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Naujoji Vaidilutė
Nr. 12 Ct29) 1935 metų gruodžio mėn. XV

DR. A. MACEINA.

Moterų pedagogikos stoka
Pastaba: Liet. Kai U-tu i remti dr-jos surengtame paskaitų cikle Dr. No- 

rušytė skaitė paskaitą apie mergaičių auklėjimo ir lavinimo problemas (§. m. 4 d.). 
Prie tos paskaitos aš padariau keletą papildomų pastabų. Tačiau tos pastabos 
moteriškųjų klausytojų nebuvo suprastos ir, kiek teko patirti, dabar yra klaidin
gai aiškinamos. Jas todėl surašiau ir čia skelbiu viešai visiems, kurie šia pro
blema yra susidomėję.

Visas dabartinis mūšy ugdymas yra pažymėtas, Bahoffeno 
žodžiais tariant, soliariniu ženklu. Visa mūšy pedagogika yra su
kurta vyry ir vyrams. Pirmykštis telūrinis, vaisingas, kosminis 
pobūdis yra iš mūšy ugdymo išnykęs. Mes netekome organiškų 
ryšių su moterišku buities pradu. Racionalistinis, apskaičiuojąs, 
teleologinis charakteris yra apvaldęs visą pedagogini mūsų moks
lą. Mergaites mes auklėjame vyriško gyvenimo tikslams. Mes jas 
individualizuojame, mes jas racionalizuojame, pamiršdami, kad 
moteriškas pradas iŠ esmės yra bendruomeninis ir kosminis, kad 
jis yra intuityvus ir pasąmoninis. Vyriškoji dvasios struktūra 
skverbiasi į mergaičių pasaulį, naikina moters prigimties ryšį su 
pirmykščia kosmo pilnatve, su tąja medžiaga, iš kurios kyla visa, 
kas yra gyva ir organiška, ir todėl mes šiandien išsiauklėjome 
labai daug heterų, labai daug amazonių, bet labai maža motery 
giliausia to žodžio prasme. Mūšy auklėjimo patyrusios mergaitės 
yra arba, kaip anglai sako, „girls“, arba moteriškos vitaline savo 
prigimties sritimi, vadinasi, iešką fizinės globos, fizinės paramos 
ir net fizinės prievartos. Dvasinis moteriškumas ir dvasinis moti
niškumas mums yra kuo mažiausiai suprantamas. Mes neturime 
motery pedagogikos: moterų sukurtės ir moterims skiriamės.

Moterų pedagogikos stoka turi trejetą pagrindinių priežas
čių: 1. etnologinę, 2. socialinę ir 3. metafizinę. Moters vado
vavimas kultūrai Europos gyvenime jau senai yra pasibaigęs. 
Matriarchalinė kultūra šiandien yra tik etnologijos dalykas. Pir
mykštis žmogaus ryšys su žeme, vadinasi, su visa tuo, kas yra
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turininga, kas yra intuityvu, kas yra kosmiška ir bendruomeniška, 
jau yra išnykęs. Jau nuo neatmenamu laiku Europa gyvena vy- 
riškosios dvasios gyvenimą, kuriame viešpatauja intelektas, forma 
ir individas. Vyriškoji kultūra yra racionalinė, forminė ir in
dividualinė kultūra. Europos kultūra yra androcentrinė. Gyno- 
centrinis charakteris kartas nuo karto dar bando prasiveržti ir 
viešpatauti. Tačiau jo įsigalėjimas paprastai esti neilgas. Plato
nizmas, kuris yra amžinas dvasios protestas prieš vienašališką 
vyrišką buities suvokimą, pralaimėjo savo kovą su aristotelizmu, 
kuris yra specifiškai vyriška pasaulėžiūra, dar XIII amžiuje. Pto
lomėjaus pasaulėvaizdį, kuris simboliniu būdu slėpė savyje mat- 
riarchalinės-telūrinės kultūros atsiminimą, sugriovė Kopernikas. 
Koperniko sistema, kurioje saulė yra centras, yra vyriško laimė
jimo simbolis. Romantika buvo protestas prieš vyrišką formos ir 
individo viešpatavimą. Ji iškėlė ir pabrėžė medžiagos ir visumos 
(Ganzheit) reikšmę. Tačiau šita romantikos koncepcija greitai bu
vo užgniaužta vyriško absoliutizmo. O šiandien romantika dau
geliui yra nesubrendimo sinonimas. Europa pamažu pasidarė 
visiškai vyriška.

Suprantama, kad tokioje kultūroje, kur vyrauja vyriška dva
sia, vyriška forma ir vyriškas intelektas, negalėjo atsirasti mo
terų pedagogika. Ugdymas, gal daugiau negu kas kita, yra 
suaugęs su bendra kultūros kryptimi. Kultūra duoda ugdymui 
priemonių, ji sukuria ugdomųjų gėrybių, iš jos išauga ugdymo 
idealai. Jeigu tad šita kultūra yra specifiškai vyriška, negalima 
tikėtis iiė kitokio ugdymo. Vyriška kultūra ugdo vyriškomis prie
monėmis, vyriškomis gėrybėmis ir realizuoja vyriškus idealus. Ar 
toks androcentrinis ugdymas liečia berniukus ar mergaites — to
kiai kultūrai yra visiškai nesvarbu. Štai kodėl mes matome šian
dien visose mūsų mokyklose, mūsų gimnazijose ir universitetuose 
vyrus Šalia mergaičių, kurie visi mokosi tų pačių dalykų tomis 
pačiomis priemonėmis ir tais pačiais metodais. Tai yra konkreti 
vyrų pedagogika, ir tai yra abstrakti mergaičių pedagogika, nes 
moteriško principo atžvilgiu, šita pedagogika yra taikoma mer
gaitei tik kaip žmogui, vadinasi, mergaitei in abstracto. Kon
krečios mergaičių pedagogikos šiandien mes neturime.

