai kūrybai akstino, 
ji, vyrui nejaučiant; jį valdanti ir jam daranti didelės įtakos. Šitie 
pasiryžę daugeliui moterų pasakyti R. Vagnerio vienai moteriškei 
ištartus žodžius: „Tikėk, kad aš tiktai per tave ką nors pajėgiu 
ir nieko be tavęs“. Treti į moterį žiūri tik kaip į priemonę pa
tenkinti savo geidulius ir padaryti gyvenimą sau malonų. Yra ir 
tokių, kurie teisingai supranta moters paskirtį ir laiko žmonijos 
dorovinio gyvenimo normuotoja. Paskendę išoriniam pasaulyj, 
vyrai aiškiai jaučia, kad jie neduoda kitiems ir pagaliau patys 
neranda to, ko reikalauja žmogus, norėdamas būti tikru žmogumi. 
M. Pečkauskaitė tą taip nusako:

„Reikiamiausias, taigi geriausias dalykas žmonių gyvenime 
yra ne tie tūkstančiai vyro gaminamų gėrių, ne jo techniškų ga
bumų vaisiai, ne mašinos ir geležinkeliai, ir net ne dailė, poezija 
ir mokslas, bet kilnus, negoistiškas žmogaus atsidavimas kitam 
žmogui. Nes be to pasiaukojimo kits kitam viskas bematant su
griūtų. Taip suprasdami moters misiją, jie moterį gerbia, įžiūri 
joje amžinojo moteriškumo bruožų. Matydami moteryje daugiau 
dvasingumo pradų jie ilgisi jos, ieško atilsio pas ją po sunkių 
darbų. Kiti gerbia moterį, matydami jos sugebėjimą auklėti ir 
pasiryžimą kilninti žinoniją. Dar kiti moterį pažįsta, kaip gyveni
mo skaidrintoją, džiaugsmo teikėją, mato joje mylimą ir mylinčią 
žmoną, rūpestingą vaikų motiną, ne vien virėją ir šeimininkę. 
Čia moteris sudaro šeimyninio gyvenimo centrą, ir ji yra namų 
siela, kuri savo motiniškos meilės šiluma sujungia tėvus ir vaikus 
į harmoningą vienetą ir maloniai juos nuteikia“.

Kodėl tiek daug nuomonių ir dar tokių įvairių? Kas duoda 
toms nuomonėms pagrindą? Atsakymas trumpas ir aiškus. Jas 
suformavo šių dienų gyvenimas. Įvairios nuomonės, įvairios idėjos 
plinta padedant šių dienų civilizacijos ir kultūros laimėjimams. 
Č a taip pat be to neapsieita. Laikraščiai, knygos, reklamos, įvai
rūs konkursai, kino sudarkė moters paveikslą, ją padarė besiele 
būtybe. Moteris čia tarnauja kaip priemonė privilioti didesnį skai-
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tytojų ar lankytojų skaičių. Tų įtakų dėka ir susidarė moters, 
nustojusios savo orumo, paveikslas, iš čia kilo stoka pagarbos 
moteriai. Šiandien tik mažesnė visuomenės dalis teikia moteriai 
prideramą pagarbą. Tą mažesnę dalį sudaro krikščionys ar dar 
tiksliau katalikai, kurie, pripažindami Mariją Dievo Sūnaus Moti
na, imdami ją moters ir motinos idealu, negali niekinti ir kitų 
motery. Materialistai, komunistai ir kitokie - istai mato tik ma
teriją, neranda jokios aukštesnės būtybės už žmogų, neįžiūri ir 
žmoguje viešpataujančio dieviškojo prado. Iš tokios pasaulėžiūros 
išeinant, aiškiai suprantamas ir jauslingumo kultas, vadovavimasis 
geiduliais ir naudojimas moters savo seksualiniams polinkiams 
patenkinti. Liberalizmas, skelbdamas laisvę, leidžia kiekvienam, 
kaip jam patinka suprasti pasaulį. Dievą, žmogų, sudaryti jau 
tokią gyvenimo programą, kuri jam rodosi patogesnė ir mažiau 
jį varžo, bet jis nepajėgia duoti aiškaus atsakymo į klausimus, 
kuriuose paliečiama dievybės, sielos ir k. problemos. Iš duodamų 
atsakymų dvelkia netikrumas, abejojimas, blaškymasis. Toks pa
viršutinis pasaulio supratimas negalėjo nedaryti įtakos ir pažiū
roms į moterį. Taigi, moters vaidmens, jos reikšmės supratimas 
yra vyraujančios pasaulėžiūros padaras.

Didelės reikšmės tam dalykui turi moters vaidmuo šeimoj. 
Jei vaikai. įpras matyti mylinčią, niekada nepavargstančių, nuo
lat jais besirūpinančią motiną, įžvelgs joje tikrą tėvo draugę ir 
padėjėją, jei jie patirs, kad motina juos pilnai supranta ir visur 
jiems padeda ar pataria, jie drąsiai jai pasiskųs, pasidalins su ja 
įspūdžiais, nes matys, kad ji dėl jų pasiryžusi pakelti bet kokią 
auką. Augdami tokioj šeimoj, jaunuoliai tinkamai supras moterį 
ir kiekvienoje mergaitėje įžiūrės kilnų savo motinos paveikslą.

Moters vertinimo pobūdis pareina ir nuo to, kokios profesijos 
žmogus apie ją kalbės. Vienaip į ją žiūrės teisėjas, pedagogas, 
kunigas, kitaip technikas, pramonininkas ar k€ks nors kitas biznie
rius. Jei pirmieji spręs apie ją, išeidami iš 'pastebėtų gy venime 
faktų, visuomenės nusiteikimo ir joje vyraujančios dvasios, stebės 
kokią įtaką ji daro savo aplinkumai, kokia yra jos kaip žmogaus 
vertė, tai antrieji vadovausis grynai komersantiškais tikslais ir spręs, 
kiek moteris pagamino ar gali pagaminti materialinių gėrybių.

Dėl vienokio ar kitokio moters vertinimo negalima vien kitų 
kaltinti. Nemažą kaltės dalį turi paimti ir moteris, nes ji daly
vaudama visuomenės gyvenime vienaip ar kitaip pasirodo. Jeigu 
ji pati užmiršta savo paskirtį, jeigu jai nesvarbu asmenybės kil- 
ninimas, jeigu susilieja su pilkąja minia ir joje paskęsta, tai už 
pasekmes nieko negali kaltinti. Ypač didelė atsakomybė krinta 
ant inteligentės moters pečių. Inteligentės, energingai dalyvauda
mos visuomenės gyvenime ir sukurdamos idealų moters tipą, paša
lins tuos neigiamus atsiliepimus apie moterį ir palengva išstums 
materialistišką moters vertinimą. Paneigimas tokios pasaulėžiūros 
būtų didžiausias moterų laimėjimas kultūriniame gyvenime.
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K. ŽIRGULIS

Ona Katarina Emmerich

Ona Katarina Emmerich į gyvenimo būsimą kruviną areną 
įžengė 1774 m. rugsėjo mėn. 8 d. Flamske, netoli Koesfeldo 
miesto, Vestfalijoj ir buvo tą pačią dieną pakrikštyta. Tėvai pa
maldūs ir dori žmonės turėjo daug dirbti, kad išmaitintų didelę 
šeimą. Tačiau jie su noru dirbo sunkiausius darbus ir pasitikėjo 
Dievo pagalba. Onos Katarinos motina buvo labai kantri ir vi
suomet nepasisekus kam sakydavo: „Viešpatie, tebūnie, kaip Tu 
nori, bet ne kaip aš noriu“.

Ona Katarina dar neturėjo pilnų metų, kai pradėjo savo 
skausmingą šios žemės kelią: „Savo pirmais kūdikystės metais“
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—rašo ji pati—„aš griuvau ant žemės; ilgai negalėjau išmokti 
vaikščioti ir būdama tik trejų mėty pasveikau. Mano kojos bu
vo sutrauktos ir pasidarė visiškai plonos, nes visada buvo ap
vyniotos ir kietai užrištos“. Aukščiausias tuo, matyt, norėjo už
grūdinti ją netolimos ateities savo noru ieškomoms kančioms.

Dar maža būdama turėjo vizijų ir dėl to, nors iš prigimties 
buvo linksmo ir gyvo būdo, pastebėta joje tylumas ir savyje už-, 
sidarymas. Tėvai manė, kad tai užsispyrimo pažymiai ir dažnai 
ją bardavo. Tačiau tai, matyt, buvo Dievo leista, kad Ona Kata
rina išmoktų nusižeminimo.

Trejy metų Ona Katarina suprato, kaip įžeidžia Viešpatį bet 
kokia nuodėmė. Už menkiausius nusikaltimus ji nuoširdžiai gai- 
lėdamosi melsdavosi: „Ak, mielas Dieve, verčiau leisk man mir
ti, nes užaugę tave rūstiname didžiomis nuodėmėmis“. Už pada
rytas dideles ir mažas nuodėmes ji laisvu noru atgailodama už
sidėdavo sau bausmes: atsisakydavo nuo visokiy pramogų, susi
laikydavo nuo džiaugsmo žaisti su vaikais (dalyti žiedelį, pinti 
vainikus, paveiksliukais rodytis ir pnš.). Norėdama valgyti, susi
laikydavo nuo pyrago, vaisių ir saldumynų—vaikams skaniausių 
valgių.

Septynerių metų priėjo pirmos išpažinties. Ji taip gailėjosi 
už savo nusidėjimus, jog pradėjo garsiai verkti, ir nuo klausyklos 
ją turėjo veste nuvesti. _

Kas Katarinos akimis žvelgia į Atpirkėjo Širdį, tas lengvai 
supranta, kad Išganytojas nusidėjėlių kentėjimus pasiėmė sau; 
ką nusidėję žmonės turėjo skausme ir kentėjimuos atgailėti, tą Iš
ganytojas iškentėjo. Tą padaryti norėjo ir Katarina. Ji norėjo ki
tų skausmus ir ligas pati iškentėti: kartais sėdėdavo be krustelė
jimo, arba išbaldavo kaip drobė, kartais jos veidu slinkdavo bai
saus skausmo šešėliai. Visa tai neramino jos motiną ir šiai sukel
davo susirūpinimo ir baimės.

Katarina stengdavosi pagal savo amžiaus metų skaičių di- 
dintis ir atgailos kančias už nuodėmes. Kūdikystės nuodėmes ji 
graudžiomis ašaromis apverkdavo; kartais paklūpodavo ant aštrių 
daiktų arba praleisdavo naktį po atviru dangumi, iškėlusi rankas 
aukštyn. Dažnai į lovą prisidėdavo medžių, atsiguldavo ir prisi- 
verždavo atgailos raiščiu.

Dvylikos metų stojo tarnauti pas ūkininką. Nors buvo silp
nos sveikatos, tačiau dirbo visus darbus nesiskųsdama. Čia gy
veno trejus metus, ir šeimininkė buvo ja labai patenkinta, nes 
Ona Katarina buvo pamaldi, darbšti, klusni ir mandagi mergaitė. 
Apie kiekvieną žmogų kalbėdavo gerai, o apie save sakydavo, 
kad nenorinti būti čia žemėj laiminga.

Kai Katarina sumanė stoti į vienuolyną, tėvai ir šeimininkė 
norėjo ją atkalbėti, bet ji jiems atsakė: „Apie tai nekalbėkite, ne
galėsiu su jumis bičiuliauti. Aš turiu tai daryti ir aš noriu tai 
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A, ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ
■* * — .

gyvenimą gražų
y ■ > .

Zinai tu daugel pasaką .
Apie laimingas karalaites rūmuos užkeiktuos...
Bet tavo daliai — bent vieną sieloj laimės virpėjimą
Ar tai beduos? —
Baltieji dobilai palenks tau savo galvas,
Kaip žmonės lenkiasi geram karaliui, . ■ , ■ .
Ir pievos kodyluos žiedą kvepėjimus —
Tarytum tavo godžiai sielai, džiaugsmo, tarytum yr ik valiai...
Gal laimę tu sudėsi vienam žody,
Ir saugosi tą žodį, kaip relikviją.
O jau paskui juodam karste palaidotą dieną akivaizdoj
Ir vėl iškils ta pasaka, ir vėl sušvis kaip vizija.
O jei nebūt net pasaką tą apie laimę —
Ar ne vistiek? — Širdis slėps gėlą juodą,
Ir valandos nelaukiamos taip eis vis pamažu...
O tujen vis šypsosies ir sakysi:
Gyvenime koks tu gražus!

daryti". Ona Katarina dažnai girdėdavo paslaptingą balsą savo 
ausyse: „Eik j vienuolyną, o ten rasi ko trokšti“.

Visus savo darbus ji skyrė tik vienam tikslui pasiekti—įsto
ti j vienuolyną. Stojo pas siuvėją, kad užsidirbtų pinigų. Trejus 
metus dirbo siuvykloj, tačiau, būdama geros ir gailestingos širdies, 
negalėjo ramiai žiūrėti į skurstančius ir visą savo uždarbi atiduo- 
davo vargšams.

Paskui norėjo pas Koesfeldo vargonininką išmokti vargo
nais groti, nes tikėjosi, tada lengviau galėsianti patekti į vienuo
lyną. Tačiau ir čia dirbo artimo meilės darbą. Vargonininko na
muose viešpatavo skurdas. Ona Katarina atlikdavo visus tarnaitės 
darbus ir atidavė visas savo sutaupąs, kad išgelbėtų vargstančią 
šeimą nuo bado. Vargonais groti neišmoko, tačiau Dievo Apvaiz
da jos nepamiršo, ir pagaliau 1802 m. pasiekė Ona Katarina sa
vo tikslą — buvo priimta į augustiniečių vienuolyną Dulmijoj. 
1803 m. padarė su neapsakomu džiaugsmu apžadus.