Tačiau dėl šitokios pedagogikos nebuvimo yra kaltas ir tas 
socialinis moterų sąjūdis, kuris dabar yra vadinamas emanci
pacija. Aš drįstu tvirtinti, kad emancipacija, kaip ji šiandien 
yra suprantama, yra naikinimas paskutinių moteriškosios 
kultūros žymių. Tai galutinis griovimas kosminės moters pri
gimties, šitos prigimties racionalizavimaš ir individualizavimas. 
Moteris slaptose savo gelmėse dar visados saugojo tam tikrą 
dalį intuityvumo, bendrumo, tam tikrą rūšį su giliausiomis kos- 
mo paslaptimis, su prasidėjimo ir mirties misterija. Ji spontaniš
kai gynėsi, kad pasaulis nenugalėtų namų. Tuo tarpu dabartinė 
emancipacija — pačių moterų padaras — kaip tik stengiasi su-
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griauti tuos menkus telūrinės kultūros likučius. Emancipacija 
atidaro plačiai namų duris pasauliui. Tačiau šitas pasaulis yra 
vyriškas pasaulis, formos ir intelekto pasaulis. Jis, braudamasis 
į moters gyvenimą ir j moters prigimti, kaip tik ir vykdo pasku
tinį savo laimėjimą: jis apvaldo moterį iš vidaus. Vyriško
sios dvasios struktūra čia esti perkeliama į moters dvasią: mote
ris esti verčiama pasidaryti intelektualistė, racionalistė, individu
aliste, nes jei ji nori imtis pasaulio profesijų ir lenktyniuoti su 
vyrais pasaulio gyvenime, vieny vyry sukurtame, ji turi įsigyti 
vyrišky ypatybių. Emancipacija todėl visai nesąmoningai padeda 
androcentrinei kultūrai nugalėti moterį jos pačios prigimties vi
duje. Emancipuota moteris nebeturi to instinktyvaus pasiprieši
nimo pasaulio atakoms, nes ji pati jau yra išvesta iš namų. Na
mų kultūra jai jau yra pakeista pasaulio kultūra. Emancipuota 
moteris yra amazonė. Amazonė yra ne ta, kuri nori jodinėti ir 
šaudyti, bet ta, kuri nori vyriškai jodinėti, vyriškai šaudyti, 
vyriškai studijuoti ir vyriškai dirbti. Kaip kiekviena buitis tu
ri du principu: vyrišką ir moterišką, taip ir kiekvienas veikimas 
turi du būdu: vyrišką ir moterišką. Emancipuota moteris renkasi 
vyrišką veikimo būdą, pati pasilikdama visuomet moteriška savo 
buityje. Čia todėl įvyksta gili tragedija tarp slapčiausio moters pa
siilgimo, susikaupimo, tylos, misterijų ir tarp racionalizuoto išvir
šinio josios veikimo. Šitą konfliktą jaučia kiekviena moteris, ka
da tik prabunda moteriškosios josios gelmės, kuriose glūdi amži
nas telūrinės kultūros pasiilgimas, pasiilgimas organiško ryšio su 
motina — žeme, kaip su šaltiniu kiekvienos gyvybės ir kiekvie
nos dvasios. Vyriškas veikimas nuplėšia nuo gamtos paslapčių 
jos uždangą ir viską apšviečia saulės šviesa. Moteriškas veiki
mas dirba nakties prieblandoje, kur vyrauja ne tiesioginis stebė
jimas, bet intuicija ir nujautimas. Tačiau naktis, kaip labai pras
mingai pastebi Berdiajevas, prieina arčiau buities gelmių. „Nak
tis turi daugiau familiarumo su pradžios misterija, negu diena“ 
(Un nouveau Moyen Age, 92 p. Paris 1930.). Štai kodėl mote
riškas veikimas gali pasiekti didesnes buities gelmes, gali la- 
biaū suprasti daiktus ir asmenis, negu vyriškas. Tuo tarpu eman
cipuota moteris, pasirinkusi vyriško veikimo būdą, tuo pačiu at
sižada stipriausio savo prigimties raiščio. Pasaulio kosminis po
būdis, pasaulio pradžios misterijos jai darosi užvertos. Tokia 
moteris darosi ne androgynė Platono ir Böhmes prasme, bet 
amazonė graikų mito prasme.

Tokia moteris nesugeba sukurti nė moteriškos pedagogikos. 
Ugdymas yra gyvenimiškas veikimas iš esmės. Tuo tarpu kiek
vienas gyvenimiškas dalykas yra antinominis, vadinasi, jis visados 
konkrečiai reiškiasi priešgynybėmis. Ir šitų priešgynybių suderi
nime, j y įtampos išsprendime turi dalyvauti abu žmogaus prigim
ties pradai: vyriškasis ir moteriškasis. Tačiau, kai emancipuota mo
teris išeina iš namų į pasaulį, ji tuo pačiu pereina į vyriškas ugdy-
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mo antinomijas ir netenka jėgos vyro dvasią ugdyme atsverti savo 
meile ir pasiaukojimu. Iš emancipacijos sąjūdžio, nors jis lietė 
ir pedagoginę sritį j nekilo nė vienos pedagoginės teorijos, kuri 
būtų buvusi pritaikyta moters prigimčiai. Dauguma moterų didžiuo
jasi Elena Key. Tuo tarpu šita pedagogė yra nemoteriška ligi pat 
savo gelmių. Ji yra moteriška vitalinė savo puse, bet dvasinio 
moteriškumo josios teorijose negalima rasti nė trupučio. Daugeliui 
moterų tikras pasididžiavimas yra Montessori. Tuo tarpu Montes
sori sistema kaip tik yra vyriško intelekto, vyriškos tvarkos, vy
riškos teleologijos pavyzdys. Jau Fröbelis šiuo atžvilgiu buvo daug 
moteriškesnis, negu •Montessori, nes Fröbelis buvo vaikiškos na
tūros, vadinasi, toks žmogus, kuriame vyrauja ne intelektas bei 
tikslingumas, bet fantazija, intuicija ir visumos pajautimas. Mūsų 
amžiaus aktyvus moterų dalyvavimas pedagoginiame sąjūdyje dar 
nesukūrė moteriškos pedagogikos, nes šitas dalyvavimas buvo 
apspręstas klaidingų emancipacijos siekimų.

Tačiau giliausia moters pedagogikos buvimo priežastis yra 
metafizinė. Pedagogika yra visados atsirėmusi j metafiziką. Tai 
yra pagrindinis dėsnis. Nemetafizinė pedagogika yra nesusi
pratimas. Jeigu tad mes norime turėti moters pedagogiką, mums 
visų pirma reikia turėti moters metafiziką. Tačiau ar šiandien ga
lime kalbėti apie moters metafiziką ir apie filosofinę moters an
tropologiją? Mes turime daugybę moters psichologijų, bet mes ne
turime nė vienos moters antropologijos. Moters psichologija tyri
nėja tik pačią moters prigimties periferiją, tik patį paviršių. Mo
ters prigimties gelmės, pats gilusis moteriškumo pradas psicholo- 
logijai yra neprieinamas. Be to, moters psichologija šiandien yra 
laikoma lyginamosios psichologijos dalimi, vadinasi, tik viena sri
timi tų psichinių apraiškų, kurios skiriasi nuo vyriškosios psicho
logijos. Tuo tarpu psichinis moters gyvenimas yra ne tik skirtin
gas nuo vyriškosios psichikos savo apraiškomis, bet ir šitų ap
raiškų pagrindu. Moters yra moteriška ne tik psichė, bet ir dva- 
šia. Tai dvasia daro, kad moteris yra moteris ir savo mąstyme, 
ir savo noruose, ir savo kūryboje, ir net savo kūne. Moters kūno 
savotiška struktūra yra ne fiziologiniams reikalams, bet giliausia 
savo esme ji yra išraiška moters dvasios savotiškumo. Kiekvienas 
moters vitalinio moteriškumo išvedimas iš fiziologijos yra aristo
teliška pažiūra į moterį: mas occasionatus. Siela yra vyriška 
arba moteriška, ir siela padaro, kad ir kūnas, ir visa prigimtis 
yra vyriška arba moteriška.

Tuo tarpu visi šitie klausimai dabartinėje psichologijoje yra 
nė neliečiami. Moters metafizikos mes neturime. Mes neturime 
moters prigimties tyrinėjimų, pagal giliausias priežastis. Mes neži
nome, kas yra moteris pačiose savo gelmėse. Todėl mes nežino
me nė kam šitą moterį mės turime auklėti. Ugdymo tikslo pro
blema visuomet yra vėlesnė už žmogaus prigimties problemą. 
Pirma, negu žinosime, kam žmogus turi būti auklėjamas, mes tu- 
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E. BUJOKAITĖ.