Ona Katarina stengėsi būti verta savo Dangiškojo Sužieduo
tinio ir stengėsi tobulai ugdyti savyj visas dorybes. Vienuolės 
seserys ją labai mylėjo.
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1811 m. buvo panaikintas vienuolynas, ir Ona Katarina tai 
sužinojus baisiai nusiminė ir sunkiai susirgo. Visi manė, kad 
mirs. Tačiau Aukščiausiojo buvo kitokia valia, ir Ona Katarina 
pagijo. Grįžus į pasaulį apsigyveno ne pas tėvus, bet pas netur
tingą moteriškę. Čia ji siūdama užsidirbdavo sau pragyvenimui 

jeta. Vienuolyne apie 
Kristaus sunkųjį Kryžiuj apie KalvarijosTkalną ji tegalėjo tik mąs
tyti, o dabar už vienuolyno sienų ne tik mąstyti, bet ir nešti to
kį pat Kryžių ir kopti į Naująją Žemės Kalvariją. Už vienuolyno

pinigų, tačiau gyveno prasčiau, negu

tyti, o dabar už vienuolyno sienų ne tik mąstyti, bet ir nešti to
kį pat Kryžių ir kopti į Naująją Žemės Kalvariją. Už vienuolyno 
sienų rado ji progų kiekviename žingsnyje pasiaukoti ir kentėti, 
čia ji brido per gyvenimo purvyną, bet nesusipurvino, ji gėrė 
gyvenimo nuodų, bet neužsinuodijo,—-ji turėjo šventumo imunite
tą. Pati būdama ligoniu lankė ligonius, šelpė vargšus, pati būda
ma vargšė. „Į aštuntą dieną tik duonos tepamatau“, rašė ji, „Ką 
uždirbu, tą ir išleidžiu, nė trupučio sau nepasilikdama. Kiek su
tikdavau vargšų ir dejuojančių, stengdavausi jiems patarnauti ir 
juos suraminti“.

O kaip sunkiai Katarina uždirbdavo duonos plutą! Nežiū
rėdama savo menkos sveikatos, siūdavo kol prasiverdavo pirštuo
se žaizdos, kol akys apraibdavo nuo blyškios lempos šviesos.

J

1812 m. ant Onos Katarinos rankų, kojų ir šono pasirodė 
stigmos (Jėzaus žaizdų ženklai). Ji nenorėjo, kad kiti apie tai 
sužinotų ir slėpėsi, tačiau visai atsitiktinai jos paslaptis buvo su
žinota. 1813 m. Dulmijos klebonas Reusingas, daktaras Vesene- 
ris ir Kraųthausenas ištyrė ir pranešė apie tai dvasiškajai vyriau
sybei. Atvyko tyrimo komisija, ir po ketvirčio metų buvo pripa
žinta stigmų tikrumas ir antgamtiškumas. Tyrimo metu iškilo 
aikštėn nepaprastas Onos Katarinos paklusnumas ir heroiškas 
kantrumas.

Prof. T. Toth sako, kad beveik kiekviena kilnesnė asmeny
bė mūsų tarpe yra neapkenčiama, juodinama, tačiau daugelio be 
galo mylima. Taip pat ir Ona Katarina buvo labai šmeižiamą ir 
susilaukė įvairiausių nemalonumų ir persekiojimų. Daugelis laikė 
ją apgavike. Ypatingai puolė ir šmeižė ją prof. Bodde. Tačiau 
pripažinus stigmų tikrumą, visi šmeižtai buvo tinkamai atremti.

1818 m. atlankė Oną Katariną skausmų lovoj vokiečių poe
tas Klemensas Brentano. Jis buvo lyg Dievo siųstas įrankis su
rašyti visus Onos Katarinos apreiškimus ir vizijas. Jis tą darbą 
atliko labai sąžiningai ir, Onai Katarinai mirus, išleido jos regė
jimus atskira knyga, kuri yra išversta ir į lietuvių kalbą*). Ona 
Katarina mirė 1824 m. vasario m. 9 d.

Svarbiausias Onos Katarinos Emmerich gyvenimo uždavinys 
—ne vien tik kentėti kančias už kitų kaltes, išprašyti žmonėms

*) Karti mūsų Viešpaties Kristaus kančia, pagal Dievo tarnaitės O- 
nos Kotrynos E>nmerich regėjimus, surašyta Klemenso Brentano. Vertė J. Tal- 
tnantas. Šv. Kazimiero Dr—jos leid. Kaunas, 1932 m. (Red.)
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gailestingumo ir pačiai tapti šventąja, bet — paskleisti žinias apie 
savo regėjimus tarp žmonių ir tuo sutvirtinti, ir atgaivinti jy ti
kėjimą ir pamaldumą.

Kai kas prikiša, kad Katarina, neturėdama pašaukimo, stojo 
į vienuolyną, kad ten be gyvenimo kovos galėty baigti šios že
mės kelią. Kiti sako, kad trūko jai valios ir pnš.

Katarinos valia buvo geležinė. Ji ne tik nevengdavo kančių, 
~i)et jų net tyčia ieškojo. Prieš stojant j vienuolyną, Katarinos tė

vas supykęs pasakė: „Jei tu norėtum ryt mirti, tai aš užmokėčiau 
už palaidojimą, bet į vienuolyną tu neprivalai stoti“.

Tik nuolankia širdim priimdama kančias Ona Katarina tapo 
milžiniška, spinduliuojančia tiesos ir pasiaukojimo šviesa asme
nybė ne tik Vokietijoj, bet ir visoj Europoj ir net visame pasau
lyje. Garsus prancūzų pamokslininkas Lacordaire pavadino ją 
„Vokietijos saule“. Ji gimė kentėjimuose, augo kentėjimuose ir 
mirė kentėjimuose.

Viktoras Hilgenbergas iŠ Dulmijos rašė: „Mūsų draugė vi
są žiemą iškentėjo daugiau kančių, negu visą savo gyvenimą“. 
„Iki paskutinio atsidusimo, kentėdama didžiausias kančias, išlaikė 
ji savo geležinę kantrybę ir švelnumą“, papildė jos daktaras Vil
helmas Weseneris.

Tačiau Ona Katarina kentėjimų ugnį stengdavosi užgesinti 
maldos balzamu. Dažnai suklupdavo prieš Krucifiksą, sudėdavo 
kryžmai rankas ant krutinės, pakeldavo akis į dangų ir melsda
vosi: „Mano mieliausias Jėzau! Juo mažiau beturiu gyvenimo 
ramsčių, juo vienišesnė esu, juo Tu man Jėzau, esi didesnis man 
ramstis, juo Tavyje daugiau pasitikėjimo, Tu mano Sužieduotinis, 
aš Tavo sužieduotinė. Juo giliau jaučiu gyvenimo erškėčių dyg
lių, juo Tu man malonesnis, juo Tave labiau gėlėtą matau. Kaip 
ugnis sudegina medį, tesudegina ir mane taip mano meilė, kad 
tik būčiau prie Tavęs arčiau. Juo tamsesnė gyvenimo naktis, juo 
Tu šviesesnė man Žvaigždė; juo didesnė mano menkybė, juo 
daugiau iš Tavęs semiuos jėgų. Tad mano neturtas tebūna turtu, 
mano atsižadėjimas—džiaugsmu, darbas—ramybė ir šis kentėjimų 
pasaulis—rojus“. „Kiekvieną kartą“, sako ji, „kada tik einu pro 
kryžių ir matau jame kybantį Išganytoją, ir aš su Juo kybau. 
Nejučiomis užlieja mano širdį palaimos paguoda“.

Tokias asmenybes kaip Oną Katariną Emmerich, Margaritą 
Don Bosco, Vitenghoff—Schell, Matildą Vrede, Elzbietą Leseur, 
Jadvygą Dransfeld, Addams Jane, Margaritą Lekeux, Josephiną 
Grey — Butler pagimdo tik šimtmečiai. *)

*) Rašyta »N. Vaidilutėj“ apie:
^Margaritą Don Bosco—1924 m. 2 sąs. ir 1935 m. 5—6 nr.
2)Matildą Vrede—1929 m. 7-9, 10-12 nr. if 1930 m. 1—2, 3, 4 nr.
^Elzbietą Leseur—1925 m. 4 s$s,
4) Jadvyga Dransfeld-1925 m. 5 sąs.
5) Marga ritę Lekeux—1927 m8 nr.
6) Josephina Grey—Butler—1932 m. 9, 10 nr. (Red.)
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.. HELENE HELMING 
r •

Montessori sistemos 
medžiaga

Montessori pedagogikoj ypač krenta į akis medžiaga. Ji at
rodo kitokia, kaip vaiky žaislai, kaip dėžutės, medžiaga pynimui, 
pjaustymui, lipdymui Fröbelio vaiky daržely. Vaiky kambarys ir 
žaidimų aikštelė siūlo vaikui šį tą pripuolamai, o vaiko žaisle, 
kuris turi savo istoriją, atsispindi visas pasaulis mažuose daiktuo
se. Tai vaiko pasaulis ir Fröbelio vaiky darželis bando įtraukti 
į pedagogiką daug vaiky žaidimų, kuriems jie niekieno neverčiami 
atsiduoda. Tiesa, dažnai tai puikiai pasiseka. Tačiau kartais bū
na pavojų, kad tai, kas pripuolamoms aplinkybėms priklauso, 
norima suaugusio sąmoningai įtraukti į vaiko pasaulį, ir tada pats 
žaidimas nustoja savo sielos gyvumo, natūralumo. Dėl to apie Frö
belio darželių sistemą yra susidarius nuomonė, kad ji truputį tu
ri mokykliškumo bruožų, arba gaunamas įspūdis, kad vedėjos 
laikymąsi nevisada galima rimtu vadinti, nes ji vaikų žaidimuose 
dažnai dalyvauja. Jau Fröbelio daržely randama žaidimo ir dar
bo medžiagos, kuri nuo paprasto žaislo skiriasi. Sakysim dėžutes

i II Ii ' i ■ i ■ ■ ■ ■ i Įi ■-     ■ i* ■■■ Ii ' ii 1 ' 1,

Tačiau su skaudančia Širdimi turime konstatuoti, kad žmo- 
nija nesugeba pasiimti iš Jų dvasios žibinto šviesos, ir jų kelias 
pasauliui vis dar nesuprantamas, nors iš tikrųjų visai aiškus. 
„Vokietijos saulė“ savo tautiečių baigiama užmiršti ir jos šviesos 
spindulėlis nebegali įsiskverbti į vokiečių širdis, Amerikos Jane 
Addams žvaigždė jau krypsta iš zenito, Margaritos Don Bosco 
vardas baigiama pamiršti, ir mūsų M. Pečkauskaitė jau nebeak- 

.tuali. Labai liūdnas reiškinys, kad moterys nesistengia branginti 
tų perlų, kuriuos turi savo tarpe, bet ieško kažkur, kur jų nėra 
—kur tik vylingi blizgučiai. Šiandien pasauliui reikia daug dva
sios, ir moters pareiga—tai duoti. Ona Katarina Emmerich ir vi
sos kitos čia minėtos moterys tebus kelrodžiai tam svarbiam už
daviniui įvykdyti.

■
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Fröbeüs tvarko pagal tam tikrą dėsnį. Čia ir yra lyg perėjimas 
į tai, ką randame Montessori vaiky darželių sistemoj.

Žaislas maža vertinamas, ir peršasi išvada, kad Montessori 
yra žaislo priešas. Tiesa, kad ji vaiko žaislu, koks jis buvo vi
sais laikais pas įvairias tautas, mažai domisi. Tačiau faktas, kad 
Montessori vaiky darželyj suaugęs paruošia vaikui tam tikrą me
džiagą, kuri tarnauja kaip aiški pedagogiška priemonė, rodo, kad 
tuo laiku, kai vaikas duota medžiaga nesinaudoja, randa žaislas 
vėl sau vietos. Montessori medžiaga liudija apie savo vertingu
mą. Jos genezė suaugusio neslepiama. Ji paprasta, kilusi iš mū
šy laiko atmosferos. Montessori medžiaga yra priemonė vaiko kon
centracijai. Ji paskatina vaiką tam tikriems aiškiems pratimams.

Fröbelio darželyj Tūringijos kaimo ar miestelio vaikas bu
vo saugojamas organiškos kultūros, kuri nebuvo svetima jo žai
dimui. Montessori medžiaga parinkta didmiesčio vaikams, kuri 
sklaido vaiko netvarkingumą, mėgina padėti jam sukoncentruoti 
triukšme, nenatūralume ir lėkštume paskendusius pojūčius ir ska
tina giliau susidomėti.

Medžiaga turi aiškias ribas. Ji reikalauja tam tikry nuolati- 
niy pratimy. Nuo jų vaikas eina laisvai prie kitko. Štai čia pat so
das, smėlis, virtuvės įrankiai, paveiksluotos knygos, sviedinys etc.

Yra peikiama, kad vaikas su duota medžiaga negali daryti 
ką nori. Tas priekaištas rodo, kad metodas visai nesuprastas. Jį 
gali suprasti tik tas, kas nujaučia dabartinę pedagogišką situaciją. 
Kaip tik griežtas nustatymas medžiagos duoda vaikui laisvę. Mon
tessori pastebėjo, kad periferija, pojučiy pasaulis sužadina žmo
giškąjį „aš“. Montessori pojūčių miklinimas paskatinamas, neuž
barikaduojant vaiko pasaulio nevykusiai jo paties parinktais daik
tais. Dažnai miesto daiktai mums neįdomūs, savaime suprantama, 
taip pat ir vaikui, o mes nuo vaiko esmės supratimo kartais taip 
toli. Taigi, prieš žaidimą statome miklinimuisi medžiagą, kurią 
mes branginame, norėdami vaiką išgelbėti iš miesčioniško lėkš
tumo, norėdami praplėsti jo horizontą. Jis sau darbą laisvai pasi
renka po to, kai mokytoja supažindino su medžiaga. Po ilgo 
vaiko stebėjimo paruošti pratimai atatinka sugebėjimus, ir jis 
lavinasi kiek pats nori. Tokia medžiaga nėra tik sustingęs užpil
dymas jo gyvenimo, bet vartai į tolimesnės buities erdvę. Nerei
kia vaiko sulaikyti prie įėjimo. Tas įvyktų, jei medžiaga buty 
vienareikšmė.

Medžiagos palenkimas tikslui yra tolimesnė vaikui pagalba. 
Tas neleidžia jam sauvaliauti ir veda į realią tikrovę. Medžiaga, 
kuri paskirta tam tikram tikslui, moko paklusnumą derinti su 
laisve. Taip vaikas ruošiamas gyvenimui. Čia pasirodo Montes
sori katalikiškumas, skirtingas Fröbelio pasaulėžiūrai, kuri palie
ka vaiką uždaram vienume. Medžiaga pažadina vaiko dvasią ir 
parodo aiškesnį kelią į saikingą žmogaus laisvę.

Išvertė A. Dirsytė
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E. RAUDUVAITĖ

Jis buvo dailininkas
Mes išvažiavom į Neapolį, nes jis to norėjo». Ir vėl aš, ne

laimingiausia iš visų motery, viena sėdžiu smėliuotam pajūry, 
viena vaikščioju gatvėmis, kaip gyvoji statula, arba rymau veran
doje, o ten, toliau eina žmonės, kaip manikėnai, bet — ne visi 
jie tikri žmonės. Senai, senai dar ten, už Baltijos gintarinių krantų, 
po palinkusiu senu beržu ties svirno durimis, sakė man motutė, 
kad pasaulį valdo ne jėga, bet meilė. Tačiau, ar šie žmonės myli 
ką? Taip. Jie beprotiškais žvilgsniais sekioja paskui auksinį pini
gą ir už nieką pasauly nenutrauktų nuo savęs žvilgančių brangių- 
jų rūbų.