Svajonė
... Aš gyvensiu pilies samanotame bokšte,
Ties kuriuo vakarais rūkas kils iš šaltinio
Ir liūdnai tyvuliuos liūdna, vieniša paukštė. - -

■ ■ »

Akmenines grindis nubarstysiu aš rožėm, 
Melsvos liepsnos plasdės žalio vario žvakidėj, 
Aukštą sostą šilkais siuvinėtais išpuošiu...

Vos mėnulis pažvelgs pro apkaustytą langą,
Ir aplies sidabru mano tylinčias kankles — 
Aš išgirsiu jo žingsnių artėjantį gandą.

Užmigs bokštai seni, sapnuos riteriai budrūs, 
Rūkas žydinčius sodus į tylą suvystys — 
...Ir blankioj sūtemoje jį praeinant išvysiu...

rim žinoti, kas jis yra, nes kas yra žmogus v pats savyje, tam 
jis gyvena ir tam 1 jis turi būti auklėjamas. Žmogaus metafi
zika yra kiekvienos pedagoginės teorijos ir praktikos prie
laida. Todėl ir mūsų laikai, nesukūrę moters metafizikos, nesu
geba sukurti nė moters pedagogikos. Kelias į motery, kaip mo
terų ugdymą, eina tik per filosofinį moters pažinimą. Tuo tarpu 
visa mūšy amžiaus antropologija, kaip ir visas gyvenimas yra iš 
esmės androcentrinė. Krikščionybėj ligi pat paskutinių laikų vy
ravo tomistinė antropologija, kuri moters prigimties nesuprato ir 
negalėjo suprasti, nes šv. Tomo pažiūros į visą buitį yra speci
fiškai vyriškos. Tik tada, kai mes nusikratysime vyriškomis pa
žiūromis į lyčių principą, kai mes šito principo šakny ieškosime 
ne kūne, bet amžinoje žmogaus Idėjoje ir net pačiame Dievuje, 
tik tada bus padėti pamatai moters metafizikai ir ^uo pačiu mo
ters pedagogikai. Šiuo tarpu mes galime apręsti tik atskirus klau
simus. Motery pedagogikos sistemos kūnas dar reikalauja ilgy 
paruošiamųjų darbų. Visų pirma, tie darbai turi būti atliktj filo
sofų, o tik paskui turi ateiti pedagogai, teoretikaĮ ir praktikai. 
Mergaičių psichikos, tyrinėjimas eksperimentiniu budu yra geras 
ir pageidautinas. Tačiau jis pats vienas moterų pedagogikos ne
sukurs. Moterų pedagogika turi išaugti iš visos moters, kaip mo
ters tyrinėjimo.
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O. Z-tė

Valios žmonės
(Tęsinys iš „N. V.* 10 nr.)
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Tik ta valia yra tvirta, kuri sugeba pasiekti ne tiek subjek
tyvų, bet daug labiau objektyvųgėrį. Tačiau, kurie dalykai yra 
objektyviai geri, valia mums nenurodo, nes ji yra vien akla 
vykdomoji jėga. Gėrį nuvokia protas, j ei jis nėra aistrų klaidina
mas, tačiau jis tik nuvokia. Jei norime aiškiai žinoti, kas gyveni
me yra darytina ir kas vengtina, turime savo protą pastatyti amžinų 
tiesų šviesoje ir tik tada galime gerai įkainuoti dabarties darbus.

Žmogus, kurs savo gyvenime nesivadovauja Dievo Apreiš
kimu, panašus yra, sulig Foersterio, į Pilotą, besisukinėjantį į 
visas šalis ir klausiantį: „Kas yra tiesa“? tada, kai jis pats stovi 
Amžinos Tiesos akivaizdoje. Reikia pasakyt, kad žmogus be 
tikėjimo yra taip pat silpnas kaip ir Pilotas. Jis dėl šiltos vietos, 
pasiryžta prikryŽiuoti Aukščiausiąją Tiesą, paminti elementariau
sius teisingumo dėsnius ir net nenumato, kad nusikaltimas sąži
nei yra labai trumparegė politika, kurios finalas panašus Piloto 
gyvenimo finalui: praradimas šiltos vietos, ištrėmimas, saužu- 
dystė.

Tačiau net baikšti, svyruojanti valia gali įvykdyti drąsius, 
kilnius, didvyriškus pasiryžimus, jei ją veikia tvirti įsitikinimai, nes 
jiems priešintis — reiškia niekinti sveiką protą, mindžioti sąžinę. 
Tvirti įsitikinimai apeliuoja į musų tiesos ir teisingumo dėsnius 
ir žadina paslėptą energiją. Tokius įsitikinimus duoda mums 
tikėjimas, bet tikėjimas tvirtas, gyvas, toks, kokį matome pas 
pirmuosius krikščionis ir musų laikų šventuosius ir kankinius. Jie 
nemėgdavo analizuoti savo išgyvenimų. Baimės jausmas ir juos 
veikdavo, ir jie jautė visą savo silpnumą, bet rėmėsi ne savimi, o 
Dievo'visagalybe.

„Aš ir trys skatikai tikrai nieko nereiškiame“, yra pasa
kiusi didžioji šv. Teresė: „Bet Dievas, trys skatikai ir Teresė vis
ką gali“. Tvirtas tikėjimas yra nepaprastai didelis akstinas nuo
dugniam moksliniam darbui, nes tikras mokslas yra — savo 
proto jėga tiesos ieškojimas. Mokslo ir civilizacijos istorija sa
ko mums, kad didžiausi mokslininkai ir išradėjai, su mažomis 
išimtimis, buvo giliai tikį žmonės, nes nuodugnus mokslas veda 
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Kiniečių dail. Puo Luo Lin. .Misijų“ klišė.

Mater purinsima (Motina skaisčiausioji)
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į Dievą, o be to, tikėjimas, savęs išsižadėjimas duoda jėgų ir 
patvarumo užsidaryti savo kabinete, ar laboratorijoje, ir dirbti 
sunky, kruopštų, ilgametį, dažnai nuobody, mokslinį darbą.

Mūšy valią veikia ne tik įsitikinimai, bet ir jausmai, tačiau 
kiekvienas savotišku būdu. Protas yra valios kelrodis, o jausmai 
ją uždega, patraukia, paveržiu, kartais net neduodami laiko ap- 

~ sispręsti protiniais motyvais. Mūsų pareiga tvardyti jausmus, 
duoti jiems tinkamą linkmę, kad jy sužadintos jėgos tarnautų 
valiai, o ne silpnintų ją. Tuo būdu sunaudoti jausmai tampa 
didelė pajėga, ruošianti žmogų nepaprastiems, karžygiškiems 
darbams ir drauge padedanti švelnia*, su entuziazmu atlikti kas
dieninius, net nuobodžius darbus.

Trumpai pažvelgsime į du jausmu, kurie visy labiausiai 
padėda ugdyti tvirtą valią, būtent: j savigarbos ir meilės jausmą.