Ten toli, kur alyvos pražysta tik pavasarį ir taip baltai, bal
tai paliai taką po seklyčios langais, kur pūslėtomis nuo darbo 
rankomis jaunas brolis ugningą laisvės dainą traukia, kur gyvena 
žilaplaukė motina, išmokius mane kalbėti pirmąją maldą ir išlei
dus ašarotomis akimis į pasaulį, ten, po ošiančiais didžiuliais 
ąžuolais, po darželio jazminų kerais, išaugau aš, drąsos ir pasi
ryžimų kupina. O, atmenu dar, kai buvau maža ir niekuo nesi
rūpinau, nepažinau pasaulio ir jo nežinoma buvau. Tada buvo 
gražu, tada buvo pavasaris, iš žemės kilo gyvybė, ir saulės spin
duliai krito j darželio bijūnus. Mačiau kaip dūzgiančios bitelės 
lenktyniavo su gelsvais ir melsvais drugiais ir meldžiausi pirmą 
kartą į Nekruvinąjį Kristų prašydama, kad gegutė kukuotų ne 
girioj, o beržuose paliai svirną. —

Gyvenimas stojo prieš mane visu savo pilkumu ir monoto
niškumu. Slinko dienos ir buvo panašios į kitas, praėjusias dienas. 
Išėjau iš tėviškės malonios pastogės ir likau viena, bet iriausi 
gyvenimu nepalūžusiais irklais ir žavėjaus, kaip saldžiu sapnu, 
tolima praeitimi. Viešpatie, kaip greit viskas praėjo, kaip toli liko 
tie laikai, o aš, neprotinga, maniau, kad taip amžinai bus! Tačiau 
vieną tylų nuo snaigių mirgantį vakarą palydėjau savo pirmąją 
meilę ir tariausi visą pasaulį užkasusi. Liko man tik skaistūs at- 
sapniai, kurie primena tyrą, nekaltą meilę jam. Nuleidau akis, 
slėpdama kruviną širdį, ir norėjau užsidaryti anapus aukštų vie
nuolyno sienų, pabėgti nuo tų beširdžių žmoniy, kurie atima 
minčių ir svajonių laisvę, išplėšia širdį, o patys sakosi negalį
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mylėti. Ak, Kristau, Tu Didingas Karaliau, kas pertvarkė visa tai? 
Tu juk nekūrei įstatymų prieš įstatymus! /

Mano širdis buvo viena didelė žaizda, kai sutikau formalu
mais šarvotą būtybę, kuri parodė man nepažįstamą, bet taip artimą 
šalį. Laiko verpetuose dingo ir Šis ramintojas, nors mano širdis 
jau spėjo paklysti tarp margųjų gėlių, kurių šaknys tačiau buvo 
padžiuvę. Nukrito visi lapai, nuvyto gėlių žiedai, išnyko trumputis, 
paskutinis laimės miražas. Man buvo visur liūdna, skaudu... Vė
liau šypsojaus visa tai atsiminus ir laikiau tuos laikus laimingiausia 
diena. Nors jis, pirmasis, visai nesuprato mano sielos, tačiau tai 
buvo krištolinė, kilni pirmoji meilė, ir gilius pėdsakus paliko ji 
mano širdyj. Laimingi tie, kurie moka ir gali taip mylėti!

Bėgo pilkos dienos, nusinešdamos kitas dienas, skubėjo grei
tai jos begaliniu amžinybės okeanu. Sutikau aš jį, bet nesupratau 
genijaus, nes buvau tik jaunutė studentė su pavasario žibuoklėmis 
krūtinėj ir melsvose akyse. Tada buvo laikas, kai vienuolyno celė 
mane iš tikrųjų viliojo, ir tamsiais gobtuvais seserys man rodės 
idealu, nes jy tyliam paslaptingume aš jaučiau Amžinojo Grožio 
atspindžius. Ir daužės mano siela krūtinėj ir veržės į mėlynuosius 
tolius, į negęstančius garbėje Jo tarnus.

Nepažinau didmiesčio gyvenimo, nors jame buvau, Žinojau 
tik universiteto baltus rūmus ir aukštą, pilkais bokštais bažnyčią. 
Pamiršau, kad buvau tik paprasta, varginga studentė, o jis — 
didysis dailininkas — garsenybė. Mylėti jo nemylėjau, o ar jis 
mane mylėjo — nežinau. Pagaliau nežinau, ar jis laimingas buvo 
su manimi, bet aš šimtą syk nelaimingesnė, aš atskirta nuo visy, 
kaip paukštelis narve. Maniau, kad apvalus aukso žiedas ant de
šinės rankos duos man ne tik turtų, bet ir laimės, tačiau kaip 
gaila, kad tai buvo tik alkanos studentės keista svajonė. Jis buvo 
dailininkas visa savo prigimtim, ir jam daugiau patiko balta drobė, 
o ne aš, moteris. Nesupratau jo. Nesupratau, kodėl jis vengia 
mano žvilgsnio, kodėl jo akyse nėra meilės man. Išblyškęs jo 
veidas kaskart man darėsi svetimesnis ir, pagaliau, ‘vieną dieną 
aš jo nebepažinau. — ‘

Kartą jis išėjo j pajūrį anksti, kai dar ošia jūra rytmetinį 
atodūsį, ir sidabrinėse bangose nardosi balzganos žuvėdros, o aš 
likau. — Likau viena vienužė, keikianti jį už pavogtą mano ateitį 
ir brangiąją tėvynę. Verčiau paveikslus vienas po kito ir pykau 
ant jų, nes visus juk piešė jis, tas neprakalbinamas svetimasis 
dailininkas — genijus. Tik Štai, netikėtai, ištraukiau apdulkėjusį 
paveikslą ir — vos nesušukau! Tai buvo nuostabi moteris su ilgo
mis, išdrikusiomis kasomis ir mėlynomis akimis. Nors žmonės sa
kydavo, kad esu ne tokia, kaip visos moterys, bet ir ši, nepa
žįstamoji, buvo kitokia. Joje slėpės kažkoks pilnumas ir išdidus, 
gilus ramumas. Lūpų karminas buvo nublukęs, bet ir po dulkių
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sluoksnį aiškiai buvo pastebima kančia, tokia didelė, tokia galinga 
kančia šiose suspaustose lūpose. Viešpatie, ar gali žmogus taip 
kentėti?!.. Apačioj paveikslo juodavo raidės ir iš jų susipynęs už
rašas: „Mano meilei“.—

Staiga mano sąmone perbėgo kažkoks šešėlis ir dingte
lėjo man, kad esu mačiusi, lyg regėjus laiko jūroje, praeity lygiai 
tokią pat moterį. Taip. Mačiau aš ją savo jungtuvių dieną už 
stalo besėdinčią, mačiau šią, juoda suknia apsirengusią, viešnią. 
Jos akys klaidžiojo tarp valgių gausybės ir žvilgančiu stiklų, kaip 
du paklydę kūdikiai, o pati sėdėjo lygiai tokia pat: išdrikusiais 
plaukais ir stipriai suspaustomis lūpomis. Visi sveikino mane ir 
jį, linkėdami laimingos ateities ir šūkavo ilgiausius „Valio“. Visi 
pylės į krištolines taures geltonojo vyno ir, kai Šis pradėjo dažyti 
veidus rožėmis — sakė ilgiausias kalbas, pradėdami citatomis iš 
Anakreono ir baigdami komerciniais išvedžiojimais apie cukraus 
gamybą. Ponios nešė man puikias, dideles rožių puokštes ir bu
čiavo sveikindamos dažytomis lūpomis. Nuo jų dirbtinai šypsančių 
veidų sklido aplink pudros kvapas, nuo brangiųjų rūbu ir gėlių 
ėjo šaltis ir smelkėsi į mane, o kiekvienas rožės žiedas buvo lyg 
ledo gabalas.

Atrodė man tada, kad, šit, artėja į mane juodas karstas, o 
aš jaučiu, tikrai jaučiu atsidūksėjimą nuožmios mirties ir jos šal
tas, plikančias lūpas. Tai buvo man pragariška kančia, ir aš tada 
kentėjau visa savo būtybe. Manyje virpėjo žmoniškumo pajauti
mas, nes aš nemačiau nė vienos tikros moters. Tiktai ten, gale 
stalo sėdėjo nepažįstama man viešnia, suspaustomis lūpomis. Tik 
ji nieko nepalinkėjo man ir neatnešė nė vieno rožės žiedo. Tada 
paklausiau jį, kas ta tyli viešnia. — Neatsakė man, tik užmerkė 
akis. — Gal būt, kad neįskaityčiau, jog myli ją daugiau už girių 
pavėsį saulėkaičio metu, už ošiantį vandenyną, už oranžinius va
karo saulutės spindulius — Ir aš, vargšė, nesupratau, nes buvau 
tik kukli studentė. Suardžiau jos laimę, o savo nesuradus pražu
džiau visą gyvenimą.

— Kam tu mane vedei, o ne ją? — paklausiau jį aną dieną 
bet, deja, sulaukiau tokio šiurpaus atsakymo, kad prisiekiau Šir
dyje daugiau niekados panašiai nebeklausti, nes man buvo gaila jo.

— Esu per garsus, kad galėtų pamilti mane moteris, o kalti 
tie, kurie paskelbė pasauliui, kad esu genijus. Be to, niekados ne
maniau, kad ji galėjo mylėti mane, ta, kuri atrodė, lyg būtų am
žinu sniegu papuošta uola. Ir padariau klaidą, nepataisomą klaidą 
prieš tave, žmona, ir neprašau atleidimo, nes žinau, kad tu negali 
man atleisti —- smerk mane, smerk, ir bus man lengviau... Smerk!

Aš nusigandau ir išbėgau iš kambario, nes negalėjau pakelti 
to keisto tono ir žodžių srovės šito visados tylaus dailininko.

Ir keikiau dažus ir drobę, keikiau tą alyvų ir teptukų gau
sybę, keikiau pati save ir jį — visus keikiau, tapusi belaimė mo-
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/ teris. Jis buvo dailininkas iš prigimties ir balta drobė jam buvo 
brangesnė už meilę. Tapydamas jis užmiršdavo viską, o aš, kaip 
Šešėlis slankiojau po tuščius kambarius, miriau vienuma, ir kažkodėl 
negalėjau pamiršti paveikslo — išdrikusiais plaukais moteriškė vis 
stovėjo prieš akis.

Ir šį vakarą jis sėdėjo prie didžiulės, baltos drobės ir piešė, 
įėjau į jo atelje su puokšte raudonu rožių ir degančiais veidais, 
bet jis tik piešė ir nė nežvilgterėjo į mane, į mano rankas, pa
nardytas gėlių žieduose. Mačiau, kaip ten, drobėje stovėjo gimę 
iš spalvų gausybės žali palmių gojai ir apyaušry skendėjanti ne
ramijūra. Jis vis dėjo daugiau ir daugiau ultramarino, ir juodos, 
rūsčios bangos kilo, augo, bet buvo tokios aukštos, kad nesimatė 
dangaus, o tik kažkur kraštelyj švytėjo žara. Pasveikinau jį su 
artėjančiomis prieblandomis, o jis pamiršo atsakyti... Ašarotomis 
akimis išbėgau pro duris, ir trenkiau nuo balkono purpurinius 
gėlių žiedus gatvėn. Ar jie krito ant pliko asfalto, ar ant praeivių 
galvų, ar po jų kojomis — man buvo vistiek. Grįžus į kambarį 
susisupau šilkine, sunkią skara ir išbėgau į pajūrį.

Buvo jau vakaras ir karminu liepsnojo vakarai, nusinešdami 
saulę. Atsisėdau prie šniokščiančios jūros ir žiūrėjau, kaip švelniai 
ritosi bangos plaudamos smiltis ir daužėsi į molus, kaip išalkę 
liūtai. Jūra buvo plati, plati kaip išsiveržęs ugnikalnis ir tokia 
kruvina, kaip mano širdis. Tolumoj klykavo balzganos žuvėdros, 
o uoste retkarčiais sušvilpdavo laivo sirena. Nuplaukė burinis lai
velis ten toli toli balti, ištysę jo sparnai užsidegė karminu ir pa
sislėpė už horizonto. Prisiminė man tėviškės platūs laukai ir sūte- 
mose skęstančios pilnos gyvybės rasų pievos, išplaukė iš mėlynų 
praeities miglų motinos siluetas, ir jos balti plaukai priminė man 
apšarmojusius pakalnių gluosnius ten, už tų kruvinų vandenų — 

Dingo saulė už horizonto, ir pamažu blėso vakarai. Apie 
mėnulį suposi gelsvi debesėliai, iš artimesnių vilų aidėjo muzika, 
o miesto raudonosios sienos, paliestos paskutinių saulės spindu
lių, atrodė kaip ugninis karstas. Man čia taip viskas svetima, 
svetima —Ir tos kvepiančios alyvos, ir juodaakės moterys, ir jų 
ugniniai žvilgsniai, ir ta vilų muzika. O, kad aš būčiau mažutė! — 
Pasislėpčiau ten, tolybėse, už šypsančio mėnulio ir pavogčiau pa
sauliui ramybę nuo Amžinojo Kūrėjo sosto —

Paliai pat mano galvą supleveno klykdama paklydusi žu
vėdra ir palengva mosavo baltais sparnais tarp tirštų, šviesių va
karo ūkanų. Ji buvo gražesnė už Italijos dangų ir kiparisų gojus, 
kuriuose ilsisi Amžinojo Grožio atspindys. Viską atiduočiau, viską, 
net pusę savo gyvenimo dienų — ne, atiduočiau visas, pasilik
dama sau tik trumputę valandėlę atlankyti mylimą kryžių, kad 
galėčiau nors menką akimirksnį žuvėdra paskrajoti aukštai ore 
šitose sidabrinėse miglose, virš lengvai banguojančios jūros. O, 
kad galėčiau numesti nuo savęs šilkines skaras ir užmiršti tą ty-
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Moterų padėties klausimais 
Memorandumas,

patiektas Tarptautinės Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų 
Federacijos Generaliniam Tautų Sąjungos Sekretoriui, pri

statyti XVI Plenumui 1935 m. rugsėjo mėn.,
, k

* ■» 4

(skaitytas Dr. Kalvaitytės-Karvelienės š. m. spalių mėn. 11 d. Valstybės radiofone)

Tarptautinė Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų Federacija 
labai susidomėjo kai kurių delegacijų Plenumui patiektu prašymu 
išnagrinėti ne tik Moterų pilietybės klausimą, bet visus Moterų 
padėties klausimus. Federacija, kaip Tarptautinių Moterų Organi
zacijų Sąjungos Komiteto narys, pasirašė Montevideo sutartyse 
iškeltus principus. Šio Memorandumo tikslas yra tiktai atkreipti 
dėmesį į porą klausimų, ypač dominančių aukštąjį mokslą bai
gusias moteris.

Tarptautinės Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų 
Federacijos bazė

Jeigu paskutiniojo šimtmečio bėgyje nebūtų pasikeitusi mo
terų padėtis intelektualiniu atžvilgiu — nebūtų ir Aukštąjį Mokslą 
Baigusiųjų Moterų Federacijos, nes ši organizacija remiasi nariais, 

liojo dailininko atelje! Visi sako, kad aš esanti laiminga, bet... Kaip 
keistai supranta žmonės laimę!

Atsistoju, nes pajūriu atskridęs vakaris vėjelis pabučiavo 
mano veidą tyliomis, šaltomis lūpomis. Einu pro vilą, iš kurios 
veržiasi triukšmingo jazz-bando garsai.

— Žiūrėkit, ten eina didžiojo dailininko žmona, — ryktelėjo 
vienas jaunikaitis, ir veidų veidai pasirodė duryse ir praviruose 
languose.

— Ak, ir kokia ji laiminga! — sūšuko jauna mergaitė ir įnėrė 
į vilą tokia grakšti, mažutė.

— Hm... Ji buvo tik varginga studentė—garsiai pastebėjo, 
eidama pro šalį, nebejauna ponia savo vyrui ir, pamačius mane, 
įeinančią pro vartelius į savo vilą, paslaptingai nusišypsojo.
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turinčiais universiteto baigimo diplomą. Tiksliai tariant, praėjo 
tiktai apie 50 metų nuo to laiko, kai moterys buvo įleistos į aukš
tąsias mokyklas, t. y. kada jos gavo teisę naudotis aukščiausio 
akademinio ir profesinio išsilavinimo turtais. Po to įvairiose šalyse 
ir įvairiais laikotarpiais buvo suteikta moterims teisė — pasirinkti 
kai kurias iš tų profesijų, kurioms jos buvo pasiruošusios. Ir drą
siai galima tvirtinti, kad šitame pasaulio istorijos laikotarpyj 
moterys įrodė, jog'jos intelektualinio darbo srityje yra naudingos 
visuomenei. Tos, kurios turėjo išimtinų gabumy, pasinaudojo su
teikta joms laisve ir išrutuliavo savo talentą iki labiausiai pritai
komas linkmes. Didelis patyrusių darbininkų skaičius galėjo nau
doti jų proto turtus kitų naudai t. y. toms darbo sritims, kurioms 
jos buvo geriausiai pasiruošusios. Tarptautinė Aukštąjį Mokslą 
Baigusiyjų Motery Federacija yra sudaryta iš motery, aktyviai 
dirbančių profesijos darbą 37 valstybėse.

Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų indėlis į pasaulinį 
kultūros darbą

Kartais sakoma, kad moterys tinka administratyviniam bei 
organizaciniam darbui, bet jos esą mažiau gabios originaliam 
savarankiam darbui mokslo ir akademiškojo pasaulio viršūnėse. 
Dabar dar per anksti surinkti tikrų statistikos davinių, kad būtų 
galima užginčyti Šį lengvą apibendrinimą, nes proporcija moterų, 
galinčių paaukoti savo energiją vien tiktai tyrimams iki šioliai 
yra dar maža, ir todėl tiktai ateityje galima būtų padaryti tikras 
motery gabumų matavimas. Tačiau ir dabar, šiuo palyginti trumpu 
moterų darbo galimybės laiku, moterys yra sukūrusios daugelyje 
sričių pirmaklasių originalių darbų.

Šiuo tarpu moksle be garbingo M-me de Curie vardo, rei
kia dar paminėti Dr. Florence Sabin, Profes. Ellen Gleditsch, 
Profes. Johanna Westerdyk, Profes. Elisabeth Schiemann, Dr. 
Harietta Chick, Dr. G. Elles, kaip nedaugelį tarpe ty, kurios yra 
įnešusios svarbių indėlių į mokslą. Moterys gydytojos ir chirurgės 
trumpu laiku yra padariusios didelę pažangą. Vien tiktai Didžio
joj Britanijoj 1933 metų gydytojų sąraše buvo 5391 moteris. Li
goninės, vadovaujamos ir aptarnaujamos vien tiktai moterų, dirba 
puikiausiai. Moterys — profesorės medicinos fakultetuose (e. g. 
profes. Laimi Leidenius Helsinkų universitete) yra geras jų inte
lektualinių gabumy įrodymas, nes reikia pasakyti, jog daugely 
valstybių, iki šių laikų moteris turi būti geriau pasiruošusi, kad 
gautų vietą, į kurią lygiomis teisėmis gali būti skiriami ir vyrai. 
Pripažinimas tokių moterų, kaip Lady Barrett ir Dr. Alice Hamil
ton pareina nė nuo to, jog jų darbai buvo tiktai žymūs, kaip 
motery darbai, bet ir nuo to, jog visuomenei labai daug pasitar
navo. Pasižymėjusių originaliais darbais moterų vardai, gali būti 
minimi ir daugelyje kitų mokslo sričių, būtent: archeologijoje, 
istorijoje, filologijoje, filosofijoje, jurisprudencijoje ir ekonomijoje.
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Praktiškųjų darb v srityje k. a. planavimo ir užvaizdavimo, ypatin
gai yra nusipelniusios Miss G. Caton Thompson Dr. Hanna Rydh 
ir Dr. Dorothy Garrod. Jos paprastu būdu pasekmingai sugriovė 
netikusią teoriją, jog moterys netinka organizuoti darbą, kurį 
dirba vyrai.

Pedagogikoj jau senai ir plačiai žinomi motery—mokytojų 
nuopelnai. Tačiau anksčiau moterys dažnai buvo skiriamos ap
mokyti berniukus ir mergaites, kuriems nebuvo lemta eiti specialių 
aukštesnių mokslų. Dabar daug aukštesniųjų mokyklų, lycėjų bei 
gimnazijų vadovauja moterys. Pagaliau nemažas moterų skaičius 
dirba universitetuose, daugumoje kaip asistentės, kai kurios kaip 
lektorės ir viena kita kaip profesorės. Žemiau įdėta lentelė bend
rais bruožais parodo daugelyje valstybių vyry ir motery skaičių — 
ir studentų, ir mokytojų. Šią lentelę yra paskelbusi Tarptautinė 
Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Motery Federacija 1932 metais, pa
siremdama 1929—30 metų anketos duomenimis. Moterų mokytojų 
tarnyboje procentas iš tikrųjų nedidelis. Šis faktas jokiu būdu negali 
būti išaiškintas dideliu „vedybų mirtingumu“ motery tarpe. Mo
tery profesorių procentas yra net labai mažas. Tačiau faktas lieka 
faktu, kad šios lentelės sustatymo metu buvo tarnybose 78 mo
terys profesorės, lentelėj nurodytose šalyse. *

LENTELĖ
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Šalis
t

Studentų Profes. Lektorių MoterųC Moterų Moterų

vyry moter. vyru moter. vyru moter. stud.°/o prof.° o
__  .

lėk. 'Vo

Australija1) 105 ——* 458 51 .. 10,01
Belgija2). 5354 849 442 1 331 20 13,68 0.23 5,69
Bulgarija 4735 1626 93 2 133 14 25,56 2 10 9,52
Kartada 811 7 1008 120 0,85 10,63
Danija 4095 926 97 — 99 10 18,44 9,17
Estija 2338 1157 69 ■ ■■ ■■■ 9) 1 33 10 1,09
Suomija3) 4968 2655 171 2 321 20 34 82 1,15 5,86
Prancūzija 55948 15184 1103 7 467 59 21.34 0,63 11,21
Vokietija 64423 12884 1570 5 2999 54 16,66 0,31’ 1 76
Anglija4) 37095 13686 829 13 3103 582 26.95 1.54 15,86
Olandija^) a 6800 1450 404 5 188 10 17,57 1,22 5,05
Airija 3742 1669 193 8 221 60 30,84 3,98 21,35
Italija 38168 5810 1478 H 6255 227 13,21 0,73 3,50
Jugoslavija 7451 1942 217 ■ r- 208 12 20,67 ■■■■■■? ~ 5,45
Latvija 6220 2259 76 — ■ - 233 33 26,64 ■ 12,40
Lietuva6) 2880 1130 44 ■ ■■ 100 2 28.17 1 ~ ' •'T*11- ■ 1,96
Luxemburgas 42 12 18 1'- — ■ 22,22 - — " ——
Naujoji Ze- ' ■ 1
landija7) i - 70 1 144 14 -• 1,40 8.85

Norvegija 3874 557 1 5 2 157 9 12.57 1,57 5,42
Rumunija 22951 9227 502 2 415 4 28,67 0,39 0,95
Pietų Afrika — ■ 225 9 406 66 — ■ 3,84 13.98
Švedija 6803 1265 211 338 9 15,69 —— ■ 2,59
Šveicarija8) 6567 1098 664 3 382 15 14,32 0,44 3,77
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x) Negauta tiksliu skaičių, nurodančiu motery studenčių proporciją.
2) Skaičiai liečia Bruxelles, Gand’o ir Liege’o universitetus.
3) Profesorių skiltyse įrašyta tituliariniai profesoriai, konferencijų vadovai 

ir regulariy kursu dėstytojai.
4) Londono universiteto medicinos mokyklos į studentu skiltį neįtrauktos, 

nes negauta tikru duomenų.
5) Skaičiai liečia Leiden’o, Utrechto, Oroningeri’o, Amsterdam’o ir Delft’o. 

Rodos, kituose Šalies universitetuose nėra moterų profesorių ir lektorių, o stu
denčių tiktai nežymus skaičius.

6) Dėstytojai ir asistentai neįtraukti. “
7) Tikro studentų skaičiaus negauta, apskritai pranešta, jog moterų šh> 

denčių esą 50%.
8) Dėstytojai, asistentai ir pnš. neįtraukti.

Valstybių civilinėse tarnybose daugelyje šalių moterys gavo 
teisę užimti aukštesnes administracijos vietas ir neužvylė lauku
siųjų pasitikėjimo, — jos dirbo gerai. Visuomeniniame gyvenime 
nemaža moterų yra buvusios ir dabar yra parlamentų nariais. Są
ryšyje su tuo tenka paminėti Miss Eleanor Rathbone, kuri Anglų 
parlamente atstovauja universitetų sąjungą.

Aukštąjį mokslą baigusiųjų moterų randama taip pat inži
nierių, bei architektų, ir jos atlieka tikrai žymius darbus. Paminė
tina architektė Miss Scott, laimėjusi viešas varžytines Šekspyro 
paminklinio teatro Staitford-on-Avone planui.

Muzėjų ir bibliotekų vadovybėje yra moterų, užimančių 
aukštas ir atsakomingas vietas. Paskutiniu laiku New South Wa
les valstybėje į svarbią ir atsakomingą Mitchell bibliotekos vedė
jo vietą paskirta moteris.

Tie keli aukščiau suminėti pavyzdžiai gali būti iki begaly
bės padauginti, nes moterys yra parodžiusios, kad jos greitai at
siliepia j progas, leidžiančias joms įnešti savo dalį į intelektuali
nio darbo sritis.

Visa aukščiau pasakyta nurodo pagrindinius esamosios pa
dėties bruožus, būtent, kad daug yra intelektualinio darbo sričių 
ir kad didesnėje jų dalyj galima rasti dirbančią moterį.

Reakcija prieš intelektualinį moterų darbą
Tarptautinė Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų Federacija 

susirūpinusi seka naujai pasirodžiusią daugelyje šalių tendenciją, 
sulaikyti moterų pažangą intelektualinio darbo srityje. Atsakymai 
į paskutiniųjų metų anketą, išsiuntinėtą Tautinėms Aukštąjį Moks
lą Baigusiųjų Moterų Sąjungoms, rodo, kad nedaugelis šalių liko 
laisvos nuo tendencijos trukdyti moterims profesijų darbą. Kai 
kuriose Šalyse panaudojama įstatymų prievarta, kitose — gąsdi
nimai. Municipaliniai ir kili autoritetai nusileido uždėtam jiems 
spaudimui ir siekė sumažinti vyrų nedarbą, aprėždami moterų 
konkuravimą.

4 Dabar šis klausimas yra perduotas Tarptautinei Darbo įstai
gai, todėl mes ir nesigilinsim į detalės ir nereiškia me teisės skelbti 
į darbo susiaurinimo pavyzdžius, dėl kurių yra nukentėję nemaža b
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•ausus ir rimti savomūsų organizacijos narių. Tie pavyzdžiai yra 
įtaka į aukštąjį mokslą baigusių motery padėtį ir nemažiau bai- 

, sus jy padariniai ateityj.
Suvaržymai, taikomi studentėms stojant į universitetą, yra 

nauja pastanga dvigubai užtikrinti motery konkurencijos pašalini
mą profesiniame darbe. Ekonominiai sunkumai, sąryšyje su ap
temdytu protavimu, veikia tiek į esamąją moterų inteligenčių dar- 
bininkiiį padėtį, tiek į jos ateities perspektyvas.

Kūrimo politikos reikalas
Dabartiniu laiku tarnybų nedavimo atžvilgiu puolimo linija 

labiausiai jaučiama jauny akademikių ir tekėjusių motery. Atimti 
jauniems žmonėms viltį dirbti jiems tinkamą darbą ir atleisti te
kėjusias moteris iš tarnybų, kur jos jautėsi tinkamos, pagaliau, 
yra pragaištingas turto naikinimas. Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų 
Moterų Federacija yra įsitikinusi, kad tokia trumparegė politika 
yra visiškai klaidinga. Atimti moterims inteligentėms teisę užsi
dirbti pragyvenimą pasirinktoje profesijoje, neatsižvelgiant į jų 
pašaukimą bei gabumus, ir versti jas grįžti prie „namų tvarky
mo“ darbų, nėra kelias į civilizaciją, bet yra grįžimas į pirmykš
tes žmonių gyvenimo sąlygas. Jauna moteris, turinti intelektuali
niam darbui gabumų, privalo aktyviai veikti, praktikuodama tam 
tikroje profesijoje, ir turėti nuosaikų tikrumą, išlaikyti sąžiningu 
darbu gaibingai įgytas pozicijas.