Savigarbos jausmas moko mus tinkamai įvertinti tas Dievo 
dovanas, kurias esame gavę kaip žmonės ir kaip krikščionys. 
Žmogus, Kūrėjo paskyrimu, yra žemės ir visy gyvių viešpats, tad 
jis turi juos valdyti. Tačiau, kiek karty jis iš gyvulių mokosi, 
kaip gali tenkinti savo žemiausius geidulius, tiek kartų po kojų 
pamina savo žmogiškąjį orumą ir lieka už gyvulį blogesnis. Tik 
nueikime į venerinių ligų izoliatorius, pamatysime tuos pūvan
čius gyvus lavonus, ir suprasime, kad tai nėra perdėta. Tačiau 
ligos yra tik daug didesnės blogybės išdava, tai jos pasėka, o 
pasėka niekuomet nėra didesnė už savo priežastį. Ir kaip atrodo 
žmogaus siela tuo laiku, kai ji į purvą mina savo karališkąjį 
skaistybės vainiką, jei tas taip veikia kūną?

Kaip krikščionis, žmogus yra Dievo kūdikis, Jo amžinos 
meilės objektas, skirtas paveldėti dangų. „Krikščionis — antras 
Kristūs“, yra pasakęs vienas Bažnyčios Tėvų. Kas moka save 
gerbti, tas patiria pasibiaurėjimo, pasišlykštėjimo viskuo, kas že
ma, niekšiška, nedora, nešvaru, o jaučia pamėgimą kilnių, dide
lių, gražių, šventų dalykų. Net silpna valia, jei randa atramą gi
lioje, antgamtinėje savigarboje, sugeba būti nepalenkiama, patvari 
ir gali daug gera nuveikti, daug pasiaukoti ir atsistoti dvasios 
galiūnų tarpe, nuskaidrindama savo tėvynės padangę šventais 
dideliais darbais.

Kyla klausimas, kaip galima ugdyti savigarbos jausmą. 
Kilnūs jausmai yra ugdomi kilnių sąvokų, kurias įgyjame ben
draudami su didžiais, tikra to žodžio prasme, žmonėmis. Deja, 
pastaruosius retai gyvenime sutinkame, tad bent dalinai juos at
stoja jų biografijos ir kitos tikrai geros knygos. Menko turinio 
literatūra ugdo menko būdo asmenybes.

Veikime, santykiuose su žmonėmis neleiskime sau vado
vautis prasčiokiškais sumetimais, taip pat nepriduokime reikšmės 
egoistiniams, nors ir leistiniems motyvams, bukime neegoistai ir 
ieškokime garbingų akstinų: pav., tėvynės gerovės, reikalą padėti 
artimui, Dievo meilės.
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Reikia rūpintis, kad mūsų kalba, elgesys būtų taurus, kil
nūs, niekuomet neleisti sau storžieviško, garsaus juoko, dvipras
mių ar netinkamų išsireiškimų, tuo labiau elgesio. Taurumas, 
garbingumas yra galinga moderniškos katalikės apsauga: mokė
kime gerbti savo moteriškumą, jei norime, kad kiti mus gerbtų, 
ir nelaikytų žaislo, o kartais ir skuduro vietoje. Kilni asmenybė 
turi didelės įtakos kitiems ir, reikia pastebėti, joje harmoningai 
veikia dvi, tariamai, sau priešingos jėgos. Panašiai kaip žvaigž
džių pasaulyje mumyse yra: įcentrinė, visus patraukiančioji jėga 
ir išcentrinė, visus priderančiame atstume laikančioji, jėga. Jos 
yra būtinos, kad santykiuose su žmonėmis asmuo užlaikytų pu
siausvyrą, be kurios neįmanomas geras sugyvenimas.

Save gerbiąs žmogus niekada nedaro neapgalvotų pasiža
dėjimų, nes netesėti pasižadėjimai ne tik žemina mus savo ir 
kitų akyse, bet pakerta valios pajėgumą. Garbingam žmogui jo 
duotas žodis yra šventas, toks jis yra ir kitiems, kurie žino, kad 
tokiu asmeniu galima visai pasitikėti. Aišku, duoto žodžio lai
kymas, stiprina valią ir tuo pačiu ugdo mūsų būdą.

Tačiau, ugdydami vien savigarbos jausmą, galime tapti iš
didūs, savyje užsidarę egoistai, matą vien savo reikalus ir užda
vinius. Dar kilnesnis, brangesnis negu savigarbos jausmas yra 
meilė. Ją reikia skirti nuo jausmingumo, kurs ieško sau malo
numo, džiaugsmo ir dažnai yra paprasčiausio egoizmo padarinys.- 
Jausmingi žmonės, net svetimų kentėjimų akivaizdoje, dažnai 
pirmiausia analizuoja, ką jie tuo momentu jaučia ir tada, kai rei
kia artimą gelbėti, jie alpsta, nes nesugeba pamiršti save ir su
sirūpinti kitu asmeniu. Didžiojo karo metu, pasakojama, buvo 
toks faktas: vienos operacijos metu apalpo sanitaras, tuo tarpu 
jauna, labai gerai išauklėta, gležna seselė, nors taip pat neįpra
tusi, bet nuoširdžiai susirūpinusi nelaimingų, sau svetimų karei
vių gyvybe, tesėjo kelias valandas, paduodama operacijos įran
kius ir tik tada pasitraukė nuo operacijos stalo, kai darbas buvo 
baigtas. Kam teko panašiose sąlygose dirbti, tas žino ką tai 
reiškia.

Minėta seselė neleido, kad ją jausmingumas nugalėtų, bet 
ji buvo labai jautri svetimiems kentėjimams. Jautrumas, yra nu
kreiptas į kitus žmones, jausmingumas — į save. Jautrumas yra 
meilės žvalgas, jausmingumas — egoizmo stiprintojas, o valios 
silpnintojas. Meilė yra tik toje sieloje, kurioje Dievas gyvena, 
kaip sako šv. Jonas, nes „Dievas yra Meilė, ir kas meilėje gyve
na, Dievuje gyvena ir Dievas jame“. Meilė nieko bendra neturi 
su geiduliais ir gašlumu, kaip brilijantas su šiukšlyne besimėtan
čia stiklo šuke. Meilė apima visą žmogaus sielą ir ypač sudva
sina, išpuošia kūną, tačiau ji pasireiškia per valią ir jausmus. 
Valia priverčia žmogų gera daryti artimui ir tada, kai jis yra 
mums svetimas arba net mūsų priešas. Meilės jausmas priduo
da tiems veiksmams švelnumo, žavingumo ir pavergia net atkak- 
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DANUTĖ LIPČIŪTĖ
• ♦ 

*

Jei išnykčiau...

Man atnešei tu laimės visus atodūsius
Ir patiesei į erdvę gyvenimo takais, —
Ir surinkai visus margspalvius žiedus dar besprogstančius, 
Kad džiaugsmo būt daugiau, kad ilgiau llktiime vaikais.

Tu išvaikei raudomis pridirbusius vakarus
Ir naktis bemieges sapnais užliūliavai,
Tu išvogei lig vienos — visas ašaras
Ir pasakomis visus kelius man nukaišei.

O tau? ar liko bent krištolinis žiedą kvepėjimas
Ir atminimas, kad visa būta tau tiktai?
O jei išnykčiau taip su pasakomis ir laimės kliedėjimais, 
Sakyk, ką pažadėtum atnešti tu kitai?

liausiąs širdis; jis uždega mūšy valią ir stumia ją vis naujiems 
žygiams.