Išrutuliuoti įgimtus gabumus iki aukščiausio laipsnio ir jais 
naudotis tose srityse, kur galima būti labiausiai naudingu, yra 
svarbu ne vien tiktai ekonominiu, bet ir bendrų žmogaus teisių 
atžvilgiu. Todėl Tarptautinė Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų 
Federacija ragina dėti pastangų panaikinti dabar pasireiškusią 
tendenciją, varžančią moteris įsigyti išsilavinimą, labiausiai tinka
mą jų gabumams arba naudotis jau įgytu išsilavinimu visuome
nės gerovei.

Kadangi darbo klausimas yra ankštai susijęs su atskiru in
dividu, tai aišku, kad teisinė ir ekonominė moters padėtis bet 
kurioje šalyje, yra svarbus klausimas tikrajai tos šalies gerovei. 
Todėl Tarptautinis Aukštųjų Mokslų Baigusiųjų Moterų Federacija 
prašo daryti žygių, kad moterims būtų užtikrinta ta vieta, kurią 
jos nusipelnė Tautų politikoje.

Priedas: Rezoliucija, priimta Tarptautinės Aukštąjį Mokslę Baigusiųjų Mo
terų Federacijos Tarybos praeitu metų rugsėjo mėn. Budapešte.

Tarptautinė Aukštąjį Mokslą Baigusiųjų Moterų Federaci'a,
turėdama domėję mokslišku tyrinėjimu srityse moterų nuveiktu darbų svar

bumą, o lygiai laisvųjų profesijų, administracijos, socialės srities ir viešojo gyve
nimo bendrai,

atsižvelgdama į tai, kad apmokamas darbas sudaro integralinę moderniš
kosios ekonomijos dalį, ir, kad pasikėsinimai grįžti prie senosios socialinės san
tvarkos negali atnešti tikrojo dabartinės ekonominės krizės išsprendimo,
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NAMŲ ŽIDINYS
■>l*llallaHIIIIDallal,Malllal>IIBIIIan*lanaBMBBMg'llllal1^

A. STONYS
Laiškas moterims

Jei pajėgs žodžiai išreikšti jus liečiantį sielos troškimų kam
pelį, tai jį čia noriu nuoširdžiai atverti.

Iš visų pusių šiandien girdisi daugybė įvairiausių pamokslų 
bei raudų bloga ir bloga; pasaulis išdyko, jaunimas šiaušiasi prieš 
tradicinį toną, pamynęs padorumo ribas, arba net dar daugiau 
—artėja dangaus ugnimi sudegintų miestų laikai. Kas čia kaltas? 
Dažna jūsų atsakys, kad žinoma, mes vyrai. Mes, paneigę visa, 
kas kilnu ir gražu, virtę išdidžiais egoistais, gašliais savo pojūčių 
užgaidų tenkintojais ir 11 ir 11. Nesiteisinsim. Tegul bus ir taip. 
Aišku, mes neidealūs, bet ką Jūs? Kokias darot iš to išvadas jūs, 
moterys? Jūs mūsų visas ydas pastebit ir atrodo tam, kad kar
tais galėtumėt pateisinti save. Neužsigaukit sesės, o paanalizuo- 
kit savo galvoseną ir jausmus tuo momentu, kai mus taip.kalti- 
nat, ir sutiksit, kad ne visai klystu, ne misionieriško pasiaukoji
mo jausmai verda ir jūsų krūtinėje.

Jūs, moters, skirtos nešti pasauliui palaimą. Taigi, duokit jos 
kuo daugiau! Kadaise kruvinai žiaurus vyriškos kultūros pasaulis,

I ‘ .

priimdama domėn tai, kad nedarbas nėra naudingo darbo stokos išdava, 
o ekonominiu komplikacijų, ir ty komplikacijų negalima išspręsti individualinio 
darbo galimybės suvaržymu, nes tinkamas Šios problemos išsprendimas gali būti 
atsiektas tiktai tarptautinio bendradarbiavimo mostu,

ji (t. y. Federacija) protestuoja prieš daugelyje valstybių vis labiau ir la
biau pasireiškiančiu tendenciją uždaryti moterims, vien dėl to, kad jos yra mo
terys, arba kad jos yra ištekėjusios, tas darbo sritis, kurioms jos buvo pasiruo
šusios, bei turėjo gabumu.

Federacija laiko panašius nuostatus žalingais šeimai — pagrindinei visuo
menės gyvenimo bazei. Ji (Federacija) yra tvirtai įsitikinusi, kad tiktai duodant 
teisę bei paskatinant moteris aktyviai dalyvauti savo-šalies intelektualiniame 
gyvenime bei būti atsakomingomis už šavo darbus, galima atsiekti to, kad 
civilizacija ir busimųjų kartu gerovė galės išsirutuliuoti ant tvirtu protingumo bei 
savitarpio susipratimo pagrindu.450
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nūdien virto nykiai šaltu ir kietu, kaip uola. Dvasia toje atmos
feroje dūsta. Jūs, moters, atneškit širdies jausmo. Pasaulis sume- 
chanėjo, žmonės virsta automatais, didžiosios civilizacijos maši
nos ratukais, o dvasia ten netelpa. Moterys, vadinamosios eman- 
cipantės, stengiasi sučiupti kurią nors tos vyry sukurtos civiliza
cijos mašinos rankeną ir prisidėti prie jos valdymo. Tačiau ar ten 
vieta jums, moterys! Netenka abejoti, kad nūdienė civilizacija 
sukurta vyro, bet jūs moters, to pavydėti neprivalot, o vyrai ne
turi kuo didžiuotis, nes jų kūrinys žada suėsti juos pačius. Ir 
suės, jei jūs, moters neišgelbėsit. Teisingai kalbama, kai reikalau
jama, kad moteris gauty daugiau progy dalyvauti kultūros gyveni
me, kai reikalaujama, kad ir ji įneštų savo dalį į pasaulio kul
tūros rūmą. Tačiau klystama, skaudžiai klystama, kai norima, kad 
moters rungtyniautų su vyrais industrijoj, prekyboj, politikoj ar 
net biržoj. Moteris ne tada įneš savo dalį į pasaulio 
kultūros rūmą, kai pastatys tiltą, dangorėžį ar val
dys okeano bangas skrodžiantį garlaivį, o tada, kai 
į žmonijos kovą su gamta dėl būvio įneš savą mo
teriškumo elementą, kai įneš širdies, kai šiurpulin
gai šaltiems žmonijos bei žmoniy tarpusavio santy
kiams suteiks gaivinančios meilės jausmo Šilumos.

Ne, mes nenorime tą jūsų gerumą išnaudoti, nesame tiek bk gi, 
kad savo egoizmui patenkinti šventvagiškai mindžiotume jūsy ty
ras širdis; nesame klastingi niekšai, kad tam tikslui, savo naudai 
ragintume jus likti amžinai tyromis. O nė, mes dažnai matome 
savo blogumus ir trokštame jy atsikratyti, bet kur mes laužomi
gyvenimo gausim jėgų, kas mus parems, jei ir jūs pulsit. Kur 
mes rastume atsigaivinimo? Kur priglaustume gyvenimo kasdie- 
nybiy išvargintą galvą? Mes nereikalaujame iš jūsy ypatingy pro
to sugebėjimų, nereikalaujame geležinės logikos, bet ieškome pas 
jus gražiausio pasauly daikto — tyros širdies, trokštame skaisčios, 
tobulybėn vedančios meilės ir tik meilės... Jei nerasim pas jus 
tyros nesugadintos širdies, grynojo moteriškumo, tai, ką Goethe 
pavadino „Das Ewigweibliche“, tai ką mylėsim? Ar vien tik jū
sy kūną?! Išnyktų visas pietizmas, visa žmonių tarpusavio san- 
tykiy poezija, likty tik šaltos ekonominės vertybės ir daugiau 
nieko. Koks šiurpulingai baugus vaizdas! Jūs, gal susigriebę 
mane išbarsit, kad pamiršęs religiją, kuri gali padėti išsigelbėti. 
Nepamiršau, tik tuo tarpu jos neliečiau, ir anoms mintims ji nė 
kiek nesipriešina.

Kažkuris, didžiojo žmogaus išgyvenimy analitiko Dosto
jevskio sukurty tipų, rodos vienas broliy Karamazovy, vienoje 
vietoje pasakojasi jaučiąs savo blogumą ir dar tyčia jį pagilinąs, 
kad ir kiti pastebėty, nes pats vienas, nepajėgdamas kovoti su 
blogu, giliai savo dvasioje turįs kibirkštėlę vilties, kad kas nors
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Dviejų pasaulių žmonės

O, nereikia perplaukti Atlanto vandenyną, nė peržengti am
žinybės slenkstį, kad vienos šeimos, vienos motinos vaikai liktų 
vienas kitam tolimesni už svetimuosius, liktų—kelių pasaulių 
žmonės. Paprastai gana peržengti gimnazijos slenkstį ar—daugių 
daugiausia—įstaigos, kur moters ar jos vyro darbas įvertinamas 
didesne ar mažesne kategorija. Ir su ta kategorija beveik staiga 
pasikeičia pasaulio horizontas: kaimas su verkiančiu beržu ir ru
dens vėjy lankstomais gluosniais lieka neužmatomai, nepasiekia
mai toli, o vietoj to rūpestis apie butą su patogumais, apie mo
dernišką radio, apie madų sezono atnešamas naujienas. Ak, ne
manau to peikti. Ar tai nėra senų motinos troškimų išsipildymas 
— matyti dukrą išbridusią iš kaimo purvynų, gyvenančią šviesiau, 
geriau? Taip, tai visiems gerai žinoma, nes garsiai pasakoma, 
motinos, sesių, tėvo svajonė. Tačiau šalia tos jie turėjo ir kitą, 
slapčia puoselėjamą viltį — apsišvietusi dukrelė liks visados tė
viškės paguoda, pažiba, prošvaistė. Ir kaip baisiai dažnai ši slap
ta tėvų viltis apviliama. Tiesa, nepašykštime namiškiams lauktu
vių ar kelių dešimčių lity. Tačiau ir tos lauktuvės, ir pinigų davi
mas kaip tik rodo, kad mes nebesuprantame ano pasaulio reikalų.

Ar palengvins sunkų gyvenimą motinai parvežta skarelė, 
seserims — šilkinės kojinės, broliui — moderniškas kaklaryšis?

iš šalies sugriaus visus jo klaidingus egoistiškus išvadžiojimus 
ir parodys tikrąjį kelią, kuris jam atneštų palaimą. Tokie ir mes. 
Jaučiame esą blogi ir trokštame rasti išeitį, rasti paramą kovoje 
su blogu. Dairomės, kas suvaldytų besiblaškančią dvasią, kas 
parodytų ramybės uostą.

Jei nesitikėti stebuklų, tai čia išgelbėti galit tik jūs, taurios 
idealios moterys! Paminti dorybę neišdrįs joks niekšas. O jūs, 
ar pasistengsit padėti? Ar savo pačių ir mūsų bendrai laimei iš
liesit tyrą palaimos ranką? Ilgimės daugiau idealizmo, daugiau 
tyros širdies...
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Priešingai — tuo keliama apetitai, kaimas užkrečiama miesto 
komforto troškimu, mpkoma išlaidumo. Dovanai gauti pinigai ne
tik patys lengvai išlekia, bet ir kitus, sunkiai uždirbtus, ištraukia. 
Ne paslaptis, kad daugiausia iš varžytinių parduod ami JI tie ūkiai, 
kurių savininkai leido vaikus mokytis? Nemanykime, kad išlaidos 
vaikų mokymui užtraukė skolas. Ne. Tik jie, tie išsiveržusieji iŠ 
kaimo buities, išmokė namiškius miesčioniškumo, branginimo vi
sa, kas pirkta, kas fabrike pagaminta. Už tą neigiamą miesčio
niškumo įtaką kaimui labai ir labai daug esame kaltosj ir mes, 
moterys, savo neapgalvotu elgesiu.

— Tai ką, — paklausite — gal visai nutraukti santykius su 
kaimu? Pamiršti, kad ilgais rudens vakarais mus mini namiškiai?

O ne, tai būtų neteisinga. Tai būtų nusižengimas. Reikia 
gerai suprasti aną pasaulį, jo reikalavimus ir — padėti jiems.
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M. B.

Kailis įvairiais laikais

Pirmasis žmogaus rūbas buvo kailis. Kai dar žmogus ne
mokėjo gauti ugnies, įvairios oro atmainos labai jį vargino. Be
klajodamas po miškus pastebėjo jis, kad keturkojai žvėrys labai 
smagiai jaučiasi žiemą savo plaukuotam rūbe. Dingtelėjo žmogui 
į galvą mintis, kad ir jis gali pasinaudoti tuo šiltu apdaru. Nuo 
to laiko medžiojo žmogus žvėris ne vien tik maistui, bet ir dėl 
jų kailių, kuriais ne tik apsaugodavo savo kūną nuo šalčių ir lie-

Tik prisiminkime — kiek daug skurdo ir vargo yra kaime! Ir jo 
žymi dalis yra ne dėl neturto, bet dėl nežinojimo, rečiau — dėl 
apsileidimo. Čia ir yra mūsų pagrindinė pareiga kaimui — pa
kirsti nežinojimo, tamsumo šaknis. Parodyti kelią, būdą, kuriuo 
kaimas galėtų išbristi iš skurdo, čia pirmutinė ir svarbiausia prie
monė — spauda. Ar ne namiškių pasiaukojimu dabar džiaugia
mės tuo plačiu pasauliu, kurį atveria knygos, laikraščiai, muzika, 
menas? Ar ne tuo pačiu turime jiems atsilyginti?

Artinasi Kalėdos. Ne viena galvojame, kuo pradžiuginsime 
namiškius. Atsakymas tegali būti tik vienas — knygomis, laik
raščiais. Jų niekad nebus perdaug. Tik prisiminkime, kaip skai
tomi kaime net senų dienraščių puslapiai ar nuoplėšos, į kuriuos 
buvo suvyniota kokia nors prekė, ir nesakysime, kad kaimas 
skaityti nemėgsta, nenori. O, jis tik neturi ką skaityti, nes ne
pratusiam prenumeruoti, tie keli litai sumokėti už laikraštį, atrodo 
kažkaip baisiai sunku. Palengvinkime jiems. Aprūpinkime lektūra 
bent mamą, bent seses.

Šia proga norisi pastebėti, kad — kiek teko girdėti — kai
mo katalikėms moterims skiriamas laikraštis „Moteris“, švenčiąs 
šiemet 15 metų nori tą progą paminėti 15,000 tiražu. Ar nesako 
mums sąžinė, kad šis darbas laukia ir mūsų rankų pridėjimo? 
Atminkime, kad motinai ar sesei laikraštis, ar knyga duos nepa
lyginamai daugiau naudos, negu kitos kokios nors blizgančios 
dovanos. •
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taus, bet ir išklodavo savo gyvenamą urvą. Primityvus buvo pir
mykščių žmonių rūbas, kaip ir visos jų gyvenimo sąlygos. Siūti 
rūbų jie nemokėjo ir dėl to nukautų žvėrių kailiais susisiausdavo 
ir susijuosdavo diržu. Malonu ir gera buvo dėvėti tokį švelnų ir 
minkštą rūbą!