Šio straipsnio trumpumas ir meilės sudėtingumas neleidžia 
šio klausimo nuodugniau panagrinėti, tačiau baigiant reikia pa
brėžti, kad žmogus, kurio sieloje gyvena tikroji antgamtinė mei
lė, yra tobulas. Jo visoje asmenybėje dvelkia kažkas dieviška, 
nes jis su Dievu yra susijungęs nenutraukiamais meilės ryšiais. 
Toks žmogus visa» nukenčia, visb tikisi, visa pakelia, nes meilė 
yra tvirta paties Dievo galybe.

Sakoma, kad moteris, sugebėjusi pamiršti save ir gyventi 
Dievui ir kitiems, pakyla į tokias meilės ir tobulybės aukštybes, 
kurios nėra pasiekiamos vyrams. Profesorius S. Šalkauskas sa
ko, kad vyry genijus reiškėsi moksle ir išradimuose, o moters — 
šventume. Šventumas — valios genialumas. s
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NELĖ MAZALAITĖ

(Tęsinys iŠ „N. V.* 11 nr.)

Ni guli ant sofos ir švilpauja. Ji tik pasižiūrėjo įėjus Algir
dui, pridėjo kariškai ranką prie kaktos ir Švilpauja toliau.

Jis stebis, kad pirmą kartą neranda čia nieko, stebis jos 
nauja nuotaika, sako kad labai nušalo ateidamas ir prašo arbatos.

Ji kvatoja.
— Sėsk tamsta kur nori ir pasakok ką nori. O arbatos nėra. 

Visus išvijau. Baisiai linksma. — Ji vėl kvatoja — Iš kur gausiu 
arbatos? — „Montmartre badas“ — aš pati be pietų, ir manau 
būsiu be vakarienės.

— Tikrai? — jis prieina arčiau — tikrai tamsta be piety?
— Taip, taip, — atsidūsta ji. — Baisiai įdomu. Žinoma, 

galėjau nueiti, pas Eleną, bet tingiu ir mėginu, kaip atrodo gy
venti studentiškai.

— Tikrai įdomu, — erzina Algirdas. Pinigus tikriausia ji 
pasiuntė kokiam jaunam „išradėjui» ar — panašiai? Ni neaiš
kiai suniurzgia.

— Puiku—kvatoja jis, jam labai linksma, kad jos toks nu
sikaltęs, nuskriaustas žvilgsnis. Jam daros džiugu, beveik laimin
gas dėl šio įvykio. Nieko nepagalvodamas prieina ir pakelia ją nuo 
sofos. Kuomet kakta prisilietė jos plaukų, lengvų ir išsidraikiusių, 
manė kad nutrenks jį perkūnas. Sudrebėjo visas ir pastatė ją. Ji 
išblyškus, bet mėgina juoktis ir tas išblaivo abu. Ir vėl pasidarė 
gera ir linksma. Jis ieško jos batukų. Suranda paltą ir rengia ją, 
nesiklausydamas jos tylaus murmėjimo:

— Kur tamsta vedi mane?

ir

Grįžę jie užsikūrė ugnį ir prie liepsnos lupo apelsinus. 
Nuostabu, džiaugias jis, kaip juos suartino ta pūgota kelionė į 
miestą, vakarienė uždaram, beveik slaptam kambary, tykus girgž
dėjimas per sniegą automobilio ir šis sėdėjimas prie ugnies.

— Ar neatrodo, kad esame namie? — tyliai sako jis 
galvoja, kad ji turi daug suprasti tame jo pasisakyme.

— Namai? — ji linkterėjo galva. — 
namie. — Taip nejučiomis, taip lengvai, kaip lengvas ugnies lie-

Man nebuvo lengva
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žuvukų plakimasis, ji pasakoja apie save, nesiskųsdama ir nesi
girdama. Visos jos dienos buvo amžinas išsižadėjimas ■ — prade
dant lėle ir baigiant labai brangiais dalykais. Taip. Ir ji įprato — kaip 
ir namiškiai — kad ji turi už viską atsakyti ir daug ko nustoti. 
Taip galvojo ir brolis, ir seserys, kartais ir mieloji mama, kad jos 
pečiai toki platus, jog galima ant jy daug uždėti, ir Širdyj vietos 
visy ašaroms, tik džiaugsmas ten neišsitenka.

— Ir tamsta užtenki širdies visiems, —sako jis tyliai, su 
didele pagarba, beveik su baime.

— O, toji mano širdis! aš ją išdalinu visą ir vėl ji paauga, 
kaip jaunas mėnuo. — Ji staigiai vėl pralinksmėja, viską užmir
šus. Rodos, ji jau žvalgės, kam dar turi padėti. Jis negali nusikra
tyti nuostabos, kad, manydamas ja esant įdomų demoną, rado kitką.

— Tačiau, gyvenimas tikrai puikus,—taip rimtai ir4aip džiu
giai ji kalba. — Visuomet mylėjau meilę, visuotiną pasaulio mei
lę, visuomet mylėjau giesmę.—Ji šyptelėjo. — Atsimenu, auginau 
paukštį. Nebežinau, kas jis—tai buvo taip senai, bet jis giedojo. 
Tai mano pirmas giedantis draugas, gal būt ir paskutinis, — ji 
truputį paniuro, dėl atsiminimo, ar dėl kažko kito. — Jį paplovė 
katė. Palaidojau ir ilgai lankiau jo kapą. Ir rodės, kad jis paliko 
man savo giesmes.

Paskui tyli abu, lyg sudegė tai, ką pasakė, o ką turėjo pa
sakyti, tą slėpė. Ir abu jaučia tylos sunkumą. — Nesakydama 
nieko ji eina prie pianino ir skambina Šopeno Preludą, skambina 
Griego Solveigos dainą — paskui dainuoja kažką lengvą, kaip 
balta nakties prieblanda, sklidinai pripildžiusi kambarį, dainuoja 
džiugiai, lyg eity per saulėtą jaunų beržy gojų, dainuoja linksmai, 
kaip pagijus iš mirtinos ligos.

— Nepasakei man dar vieną, — šnabžda Algirdas už jos 
pečiy. — Ar galiu žinoti apie Margaritos ariją? — Ni atsigręžia, 
ir akys jos didelės ir blizgančios. Tebelaikydama rankas ant pia
nino, lyg žodžius skambančius renka nuo klavišų, ji pasakoja 
teisingai ir paprastai, kaip visuomet. Pasakoja apie savo buvimą 
konservatorijoje, apie pranašautą jai didelę ateitį, viltis irtų vilčių 
išsipildymą. Ir apie žmogų, kurį tada sutiko, kuris tapo jai kažkas 
daugiau, negu visas pasaulis, kuriam ji buvo brangesnė už viską — 
kaip jis sakė. Ji pasiėmė sau jo dalią, tą dalią, kurioj buvo vargo 
ir atidavė jam savo džiaugsmą. Tačiau kaip visuomet — čia ji 
prasijuokė — gal būt taip reikia, kad gera daryti yra nepelninga? 
ar nesakoma, kad mylima tik latrai? — jis ją apgaudinėjo ne
gudriai, beveik begėdiškai. Tą vakarą ji debiutavo „Fauste“, tą 
vakarą, kai viską sužinojo — ir gal todėl jos Margarita buvo 
tikra iki tragiškumo, ir todėl ariją prie bažnyčios ji dainavo ne 
balsu, o širdim. Ir apalpo iŠ tikryjŲ, ne dėl publikos.