Laikui bėgant žmonės rūbams išrado kitokių medžiagų, ir 
kailis, kaip rūbas pridengti kūną, liko ne toks reikšmingas. Jis 
tapo daugiau papuošalu, negu būtina priejnone. Egipte, pavyz
džiui, panteros kailį tegalėjo dėvėti tik aukšto luomo vyrai ir tai 
tik kaip išeiginį rūbą. Motery rūbuose kailis, per liemenį sulai
komas lengva juosta, įgauna „liniją“.

Šiaurės Graikijos kalnuose gyvenančios tautelės vilkėjo kai
linius. Romėnai, nukariavę graikus, susipažino su išplitusiu nuka
riautose šalyse kailių vartojimu, ir patys juos naudojo, kad apsi
saugotų nuo nejprasty jiems tų kraštų oro atmainų. Tačiau kaip 
kasdieninis apdaras romėnuose kailis neprigijo, tik plačiai jis bu? 
vo vartojamas kaip stovyklų pagražinimas.

Plačiausiai kailius vartojo germanai. Jau Karolio Didžiojo 
laikais šalia kailinio Švarko buvo dėvimi kailiy apsiaustai, batai, 
pirštinės ir mufta. Nuo to laiko kailis buvo naudojamas ir kaip 
priemonė apsisaugoti nuo šalčių, ir kaip papuošalas.

Viduramžių pradžioj motery rūbai gausiai puošiami įvairiais 
kailiais. Jais apvadžiojama rūbų kraštai, ir apsiaustų pamušalams
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nebepasitenkinama paprastais kailiais. Medžiojama žvėrys, kurių 
kailiai buvo laikomi brangesniais k. t., sabalų, šermonėlių, vėbrų. 
Šalia šių aptaisams buvo_ mėgiami ir voveraičių, kurmiy ir stirnų 
kailiukai. To meto vyrų rūbai taip pat buvo labai kailiais puošia
mi. Be to buvo dėvimos ir kepurės tokio pat kailio kaip apsiaustas.

Ilgą laiką kailiai mainų prekyboj buvo vertingiausia prekė, 
kuri atstojo pinigus. Tik vėliau, atsiradus patvaresnės medžiagos 
pinigams, kailis vėl virto paprasta preke. Labiausiai išplitusi kai
lių prekyba buvo Kryžiaus kary metu.

Vėlesniais laikais, per visą eilę šimtmečių kailis buvo lai
komas tik kilmingųjų ir elegantų rūbu. Gotiko laikais kailių ma
da buvo pasiekusi aukščiausią laipsnį. Rinktinės medžiagos ir 
brangiausi kailiai buvo plačiai naudojami ir vyrų, ir moterų rūbams.

Nors kailį dėvėti turėjo teisę tik kilmingieji, tačiau renesanso 
laikais panoro staiga ir kiti luomai juo pasipuošti. Vis labiau 
įsigalinti buržuazija ir jos nuolat augąs turtingumas pagamino 
tokių prabangos reikalavimų, kad pagaliau; kilmingųjų teisei ap
saugoti, buvo nustatyta, koks rūbas kuriam luomui galima dėvėti. 
Visi renesanso laikų žmonės labai susisupę įvairiais kailiais. Ypač 
juos vertino moterys, nes tai buvo labai gera priemonė grožiui 
ryškinti.
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®iSFRokoko laikais kailis turėjo nežymią vietą. To laiko žais
mingam elegantiškumui netiko sunkus kailis. Koketerijos ir pa
slaptingo pikantiškumo laikas galėjo geriausiai pasireikšti lengvais 
mezginiais, švelniu šilku ir muslinu. Prie baltų perukų ir pieme
nėlių idilių scenų netiko žebenkštys ir sabalai. Kailis buvo nau
dojamas tik apsisaugoti nuo šalčio. Ir čia jis galėjo pasireikšti 
visam savo grožyj.

Išdidus ir rezervuotas „empire“ stilius, su savo griežtomis 
linijomis ir lygiai krentančiais rūbais, taip pat nevertino kailio. 
Tuo pasibaigė kailio mados viešpatavimo dienos, ir tik miestelė
nas savo kukliame gyvenime kailiui davė šiokią tokią vietą.

Slinko amžiai, ir kailis vėl įėjo į madą. Didele sensacija 
buvo pasirodę vyrų kailiniai. Juos sekė moterų kailiniai. Tačiau 
dabar kailis liko naudojamas tik kaip aptaisas. Pažvelgę į pas
kutiniųjų metų madas pamatysime, kad kailis naudojamas tik 
rudens ir žiemos paltų apykaklėms, muftoms ir kepuraitėms. Šian
dien kailis vartojamas kaip papuošalas, bet drauge tarnauja ir 
kaip apsauga nuo šalčio. Žodžiu, paskutiniuoju laiku kailio var
tojime naudingumas jungiamas su grožiu.

■J— .1 ___________ *
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Moterų kultūrinis gyvenimas

MOKSLAS
— Antrasis Liet. Kat. Akademijos ruošiamas moks

lininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimas, kuris turėjo įvykti 
Š. m. lapkričio pirmomis dienomis, atidedamas. L. K. Mokslo Aka
demijos valdyba nutarė suorganizuoti jį 1936 m. vasario 24 ir 25 
dienomis (Užgavėnių metu). Pažymėtina, kad jaunosios lietuvės 
katalikės moterys mokslininkės ir mokslo mėgėjos susirūpino, kad 

| prie Akademijos butų sudaryta Moterų Sekcija. Reikia tikėtis,
* kad Il-me suvažiavime pasireikš moterys aktyviau ir dalyvaus
ji gausingiau.

j — Apie aklimatizaciją. M. Janušauskaitė-Lukaševi-
( čienė parašė ilgesnį darbą apie sumedėjusių augalų aklimatizaciją
! arba 'perkėlimą ir pritaikymą augalų iš vienų kraštų į kitus.

[ LITERATŪRA
— Šalčiuvienės naujas romanas. Šiomis dienomis ra

šytoja A. Gustaitytė-Šalčiuvienė parašė naują šių dienų gyvenimo 
psichologinį romaną „Vorą“. Be to, tvarko savo šios vasaros ke- 

j lionių po Šveicariją ir Prancūziją įspūdžius.
fį‘ . . ’ ’ • ' *

j — Buivydaitė ,‘parašė apysaką. Rašytoja Bronė Bui-
j vydaitė — Tyrų Duktė įteikė Sakalui leisti vaikams parašytą apy-
jr saką „Auksinis Batelis“. Joje propaguojama amatų idėja.
jį — Įdomus veikalas apie Abisiniją. Šiomis dienomis
] ' Sakalas išleido Agotos Bulyginienės originalų veikalą apie Abi-
H • ■ siniją.
j' — G. Deledda parašė naują romaną. Žymi italų ro-

r manistė, Nobelio laureatė Gražia Deledda parašė naują romaną
į .,La chiesa solitaria“ — „Vieniša bažnyčia“.'

t! — Rusų rašytoja Novikova-Zarinia susilaukė 100
W metų. Spalių 14 d. suėjo šimtas metų nuo gimimo Sovietų ra-
į j šytojai Ekaterinai Novikovai-Zariniai. Ji pradėjo rašyti 1865 m.
į] ir teberašo dar ir dabar. Paskutinėmis dienomis ji baigė rašyti
Jį dramą iŠ krikščionybės laikų.
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MENAS
— Koncertai. Spalių ir lapkričio mėn. įvyko visa eilė 

koncertų, kuriuose dalyvavo žymios dainininkės: V. Jonuškaitė- 
Zaunienė, A. Dambrauskaitė, amerikietės viešnios: B. Drange- 
lienė’Darlys, pianistė A. Briedytė, Sovietų Rusijos dainininkė E. 
Eller. Tačiau iš jų visų pažymėtinas viešnios ukrainiečių daini
ninkės M. Sokil-Rudnickos koncertas, suruoštas ukrainiečių lais
vės paskelbimo proga,—{vykęs konservatorijos salėj. Tai buvo 
netik nuoširdi lietuvių ukrainiečių draugingumo manifestacija, 
bet ir tikra muzikos meno šventė. Dainininkė davė ištisą vokalį 
koncertą, apimantį įvairius stilius ir nuotaikas. Čia pasireiškė jos 
nuostabus išpildytojos talentas. Išpildymas dvelkia slavišku nuo
širdumu bei gilia kultūra. Dainininkė moka įsigyventi į įvairius 
stilius, tiek plačias, dramatiškas lyrines operų arijas, tiek į leng
vas dainelės. Iš vakaro programos įspūdingiausia buvo trečioji 
dalis — ukrainiečių liaudies dainos. Išpildimas meistriškas, tiek 
muzikaliu, tiek mimikos ir išraiškos atžvilgiu. Pačios melodijos — 
nuostabiai gražios. Sensaciją sukėlė trys lietuviškos dainos — Šim
kaus „Oi greičiau“, T.-Kelpšos „Mano sieloj šiandien šventė“ ir 
Gruodžio „Rugiagėlės“, padainuotos taisyklinga, gražia lietuvių 
tarena.

— Naujoji valstybės teatro baletmeisterė Al. Fedorova-Fo- 
kina, baigusi Petrapilio karališkojo teatro baleto mokyklą, buvo 
pasaulinėj baleto scenoj žymi šokėja. Nuo 1925 m. dirbo Latvijos 
nacionalinėje operoje Rygoje. Ten turėjo nuosavą baleto studiją, 
kurioje parengė žymių Latvijos baletui šokėjų. Šiuo metu ba
letmeisterė aktingai dirba su mūsų baletu. Naujų pastatymų tuo 
tarpu nedarys, nes dar reikia padirbėti studijinio pobūdžio darbą, 
perstatys esamus baletus, stengsis duoti jiems naują formą, o jei 
bus laiko, tai pastatys ir naujų baletų.

— M. Jakštonytė priimta Kauno baletam Rygos 
„Laisės“ draugijos narė M. Jakštonytė išlaikė kuokursą ir priimta 
į Lietuvos Valstybės Teatro baletą. M. Jakštonytė yra A. Fedo- 
rovos auklėtinė.

— Laimėjo muzikos stipendiją Illinois universi
tete. Birutė S'arpaliūtė, muziko ir kompozitoriaus Petro Sarpa- 
liaus duktė, pasižymėjusi pianistė, laimėjo konkursinius egzami
nus gauti muzikos stipendiją University of Illinois.^ Tos rūšies 
stipendijos skiriamos tik aiškiems talentams. Sarpaliūtė aukštes
niąją mokyklą baigė prieš porą metų ir nuo to laiko atsidėjusi 
mokėsi pianino. Stipendiją gauna vieneriems metams.

— Lakūno Vaitkaus žmona dailininkė. Transatlan
tinio lakūno Įeit. F. Vaitkaus žmona yra, baigusi meno akademi
ją, dailininkė. Ji yra padariusi nemaža peisažų.
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AKADEMINIS VEIKIMAS
— Š. m. spalių mėn. 5 d. mirė Stud. At-kių „Giedros“ 

Korp! narė Agate Žukauskaitė. .
Kilusi iš Pašventupio, baigusi Prienų „Žiburio“ gimnaziją, 

1932 metais Agutė įstojo į V. D. U-tą. Pradžioje buvo „Birutės0 
Draugovės narė, 1933 mėty pavasarį perėjo į „Giedros“ Korp!

—tikrąja nare. Buvo uoli, rūpestinga korporantė. Nestiprios sveika
tos nuo gimnazijos laikų, šią vasarą buvo priversta atsigulti Kau
no ligoninėje, Čia ir mirė turėdama vos 23 metus.

Nuliūdę palydėjom anksti pakirstą gyvenimą ir su viltimi 
Ten susitikti — žeme užpylėm Tavo karstą...

— Vadovaujamos Kazytės Jokubauskaitės, pradėjome dešim
tuosius darbo metus. Šių mokslo mėty giedrininkiy veikimo 
svarbiausias punktas — paskaitomis ir diskusijomis aiškintis įvai
riais nūdienės moters situacijas ir kurti modernios, giedria min
tim katalikės lietuvės tipą.

— Palaikyti nuolatinei vidaus giedrai ir didesniam savitar
piam susidraugavimui, „Giedra“ praktikuoja pirmojo mėnesio 
sekmadienio bendrą Šv. Komuniją ir po jos—bendrus kuklius pus
ryčius pas vieną kurią korporantę. Tokį „Giedros“ sekmadienį 
turėjome ir š. m. lapkričio mėn. 3 dieną Prisikėlimo bažnyčioje. 
Po Šv. Komunijos, susirinkome pusryčių pas buv. pirmininkę Eli
zą Šapkaitę, drauge aptardamos ir aktualesnius Korp! reikalus.

— Š. m. lapkričio mėn. 20 d. „Giedros“ Korp! ruošia tra
dicinę arbatėlę. Literačių Grandinė 13-ka neriasi iš kailio, kaip 
galėtų sudaryti įdomesnę jai pavestą arbatėlės programą.

Korespondentė
( — „Birutės“ D - v ė s valdybą šį semestrą sudaro: Br. Bau-

kaitė — pirmininkė. B. Mačiulskytė — vicepirmininkė, Br. Šeš- 
tokaitė —- sekretorė, L. PaŠkunaitė — iždininkė ir J. Dambraus
kaitė—archivare. Šiais metais „Birutės“ D-vė savo veikimo plane 
užsibrėžė svarbiausiu dalyku moters inteligentės ugdymą tikrojo 
religingumo dvasioj ir ruošimu sąmoningų moterų visuomeninkiy. 
Didesniam darbo našumui pakelti D-vė skirstosi į ratelius: gailes
tingųjų darbų, visuomeninkių ir literačių, kuriuose spiečiasi na
rės sų atatinkamais pamėgimais ir sugebėjimais. D-vės kolekty
vas sparčiai auga narių skaičiumi ir darbo entuziazmu.

Š. m. lapkričio 12 d. įvyko tradicinė susipažinimo ir naujai 
priimtųjų pakėlimo narėmis — kandidatėmis arbatėlė. Joje daly
vavo visa eilė brangių mums svečių: prof. Dovydaitis p. Galdi
kienė, dr. O. Labanauskaitė, dr. O. Norušytė ir daugelis D-vės 
vyresniųjų narių ir svečių. Arbatėlė praėjo labai jaukioj ir drau
gingoj nuotaikoj.

— „Fideles lustitiae“ teisininkių ekonomisčių korpora
cija 1935 m. rudens semestro veikimą pradėjo kaip ir kiekvie
nais metais, nustatydama smulkų veikimo planą, kurį šiais me
tais peržiurėjo korp! filisterė Dr. O. Labanauskaitė.
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Kadangi didesnė pusė korporacijos narių yra ekonomistės, tai 
artimiausiu laiku pasiryžta baigti lankyti, jau pernai metais pradė
tas, įvairias įmones ir fabrikus, kad mokslo žinias pagerinti prak
tiškai. Šį rudenį padaryta ekskursija į „Tilką“ ir organizuotai ap
lankytas Dr. Račkaus muziejus, kur ekonomistės buvo suža
vėtos turtingo numizmatikos skyriaus.

Valdybą 1935 m. rud. semestre sudaro: pirmininkė— V. Rat
kevičiūtė, sekretorė — V. Lekavičiūtė, vice pirmininkė ir fuksm, 
O. Lukšytė, koresp. — EL Drungaitė.

— „Gajos» korp! mergaičių būrelio- vadovybę 
1935-36 m. m. sudaro: Vitalija Kudirkaitė — pirmininkė, Ona Pal
tarokaitė — sekretorė, Petrutė Leimonaitė— fuksmajorė, Bronė Ši- 
liūnaitė— iždininkė.

— „Šatrijos“ Dr-jos mergaičių būrelis naujiems 
mokslo metams prasidėjus uoliai pradėjo darbą. Šiais metais į 
būrelį įstojo 9 naujos narės. Būrelio valdyba sudaro: D. Lipčiūtė 
-pirmininkė, K. Baublytė-iždininkė ir St. Prapuolenytė-sekretorė. 
Svarstoma nauji mergaičių veikimo planai.

„N. Romuvos“ kl.

Lietuviai Austrijoj 1935 m. vasarę. Dr. O. Norušytė, apdo
vanota gėlėmis doktorato isigįiimo proga, dabar veda Sv. 
Vincento ä Paulo Dr-jos darželių Vedėjoms kursus Kaune.

" - l

— Snab’ų mėnesį suėjo 10 metų, kai Vilniuje įsikūrė Vil
niaus Lietuvių Studentų Sąjunga, kurios Šūkis — Tau, Tėvy
ne, aukojame savo jaunąsias jėgas! Sąjungos tikslas jungti 
studentus lietuvius į vieną draugišką orgamzaciją. kuri teiktų savo 
nariams dvasinės ir materialinės savitarpio paramos. Sąjungos 
uždavinys stiprinti savo narių tarpe tautinę Sąmonę ir plėsti kul
tūrinį — švietimosi nepartinį ir nepolitinį veikimą.
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Vilniaus-lietuvės studentės „Mūsų Vilniaus“ klišė.

Per pirmą S-gos dešimtmetį 37 jos nariai baigė studijas ir 
24 jau gavo diplomus. S-ga turi dramos, sporto, visuomenininkų 
ir mergaičių sekcijas. Mergaičių sekcija buvo įsteigta 1930 m. 
10 jos narių jau baigė studijas.

ORGANIZACINIS DARBAS

— Baltijos valstybių motinos ir vaiko globa. Š. 
m. spalių mėn. 27 d. Baltijos valstybių: Suomijos, Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos motinos ir vaiko globos komitetas nutarė suorga
nizuoti kiekvienoje Baltijos valstybių kursus, kuriuose būtų ren
giamas socialinės globos personalas.

— Darželių vedėjų kursų atidarymas. Šv. Vincento 
ä Paulo Draugijos vaikų darželių vedėjų kursų atidarymas įvyko 
š. m. lapkričio mėn. 4 d. Į kursus priimta 30 kursančių. Kursus 
veda Dr. Ona Norušytė, lektorės: gyd. A. Ragaišienė, O. Belec
kienė ir Pr. Kaupelytė.

— Žmogaus globa. Žmogaus globos draugija atidavė 
spaudai knygą „Žmogaus globa“, kurioje iškeliami socialiniai žmo
nių reikalai, labdarybės tikslai ir pnš. Be įvairių autorių straips
nių yra ir S. Smetonienės straipsnis. Knyga gausiai iliustruota.
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ŠEIMA
Atleis tarnaujančių vyry žmonas. Kai kurios valdžios 

įstaigos nuo lapkričio mėn. 1. d. projektavo atleisti žmonas, kuri y 
vyrai gauna neblogą atlyginimą ir gali su šeima išgyventi.

— Italams uždrausta vesti etiope s. Mussolini išleido 
įsakymą, kuriuo draudžiama italy kariams vesti etiopes. Genero
lams liepta griežtai bausti šiam įsakymui nusižengusius.

— Būsiančioms karininky žmonoms mokykla. Ja
ponijoj nesenai atidaryta mokykla būsiančioms karininky žmonoms. 
Jaunosios japoniukės, norinčios ištekėti už kariuomenės ar laivyno 
karininky, praktiškai gauna reikalingas stovyklos gyvenimui žinias. 
185 mokinės išlaikė egzaminus.

— Reikalauja papiginti maisto produktus. Jungt 
Amerikos Valstybėse Minneapolio mieste 150 moterų delegacija 
nuo 20 motery organizacijų įteikė burmistrui Latimer memoran
dumą, kuriuo reikalaujama sumažinti 25 proc. maisto produktų 
kainas.

<1

Ukrainietė tautiniais rūbais
• c

„Liet, ukrainiečių dr-jos kl."

463
t

49



— Dar tębežudomos mergaitės. Vienas suomių moks
lininkas, grįžęs iš kelionės po Grenlandiją, pasakoja daug įdomių, 
iki šiol nežinomų dalykų iŠ tenykščių eskimų gyvenimo. Jei mo
teris gimdydama miršta, niekas nesirūpina jos likusiu kūdikiu. 
Taip pat silpni vaikai arba vienas dvynukų esti visuomet nužu
domi, nes klajoklių tautos moteriai sunku imti su savim du ma
žus vaikus keliaujant. Dar negimusios mergaitės sužieduojamos. 
Visos nesužieduotos mergaitės gimusios tuoj nužudomos. Dėl to 
tos eskimų giminės 10-čiai vyrų tenka tik 6—7 moterys.

LABDARYBĖ
— Austrijos vargšų motina. Kanclerio von Schuschnigg 

žmonos Hermos asmenyj, žuvusios š. m. liepos mėn. 13., d. ne
teko austrų vargšai rūpestingos globėjos. Ponia v. Schuschnigg, 
kilusi iš senos pirklių šeimos ir mirusi, turėdama vos 35 metus, 
pasižymėjo karitatyviniam darbe. Atsisakydama nuo išorinės pa
garbos, tyliai dirbo krikščioniškosios meilės darbą ir padėjo dau
geliui tūkstančių vargšų. Ir tik iš Vienos „Reichsposto“ nekrologo 
sužinojo visuomenė apie šią tylią ir kuklią darbininkę. Ji, būdama 
pavyzdinga žmona ir motina, turėjo laiko rūpintis kitų vargais. 
Savo lėšomis įkūrė prieglaudą, kurios korespondenciją—maždaug 
100-200 laiškų kasdien — perskaitydavo pati ir su savo pasta
bom atiduodavo sekretoriams parašyti atsakymus. Viename kata- 
steryje, kurio vadovavimą ponia Schuschnigg pati prižiūrėdavo, 
buvo registruojamas kiekvienas įvykis. Jos veikimo pastangomis 
Kalėdų švenčių proga buvo aprengta nuo galvos iki kojų 6000 
neturtingų vaikų, o jos rūpesčio ir šūkio „Priimkite alkstančius 
vaikus prie švenčių stalo“ paragintos turtingosios Vienos šeimos 
pasiėmė globoti virš 40.000 vargšų vaikų. Taip pat jos rūpesčiu 
suteikta pagalbos rūbais 5v00 vyrų ir moterų. Be to, ji buvo dau
gelio vargšų vaikų krikšto motina, jcs dėka buvo suorganizuota 
draugija, kuri rūpinosi padėti vargšams sutvarkyti buto nuomos 
mokesčius. Didžiausias jos veikimo uždavinys ir rūpestis buvo — 
rasti bedarbiams darbo. Ji pati rašydavo laiškus ir prašydavo savo 
globojamiesiems tarnybų. Visas reprezentacijos pareigas, kurias 
jai uždėdavo jos vyro užimama valstybės gyvenime vieta, atlik
davo ji su švelniu, kukliu didingumu. Visi gyventojai ją labai 
mylėjo. Mirusios laidotuvėse dalyvavo didelė žmonių minia. Tarp 
daugybės užuojautos telegramų ir laiškų gavo mirusios vyras ir 
Šv. Tėvo užuojautos ir drauge paguodos telegramą.

— „Gėlių fondo“ sukaktis. Prieš keturiolika metu gar
saus švedų tyrinėtojo Sven Hedino sesuo panelė Alma Hedin 
sugalvojo, kad pinigus, kurie išleidžiami vainikams ir gėlėms pirkti 
kam nors mirus, būtų geriau sunaudoti labdarybės tikslams. Ji 
pasiūlė, reiškiant įnirusiems paskutinę pagarbą nepirkti gėlių, bet 
pinigus, kurie būtų išleisti gėlėms ir vainikams, aukoti į tam tikrą
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fondą. Jos sumanymas susilaukė pritarimo, ir buvo įsteigtas vadi- J
namasis „gėlių fondas“, steigti beturčiams seneliams prieglaudas. ]
Fondas, kuris iš pradžių kukliai veikė, dabar yra smarkiai išau- ■'
gęs ir šiomis dienomis šventė dešimties metų sukaktuves, kai jo į
pirmi namai buvo įsteigti. Dabartiniu metu fondas iš viso turi 
aštuonerius namus, kuriuose gyvena nemaža senelių, kurie šiaip
_būtų likę be žmoniškos pastogės. „Gėlių fondo“ namų įnamiai |
moka kuklias nuomas, turi savo nuosavus butelius ir gyvena vi- •
siškai nepriklausomai. „Gėlių fondas“ dar nemokamai teikia savo 
nuomininkams medicinos pagalbą ir šiaip įvairias paslaugas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— Į Stockholmą. Užs. reik, m-jos valdininkė p. Geiba- 

vi či u t ė perkeliama į Lietuvos pasiuntinybę Stockholme.
— Vyriausiojo tribunolo civil. skyriaus sekretorium 

paskirta Magdalena Brazytė Garolienė.
— Viešnia iš Estijos. Į Dotnuvos Žemės Ūkio Akade

miją atvažiavo Estijos lietuvaitė A. Viengalyte. Ji čia mano 
ilgiau pagyventi, kad geriau išmoktų lietuvių kalbos. Viešnia yra 
baigusi aukštuosius teisių mokslus Estijoje.

— Trys žymios viešnios Lietuvoj. Lapkričio mėn. 
pradžioj lankėsi Kaune žymi tarptautinės motery s-gos veikėja 
ponia Emilie Gourd. Savo suruoštoj paskaitoj Gourd pranešė apie 
savo sąjungos darbą per paskutinius 30 metų. Sąjungai įsikūrus 
tebuvo tik 7 kraštai, kur moterys turėjo politines teises. Šiandien 
jau retas kuris kraštas neduoda joms ty teisiy. Tačiau dar labai 
daug darbų liko nuveikti, lygioms su vyrais civilinėms teisėms 
įsigyti ir iškovoti moterims lygias darbo teises su vyrais. Motery 
pasaulis taip pat labai suinteresuotas taika, baltosios ir visų kity 
vergijy panaikinimu ir narkotikų prekybos suvaržymu. Sąjunga 
stengiasi prikalbinti visus kraštus įvesti moteris policistes. Be to, 
vienas svarbiausių uždavinių, yra iškovoti ištekančioms už sve
timšalių moterims teisę pasirinkti sau pilietybę, t. y. pasilikti sa
vąją ar priimti vyro.

— Antra viešnia buvo p-lė Zuzanne Bertilion, žymi prancūzų 
tautinio judėjimo veikėja ir prancūzų tautininkų dienraščio „Le 
Jour“ (Diena) redakcijos narė. Ji yra gera kalbėtoja ir jaunimo 
organizatorė. Į Lietuvą ji buvo atvažiavusi studijuoti Klaipėdos 
krašto dalykų. Be to norėjo susipažinti plačiau su Lietuvos tauti
nės jaunuomenės veikimu. Pažymėtina, kad panelė Bertilion yra 
garsios giminės. Jos dėdė sugalvojo daktiloskopijos mokslą, su 
kurio pagalba susekami nusikaltėliai iš pirštų paliktų žymių.

Trečia viešnia yra p-lė Martha L. Root, New-Jorko žurnalų 
bendradarbė. Ji atlieka ilgą studijų kelionę po visą šiaurės Europą, 
rinkdama medžiagą savo rašiniams apie auklėjimą, tikybinius są-
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jiidžius ir bendrąją kultūrą. Yra jau aplankiusi Norvegiją, Švediją. 
Lietuvą atvyko iš Rygos. Yra keturis kartus apkeliavusi pasaulį.

Jetuvoje lankosi jau trečią kartą. P-lė Root yra ne vien rašytoja 
ir keliautoja, bet ir žymi paskaitininke. Savo paskaitose propaguoja 
visuotinę pasaulio taiką, tautų susipratimą ir tuos dvasinius judė
jimus, kurie į tai veda. Šios savo kelionės proga ji lankėsi pas 
Norvegijos karolių Haakoną, prezidentą Masaryką ir daugumą 
rytų kraštų valdovų. Yra skaičiusi paskaitas 400 universitetų, jų 
tarpe Oksfordo, Harvardo, Kolumbijos, Leipcigo, Berlyno, Kali
fornijos, Nankino, Kantono, Kijoto ir kitų. P-lė M. L. Root nori 
Lietuvoje surinkti medžiagos savo žurnalui (World Order = pa
saulio tvarka) apie dvasinį Lietuvos gyvenimą.

— Lietuvės laimėjo premijas. Detroite Michigano 
valstybės parodoje Onos Aksomaitienės rūpesčiu buvo ir lietuvių 
skyrius. Parodos lankytojai svetimtaučiai gėrėjosi lietuvių moterų 
rankdarbiais: siuviniais, mezginiais ir kt. Už rankdarbius ir lietu
viškus kostiumus dvi lietuvės, P. Steponauskienė ir M. Augščiū- 
nienė laimėjo premijas.