— Nuo tada nebuvo man to žmogaus, nei dainos. Aš moku 
kentėti, bet neužmirštu.
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tas anas pradžioj. Visuomet mėgau tiesą ir nepakenčiu slaps 
tymosi, bet — bijojau pasisakyti. — Ji meiliai šypso, ir jis žinc 
kad ji supranta jo jausmą.

ti savo „ariją“

neprisirengė kalbėti su Valerija— visuomet yra lengviau pritraukti, 
negu atstumti, bet ryt tai jis tikrai padarys. Ryt ateis laisvas ir 
tada pasakys, jog teisingai ir teisėtai lankės čia. — Dabar jis 
tik tyliai pasilenkia ir bučiuoja jos pirštus, ir jie prisispaudžia 
prie klavišų, išgaudami nesurištą skambesį.

— Rodos man
Ni- šnabždėjimą.

vos

Ryt — yra toks netikras laikas. Ryt—jis visą dieną vaikšto 
kažkoks nesavas ir apatiškas. Darbas atrodo beprasmis, ir vis
kas tolima ir keista. Mano, gal būt jis nusišaldė vakar, bet koks 
vyras kreipia dėmesį į tokius niekus. Pavakare jis užeina pas 
Valeriją ir neranda jos, o vakare turėjo skraidyti.

Salta naktis virš viso miesto, ir dangus toks trapus, kad ro
dos, suluš vos paliestas lėktuvo, o žvaigždės visai sausos. Ne, 
kažkas keista daros: rankos dega, rodos, tuoj sutirpys vairą, arba 
taip sušąla, kad negali nulaikyti. Neaiškiai matos šviesos radio 
bokštuose, jos slankioja kaip ugnelės raistuose ir kartais nuo
stabiai susimaišo su žvaigždėmis. Jis ilgai taiko nusileisti ir staiga, 
rodos, kad niekuomet nebemokės nusileisti ir niekuomet nenukris 
— ir jį išmuša prakaitas. Prisimena „Aelitą,, baisy blaškymąsi 
tarp žemės ir tuštybės, prisimena Valerijos automobilį ir Ni. Ne, 
ne Ni — raudona Čirvų Dama sukasi ir nešas kaip vėduoklę 
vieną lėktuvo sparną.

— Aš einu iš proto, — kalba jis, ir balsas prapuola paties 
neišgirstas. Įtempia visą sąinonę ir jėgas — ir laukia, kada susi
trenks į žemę ir pasiners liepsnose, ir stebis, jog taip neįvyko. 
Iš lėktuvo jis išsikaria svyruodamas ir ten pat griūva.

— Imsiu tikėti į stebuklus, — kraipo galvą gydytojas^ — 
jei žmogus skraido ir padoriai nusileidžia, su šitiek temperatūros.

Kai Ni išsiblaškiusiai žvalgos į slankiojančius ligonius, iš 
Algirdo palatos išeina Valerija. Išraudusi ji, prisimerkusi žiūri prieš 
save įv pustamsį koridorių ir lėtai eina. Staiga jos akys atsiremia į 
alyvas Ni rankose, jos sunkiai ir kvapiai prasimuša pro šilkinį po
pierių ir gaiviai kvėpuoja niūraus koridoriaus fone. Kažkas blyks
telėja Valerijos akyse — viltis ar baimė — ji stojas prieš Ni ir, 
tiesdama ranką į alyvas, trumpai ir dusliai klausia:

\ •
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— Tamsta pas leitenantą Vaidaugą?
— Ne, — išsidaiižia Ni ir tada galvoja — kodėl pamelavo? 

Jos užsigynimas toks įtikinantis ir akys teisingos, jog Valerija 
nuleidžia ranką. Tame judesyje yra daug savo kaltės pajautimo 
ir lengvas atsidusimas. Veide nuovargis ir moteriškas silpnumas. 
Ni užmiršta savo nenorimą melą ir klausia nuoširdžiai kaip visų, 
kurie laukia globos ir paramos/____-

— Tamsta turi kokį nemalonumą?
— Taip, — kažkas užgavo Valerijos širdį, ir tai yra minu

tė, kada išsikalbama didžiausios paslaptys, negalimi sakyti daly
kai pasisakoma pirmą kartą sutiktam žmogui.

— Tamsta turi atleisti man, bet aš tokia nelaiminga. Tos 
gėlės sukėlė man įtarimą — aš neapkenčiu jų! — ji sugniaužė 
rankas mažas ir įsiutusias. — Aš jo sužadėtinė/ Gali tamsta su
prasti, ką jaučiu, kai jis ten be sąmonės, klejodamas šaukėsi ne
žinomą moterį ir minėjo alyvas. Paskui ji lankėsi ten, ta moteris, 
ji išdrįso ateiti pas jį visokiom valandom. Jis sako, kad tik ji ne
leido jam numirti, kad ji savo širdį, savo sąmonę jam davė, sa
vo gyvenimą. Ji ateina ir atneša alyvų, —Valerija vėl žiūri į Ni 
gėles, vėl pasidavė įtarimui ir neapykantai, bet Ni veidas šaltas 
ir ramus. Valerija vėl skundžias, ir akys užplaukia drėgme.

— Geriau jis būtų užsimušęs ar numiręs, negu klejonėse 
su tokia meile mini kitos vardą!

— Taip — sako Ni tyliai. — Geriau būtų numiręs. — Ne, 
jei ji būtų Valerijos vietoj, ji pasakytų — geriau numirčiau aš. 
Tačiau ji to nesako, ji jautriai ir atsargiai uždeda ranką ant Va
lerijos rankos.

— Tamstai būtų labai sunku nustoti jo?
— Žinoma, — linkterėja balsvos garbanos. — Juk lakūnas 

jokia partija dėl išskaičiavimo, tuos mirties sūnus galima tik mylėti.
— Jis išgys, — sako Ni labai Švelniai, lyg kūdikiui žada, 

—- jis išgys iš visokių klejonių. — Ji paspaudžia Valerijos ran
ką ir eina tolyn. Ji nesustoja ties Algirdo durimis, nė ties jokio
mis, ji prieina prie dežuruojančio sanitaro ir sako:

j — Nuneškit tas gėles ligoniui, kurio niekas nelanko.

— Vos suradau! — Algirdas pritykino lengvai kaip paukš
tis, sušlamindamas krūmus, bet Ni net nekrūptelėjo: visą dieną 
ji slėpės ir visą dieną buvo pasirengus susitikti.

— Slepies visą laiką nuo manęs — priekaištas jo balse. 
Nesuprantu kas įvyko? — Net Jonas ir ponia stebis, kaip pasikeitei.

Ni stovi besileidžiančios saulės šešėly tarp alyvų, ir jis ne
mato jos veido. Tada jis prieina visai arti, nėra nė žingsnio tarp 
jų, stovinčių po žydinčiu medžiu, po medžiu, kurio žiedai juos 
suvedė ir suartino.

— Prisimini, čia kažkur rudenį mes susidūrėm? Išsigandau 
pamatęs.
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Ni tyli ir net nešypso; to jis negali suprasti.
— Pabėgai, — jo balsas ilgestingas — palikai mane vieną 

ir man sunku buvo išgyti. Dabar atėjau pasiimti tave.
— Ne, — sako ji tvirtai — yra kažkas, kas laukia tamstos.
— Žinai? — jis truputį užsikirto ir tuoj supyko. — Ji drį

so tave užkliudyti? AŠ pasakiau jai teisybę, ir ji neturi jokių tei
siu į mane.