-—Karinis sovietų m o t e r ų r u o š i m a s. Šiemet daugely 
didesnių miestų buvo surengti specialiai moterims kariniai kursai. 
Pav. Maskvoje, Leningrade ir kt. buvo tik grynai kulkosvaidinin
kių, ir rankinių granatų mėtytojų kursai. Šiuos kursus baigė 450 
moterų, kurios eis provincijoje instruktorių pareigas organizuoja
muose panašiuose kursuose. Kariškai parengtų moterų Sovietų 
Rusijoje priskaitoma dešimtimis tūkstančių, kurios yra gana gerai 
užsirekomendavusios, ypač šaudymo sporte ir kt

— Ha va s o žiniomis, Adis Abeboje buvo paskelbtas dek
retas, kuriuo lydėti į frontą savo vyrus leidžiama tiktoms mote
rims, kurios turi bent kokios nuovokos apie sužeistųjų slaugymą 
arba yra žinomos kaipo geros šaulės. Nepaisydamos to dekreto, 
moterys veržiasi drauge su savo vyrais į frontą.

— Olandų laikraštininke— šnipė. Šiomis dienomis 
Adis Abeboje buvo suimta olandų žurnalistė J. van Mecl, pas 
kurią rasta daug kompromituojančios medžiagos. Ta žurnalistė 
paslaptingu būdu išvogdavo Adis-Abeboje slaptus kariškus do
kumentus ir perduodavo italams.
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Slovake mergaitė tautiniais rūbais ,.Jaun. Kartos“ kl.
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Knygos
V. Janavičienė. Tėvai ir vaikų pasaulis. „Lietuvos vaiko“ draugi

jos leidinys. Kaunas, 1935. 126 pslp. Kaina 3 lt. 50 et.
Vienas iš opesniųjų gyvenimo klausinių yra auklėjimo klausimas. No

rint būti geru auklėtoju, nepakanka įsigyti vien teorijos žinių, bet reikia mokėti 
šias žinias pritaikyti praktikoj. Gyvenimas rodo, kad šio sugebėjimo ne visų 
auklėtojų turima, todėl nenuostabu, kad taip dažnai galima išgirsti, jog auklėji
mo darbas esąs nepakenčiamai sunkus, vedąs iš kantrybės ir pnš. Knyga 
„Tėvai ir vaikų pasaulis* šiuo atžvilgiu turi labai didelės reikšmės. Čia autorė 
labai vaizdingai ir ryškiai iškelia daugybę netikusio auklėjimo klaidų ir parodo, 
kaip lengvai galima jų išvengti. Autorė kalba neilgais išvadžiojimais, bet 
trumpais ir ryškiais pavyzdžiais, paimtais iš gyvenimo.

Knyga susideda iš keturiolikos skyrių: bendrasis auklėjimas, visuome
ninis auklėjimas, tiesa auklėjime, savarankiškumas, lepinimas, mandagumas 
auklėjime, pinigų reikšmė auklėjime, laisvė ir drausmė auklėjime, sugestijos 
rolė, vaikų egoizmas, paauglių auklėjimas ir t. t.

Svarbiausias auklėtojo uždavinys — pažinti vaiką, suprasti jo sielos 
išgyvenimus. Vaiko siela — ne baltas lapas, kuriame suaugę rašo, bet snau
džiančių jėgų suma, jėgų, kurios vystosi ir be auklėtojo pagalbos, dažnai ir 
prieš jo norą (8 pusi.) Auklėjimas be gilesnio auklėjamojo pažinimo virsta 
dresiravimu. .Auklėti — reiškia sąmoningai ir protingai veikti vaiką, turėti 
jam įtakos* sako autorė. Auklėtojas turi rūpestingai sekti vaiko gyvenimą, 
stebėti jo dvasios plėtojimąsi, tada būtų galima išvengti taip dažnai daromų 
klaidų, kurios visada palieka savo pėdsakus.

Auklėtojas, norėdamas būti tikrai geru auklėtoju, privalo pats save 
auklėti. Todėl dažnai reikia daug ko atsisakyti vaiko naudai, nes visa aplinka, 
kurioje vaikas auga, daro jam didelės įtakos. Tad reikia Žiūrėti, kad joje ne
būtų auklėjimo darbą sunkinančių aplinkybių. Vaikas nepaprastai turi geras 
akis ir ausis, todėl dažnai jame, lyg veidrodyje, atsispindi įvairios smulkmenos^ 
kurias jis tik pastebi apie save.

Tačiau autorė smerkia perdaug didelį stengimąsi apsaugoti vaiką nuo 
įvairių .blogų papročių*, kuriuos jis pamato, draugaudamas su savo vienme
čiais liaudies vaikais. Jei tėvai rūpestingai seks savo vaikų gyyenimą, tai tie 
»blogi papročiai* neprigys vaikuose, bet priešingai, pranyks ir ten, kur jie 
buvo įsigalėję. Auklėjimas turi būti visuomeniškas, jei norime, kad iš vaikų 
išaugtų tikrai humaniški ir kultūringi Lietuvos piliečiai.

Labai vaizdingai autorė parodo, kaip labai klysta tie tėvai, kurie, norė
dami geriau savo vaikus išauklėti, paveda juos samdytos .Fräulein* globai. 
Ši, dažnai būdama mažai, o kartais ir visai auklėjimo darbui nepasiruošus, vi
sai .nuauklėja“ savo globojamuosius.

Paminėjau tik kelias svarbesnes autorės iškeltas mintis, visa sunku bū
tų ir nupasakoti.

Ši knyga — savotiškos rūšies tėvams ir auklėtojams vadovėlis, kuris ne
leis jiems nuklysti nuo tikrojo auklėjimo kelio. Ją turėtų skaityti visi, kuriems 
rūpi auklėjimo klausimas, nes niekur tiek daug neklystama, kaip Šioj srityj.

Visiems auklėtojams reikėtų giliai persiimti šios knygos dvasia ir pasi
savinti visas taip svarbias, tačiau labai dažnai pamirštamas mintis.

Kadangi autorė visus savo išvadžiojimus remia iš gyvenimo paimtais 
pavyzdžiais, tai knyga yra labai įdomi ir lengva skaityti. K Kurmauskaite.

Padėka 5
Kun. A. Lipnickui, paaukojusiam „Naujajai Vaidilutei“ ? 
dešimtį litų, nuoširdžiai dėkoja Administracija 2

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė. Redaguoja R. Rornašauskaitė
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Pranešimas
Pati visuomenė geriausiai įvertino knygs „Moterystė 

ir natūralus gimimų reguliavimas“. Ji, nelaukdama nė 
— spaudos atsiliepimų, baigia išgrobstyti knygą, nes patys 

vedusieji patvirtina, kad ten aprašomas būdas, kaip išsi- 
gelbėti iš keblios padėties, pilnai pasitvirtina.

*

1

Juozas Eretas. »Mena« kalbėti“. Žiupsny* praktiškų nurodymų, 
nas 1935. Kaina 50 c. Gaunama .Pavasario* Centre — Kaunas, Laisvės Alėja 

rius: 
■Į

■/Pirmame skyriuje nusviesta kalbėjimo esmė, tiksiąs, prisitaikymas atidi-
*
rimai, nurodytos charakteringos žymėsZ Antrame skyriuje duodama labai ver- 

sa^nimą. Pabrėžtas užrašų, iškarpę, atskirų minčių- rinkimas ir jų reikšmė 
rimtai, turiningai kalbai. Trečiame skyriuj — planas. Čia suprantamai patiekta 
gerbs kalbos planas, įžangos, dėstymo ir pabaigos savumai, uždaviniai bei 

klausytojui įtakos ’yrabfltina.’ Ketvirtameskyriuj smalkiau paaiškinamas pari- 

qpm ir tikrumas. Iškeltos 'charakteringos kalbos Žymės, jos skirtumas nuo raši
nio. Penktame skyriuje pabrėžtos kalbai padedančios ar kenkiančios aplinky- 
bės — salės parinkimas, susirinkimo Šaukimas ir reklama: pasirodymo baimei 
nugalėti patariama geriausias vaistas — tinkamas, sąžiningas pasiruošimas 
kalbat Šeštame skyriuje nusakyti visi gerieji kalbėjimo privalumai---balain-

tono reikšmė, stiprumas, tempas,rgyvumas, natūralumas. Svarbi yra ir judėslę 
kalba, kuri labai sustiprina žodžię kalbę, todėl paliesta kalbėtojo išvaizda, kß- 

t no galvos iaikysena mimika, aklę žvilgsniai ir raukę mostai. Septintame slqr-
riujė pabaigoje raginama daugiau pašitikėti savimi ir išdrįsti^ kalbėti. Plates- 
iiiam apsiskaitymui tuo klausimu nurodyta knygę ir kitomis kalbomis.

Autorius, pats būdamas geras kalbėtojas, davė Čia tikrai vertingii, prak- 
tiškę patarimę mūsę jauniesiems kalbėtojams. Ne paslaptis, kad daugelio ju 
geriausi norai, gražiausios mintys praeina nepastebėtos ir neįvertintos todėl, 
kad nemokama ję tinkama forma išreikšti, patiekti klausytojams. Ypač šiais laikais, 
kai įvairiausiu idėjų kovotojai stengiasi sau laimėti kuo daugiausia šalininkę, ir 
katalikai neturi apsileisti tokioje svarbioje srityje kaip kalbos. Moterę dauguma 

; dar ligi šiol nedrįsta pakalbėti net savo atskiruose susirinkimuose sakydamos, 
> kad negalinčios kalbėti. Tiesa, gabumą kalbėti auditorijai ne visiems Dievas 

yra davęs, tačiau moterys dažniausiai nedrįsta dėl to, kad nežino pagrindinię 
< kalbėjimo taisyklių. Tokioms Ši knygelė ypač rekomenduotina; čia rasime ke

letą ir specialiai moterims skirtų nurodymų. Kiekviena jaunoji veikėja <b to
kios turi būti visos katalikės 'inteligentės), privalo j| įsigyti ir, rūpestingai iš
studijavusios, įgytas žinias panaudoti. Elina Bujokaitė.

» < Kati- 
Alėja 31 b.

Knygutėje patiekti nurodymai, kaip reikia kalbėti^ suskirstyti į 7 sky- 
ilbėjimo esmė ir kalbų rūšys, medžiagos rinkimas, planas ir jo sudary

mas, kalbos tekstas ir jo parengimas^ ant salės slenksčio kalbėjimas į darbą!
Pirmame skyriuje nušviesta kalbėjimo esmė, tikslas, prisitaikymas audi

torijai. Kalbos skirstomos į referatus, paskaitas, prakalbsi; visų jų duoti apta* 
rimai, nurodytos charakteringos žymės. Antrame skyriuje duodama labai ver
tingų patarimų apie pasiruošimą kalboms: medžiagos rinkimą, rfišiavimg, paai- 
savinimą. Pabrėžtas užrašų, iškarpę, atskirų minčių -rinkimas ir jų reikšmė 
rimtai, turiningai kalbai. Trečiame skyriuj — planas. Čia suprantamai patiekta 
geros kalbos planas, įžangos, dėstymo ir pabaigos savumai; uždaviniai bei 
tikslas. Tame skyriuje nurodyto visa tai, kas planingam kalbėjimui darančiam

ruošimas kalbai, medžiagos apdirbimas: teksto atitikimas idėjai
- a a * ųk i^E W * p M.- Ä »Wb. . . ^r‘- W .5 —u —-- ■ _ * '.. A, .

uto. Penktame skyriuje pabrėžtos kalbai padedančios ar kenkiančios aplinky-

Juozas Eretas.
H

It
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nugalėti patariama ' geriausias vaistas — tinkamas, sąžiningas pasiruošimastt

l<

gumas, aiškumas, lėtumas; nurodytos įdomaus, įvairaus kalbėjimo savybės — 
tono reikšmė, stiprumas, tempas, gyvumas, natūralumas. Svarbi yra it judėsiu 
kalba, kuri labai sustiprina žodžię kalbą, todėl paliesta kalbėtojo išvaizda, kß-

riuje pabaigoje raginama daugiau pasitikėti savimi įr išdrįsto kalbėti. Plates- 

Autorius, pats būdamas geras; kalbėtoja^ rlavė Čia tikrai1 vertingų, prak-
tfl

geriausi norai, gražiausios mintys praeina nepastebėtos ir neįvertintos todėl, 
kad nemokama jų tinkama forma išreikšti, patiekti klausytojams. Ypač šiais laikais, 
kai įvairiausių idėjų kovotojai stengiasi sau laimėti kuo daugiausia šalininkų, ir

Elina Bujokaiti.
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Atsiųsta paminėti
Vyt aut ii LapSyi. Ui vi.u» vi.ienn. .Šaltinio" priedai Milijy Die- 

nai. Marijampolė, 1935. Pslp. 32.
Ravulde Navery. Ispanų Mykolas Angelas. Romanas. Išvertė Ro

manas Klumbys. Akc, »Žaibo* B-vė. 1935. Pslp. 340. Kaina Lt. 2, 50.
i. Sv. Ioana Arkietė. Trumpas istoriškas jos 

gyvenimo bei darbų aprašymas. 2 leidimas. Išvertė K. A. Ylius. M. L C.Ma
rijonu Kongregacijos leid. Marijampolė, 1935. Pslp. 110. Kaina 30 et.

R a b i n d r a n a t h T a go r e. Alkani akmenys. Išvertė J. Kazėnas. 
»Fakelo* leid. Kaunasi-1935. Pslp. 220. Kaina Lt. 2,50.

Celesti no Testore, S. J. Tigro iltys. 1 dalis. Išvertė J Radzevičius 
»Misijų* leid. Nr. 7. Kaunas, 1935. Pslp. 131. Kaina 80 et.

v Sakalo B-vės 1935 m. leidiniai —'.

I i

11

A. V i e n u o 1 i s. Raštai IX. Ministeris. Romanas Pslp. 222. Kaina Lt. &
J. Retkliff. Rusų imperijos galas. Romanas. Išvertė VI. Narutavičius 

Pslp. 240. Kaina Lt.2.—
J. Mackevičius Nord. Samojedų berniuko nuotykiai. Piešiniai 

graf. E. N. Totlebėnaitis. »Tinka visų mokyklų knygynams*. Sviet. M-jos kny
gų tikrinimo komisijos prof. Nr. 444. Pslp. 120. Kaina Lt. 2. — :

J. Mičiulis. Bažnyčios istorija. Vadovėlis gimnazijoms. Pslp. 170; 
Ksius Lt* 4. ■. ***•. ”■ ■ *

V. Daugirdai t ė-Sraogienė.Lietu vos istorija. Vadovėlis gimnazijoms. 
•Leidžiama vartoti vadovėliu žemesniosiose gimnazijų klasėse * (Švietimo 
M-jos Knygų Tikrinimo Kom. prot 497). Pslp. 207. Kaina Lt 3, 50.

Nr. 7—9. 217—264 pslp. Ir 96—160 pslp. ir Gamtos 
Draugas. (96—'160-pslp,)
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