— Ne, — purto ji galvą ir kreivai šypso, — ne, aš nekal
bėjau su ja, ji tikriausiai nepažįsta mano veido, kad galėtų ne
apkęsti jo, bet aš pati perdaug kentėjau ir išmokau bijoti kitam 
užduoti skausmą. Aš pažįstu kančią.

Staiga jam pasidaro keistai neramu, kaip kažkada prieš ba
ily, kuriame pažino Čirvy Damą. Tas neramumas apėmė nenu
jaustai, greitai, lyg visą laiką snaudė čia viduj ir kažkas išbudino. 
Tačiau jis nepasiduoda. .

. ■ — Tai niekam nepagelbės, — ima jos ranką, — tai7 nepa
gelbės, juk aš nepasidarysiu toks, koks buvęs, nors tu ir pasi
trauktum nuo manęs. Dabar tu turi galvoti tik apie save ir mane.

Liūdna migla apėmė jos akis, neaiški drėgmė, lyg spalvota 
alyvinė rasa ant jy užkrito. Kai junta jo ranką ant savo pirštų, 
daros nuostabiai silpna ir trapi. Nori pulti jam į glėbi, nori už
miršti vieną kartą visus ir viską, žinoti tik save. — Ne, ji per
daug priprato krimstis, sako sau, ji nebegali gyventi be vargų 
— nes štai vėl mato sceną ligoninės koridoriuj, vėl girdi anuos 
žodžius ir skundą: — Tegu jis būtų numiręs! Žinoma, toji išpai
kinta panelė neilgai verktų jo netekus, gal ji neilgai mylės jį tu
rėdama nuolat — bet žinoti, kad kieno nors neapykanta krenta 
ant jy laimės, žinoti, kad kas nors verkia ir dėl jos! Ne, ne! Ni 
per daug gerai pažįsta ašarų kainą, kad norėtų kam nors išplėšti 
jas. — Ir ji nežino ką daryti — ji bijo prasižioti, kad nepasaky
tų ko negali, o taip norėtų nors kartą būti laiminga... Ir ji žino, 
kad jo neperkalbės, jis atėjo ją pasiimti, jis pažįsta jos širdį tie
sią ir be suktumo, jis nesiklausys jos atsižadėjimo pamokslų.

— IŠ tikrųjų, kaip tu pati ieškai skausmo,— juokias jis. Ne, 
dabar jis nebesibijo to neramumo kvailo, dabar jis jaučia, kad 
ji nugalėjo abejones ir pasiduos laimei. Jis linksmas kaip vaikas 
ir dėkingas už tą kažką didelį, ką ji atneša savo rankose, kurias 
drebančias jis laiko. Ir rodos jam, kad po šiuo medžiu, kuria 
žiedai jam atnešė žadėjimą — nūnai įvyksta j y jungtuvės.

— Priešingai, — juokias ir ji — aš visuomet veržiuos į lai
mę. Ir man reikia jos didelės, blizgančios.

Jis Žiuri truputį nustebęs — tokio skambesio jis niekad ne
girdėjo šiame minkštame balse, tokio kieto skambėjimo. Ir juokas 
aštrus, kapryzingas, beveik užgaulus.

— Dabar, kuomet man grįžo daina — aš negaliu jos išsi
žadėti. Scena visuomet buvo mano tikrasis pašaukimas.
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G. JUODVALKYTĖ

* ■ .. . .

Nuslydo šaltas žvilgsnis šaltais plieniniais bėgiais, 
> •

Užmerkė semaforas savo išplėstą akį;
Ir nieko nepasakė sukaukdama sirena, 
Ir dundesys ten, tolumoje nieko nepasakė.

v

Viską nusinešė šalti plieniniai bėgiai
Ir nieko negrąžino, ir negrąžino nieko. — 
Pasistiepė šaly kely je beržas, žvelgdamas į tolį 
Ir taip sustingo pasistiebęs.

Nuklydo saulė kažin kur už šilo, po debesiu suklupo, 
Suklupo saulė ir jau nebeatsikėlė. —
Nusinešė dundėdamas plieniniais bėgiais garvežys 
Išlauktą, trumpą valandėlę.

— Scena? — yra taip keista girdėti ir nesuprasti.— Kodėl 
kalbi man tokius niekus? Pagaliau, galėsi studijuoti, galėsi vai
dinti — man reikia tavęs, o tau nenoriu atimti nieko.

— Šeima ir menas niekuomet nesugyvena. Ne, aš neapken
čiu vargo, rūpesčiu, kasdieniškumo — noriu pagyventi kitaip! Aš 
greit išvažiuoju į užsienį.

Jis nesupranta nieko. Čia yra ta pati Ni, kuri gyveno tik 
kitiems, kuri nuolat ko nors išsižada, dėl ko nors rūpinasi, ta 
pati? — Kažkaip vaikiškai, bevilčiai klausia jis:

— O aš?
— Kas sakė tamstai, kad man svarbu, kaip tamsta gyvensi?

— Ji žiūri kažkur tolyn, kaip kažkada, kai šoko ir nematė jos 
akiy, ir galvojo — kokios jos. Dabar jis negalėjo nieko galvoti
— jis tik išgirdo, kaip ji pasitraukė, kaip sušlamėjo alyvos, pa
liesdamos sunkia, šalta žiedy keke jo kaktą. Girdėjo tolimą kapi
tono pasakojimą apie vylingas moteris ir pusbalsiu murma:

— Ragana, ragana...
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O. PENKAUSKAITĖ

Berta von Suttner
Nerasim nė vienos srities, kur dar nebūty pasireiškusi mo

teris. Tačiau yra sričių, kuriomis ji ypatingai turėtų susidomėti ir 
kur tikrai galėty daug ką laimėti. Šiemet ypač akcentuojama tai
kos idėjų propaganda. Ir visai teisingai, nes toje srityje moteris 
tikrai daug gali laimėti, tik, žinoma, turi eiti į tą darbą. Gręšiant 
vėl karo audroms, moters pačios deda pastangų, kad tik taika 
pasiliktų, nes didžiojo karo padariniai dar nepamiršti.

Katalikėms moterims tikrai reikėtų susirūpinti tuo dalyku, 
nes jos tikrai galėty įnešti daugiau dvasingumo ir meilės į žmo
nių ir valstybių tarpusavio santykius. Tą mintį, t. y. taikos pro
pagavimą, jau ir ankščiau moterys stengėsi įgyvendinti. Didžiojo 
karo metu renka balsus ir reikalauja, kad greičiau butų padaryta 
taika. Tai kolektyvus moterų pasisakymas. Tačiau jau ir anks
čiau būta moterų, išdrįsusių kelti tą mintį ir drąsiai smerkti karą.

Viena tokių žymių taikos apaštalių buvo baronienė Berta 
von Suttner. Gimė 1843 m. Pragoję. Jos tėvas grapas Kinzky 
buvo kariškis — pulkininkas leitenantas. Gana jauna ištekėjo už 
barono Arturo Gundaccar’o von Suttner, taip pat kariškio, Kele
rius metus su vyru gyveno Kaukaze. Kilus rusų-turkų karui, grį
žo į Austriją ir iki savo mirties gyveno Vienoj. Mirė 1914 m.

B. von Suttner įdomi moteris, ir buvo žymi asmenybė ne 
tik ano laiko motery pasaulyje, bet ir dabar. Ji taikos minties 
propaguotoja, kovotoja už tas idėjas, drauge ir rašytoja. Tiesa, 
ji kaip rašytoja nebuvo labai žymi, bet jos romanas „Die Waf
fen nieder! —- „Šalin ginklus!“, pasirodęs 1889 m., turėjo nepa
prasto pasisekimo: susilaukė net 40 leidimų. (Tas veikalas, nors ir 
labai sutrumpintas, yra išverstas į lietuvių kalbą). Tačiau veikalo 
pasisekimas parėjo ne nuo veikalo literatūrinės vertės, kiek dėl 
jame iškeliamų idėjų. Šiurpūs karo vaizdų paveikslai, baisūs karo 
padariniai, pavaizduoti labai ryškiai ir natūraliai, negalėjo nesu
kelti pasibaisėjimo karu. Visa tai gražiai įpinta į vienos moters 
gyvenimą, kuriai karas pražudė net du vyrus, ją pačią palaužė ir 
suardė visą gyvenimą.

kio duktė ir žmona, juk ji, gyvendama su kariškiais, galėjo į ka
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rą žiūrėti visai kitomis akimis. Kodėl ji pasidarė karo priešinin
kė, pasisako pati savo atsiminimuose.

Sugrįžusi iš Kaukazo į Vieną ji labai daug skaitė, ypač 
mėgo filosofinius ir istorinius veikalus. Beskaitydama ji priėjo 
išvados, kad karas esąs barbariškumo pažymys, ir nutarė kovoti, 
kad iš kultūringo pasaulio būtų pašalinta ta barbariškumo lieka
na. Tuo tarpu sužinojo apie Anglijoj veikiančią „Peace and Ar- 
bitration Association“, parašė jos įkūrėjai poniai Hodgson Pralt, 
prašydama draugijos įstatų. Su jais susipažinusi, nutarė parašyti 
novelę ir pavaizduoti kare žuvusio vyro našlės išgyvenimus. 
Medžiagos buvo surinkusi labai daug, todėl iš novelės pasidarė 
dviejų tomų romanas.

Tai buvo jos pirmieji žingsniai taikos idėjų propagavimui. 
Tačiau jie nebuvo lengvi: veikalui nesurado leidėjo. Stuttgarts 
leidykla, kuri spausdindavo kitus jos veikalus, atsisakė šį spaus
dinti. Nesutiko ir kitos leidyklos, teisindamosi, kad tuo nesiįdo- 
maus žmonės, arba kad tai įžeis daugelį skaitytojų ir pnš. Pa
galiau vienas Dresdeno leidėjas, nesutikus autorei pakeisti nei 
kai kurių veikalo vietų, nei antraštės, 1889 m. jį išleido.

Tas veikalas ją suvedė su tokiais žmonėmis, kuriems buvo 
brangi taikos idėja. 1891 m., jai su vyru viešint Venecijoj, kartą 
netikėtai atėjo nepažįstamas žmogus, pasisakė esąs dailininkas 
Feliksas Mocheles, vicepirmininkas anglų „Peace and Arbitration 
Association“. Jis pasisakė, paskaitęs jos veikalą, pajuto, kad jai 
rūpi taika, todėl ir pasiūlė jai įsteigti panašią draugiją Austrijoj. 
Pasiūlysiąs buvo priimtas. Padedant markizui Beniamino Pandolfi, 
Venecijoj buvo įkurta „Interparlamentarinė Unija“. Iš tikrųjų toji 
sąjunga buvo įkurta 1888 m. anglo Wm. R. Cremer ir prancūzo 
Frederic Passy pastangomis, tačiau į ją teįėjo tik tos dvi valsty
bės. Dabar prie tos unijos, propaguojančios taikos idėjos, prisi
dėjo Italija ir Austrija, nes baronų Pirquet ir Kubeck padedama, 
Berta von Suttner jkprė tokią sąjungą ir Vienoj. Be to, tais pa
čiais metais ji parašė atsišaukimą, kviesdama austrų visuomenę 
steigti „Österreichische Friedensgesellschaft“. Į tą atsišaukimą atsi
liepė daug žmonių, ir dar 1891 m. buvo įsteigta „Austrijos Tai
kos Lyga*, kuriai B. von Suttner iki savo mirties vadovavo. Toji 
draugija pasistatė sau uždaviniu plėsti žmonėse teisingą suprati
mą apie karą ir visomis jėgomis kovoti, ir stiprinti juose amžinos 
taikos meilę. „Mes norim pažadinti žmonijos sąžinę ir vietoj ka
ro pastatyti teisę ir moralę“, dažnai, pažymėdavo baronienė.

Darbo sąlygos buvo sunkios. Austrijoj viešpatavo militariz- 
mo dvasia, smarkiai buvo ginkluojamasi ir ruošiamasi karui, to
dėl ji ne be pagrindo skundėsi, kad karui panaudojama visi 
naujieji technikos išradimai, tuo tarpu ir šiuo laiku „raudonasis 
kryžius teturi tik dvi švelnias rankas ir gailestingą širdį“.

Propaganda buvo smarkiai varoma per spaudą, rengiami 
įvairūs Taikos kongresai. Austrijos Taikos Lyga bendradarbiavo 

482

20



artimai su kitų tautų , panašiomis draugijomis, tačiau visą laiką 
dauguma žiūrėjo į tą darbą skeptiškai. Pietų Afrikos karo metu 
ir vėliau per rusų-japonų karą B. von Suttner gaudavo daug 
anoniminių laiškų, kur tiesiog išvadindavo jos darbą beprasmiu 
ir klausdavo, kada ji {gausianti proto ir atsisakysianti nuo savo 
sumanymo. Kiti gi drąsiai tvirtindavo, kad karas yra istorijos įsa
kymas, o taikos idėja tik neįgyvendinama idėja esanti ir tuo lik
sianti. Iš visų tų išvadžiojimų piršte piršosi išvada, kad darbą 
reikia kuo greičiau mesti, bet energinga baronienė nenuleido ran
kų. Kad nesijaustų, jog yra viena to judėjimo priekyje, ji susira
šinėjo beveik su visais to laiko žymiausiais žmonėmis, diskutavo 
su jais, dalindavosi savo mintimis ir sumanymais. Tad, griebda- 
mosi kokio nors darbo, aiškiai juto, kad taip mąsto daugelis 
žmonių ir dar su didesniu atsidėjimu dirbo toj srityj.

Norėdama pagyvinti propagandą Austrijoj, daug keliavo po 
kitus kraštus. Dalyvaudavo beveik visuose Taikos kongresuose. 
1904 m. buvo nuvykusi net į Ameriką. Kiekvieno žmogaus, juo 
labiau žymesnio, pritarimas taikos idėjai buvo jai nepaprastai bran
gus. Ir ji šventai tikėjo, kad ateis diena, kada ne kardas, o ko
kios nors taikios priemonės riš valstybių tarpusavio ginčus.

Įsikūrus Haagos teismui, ji tikėjo, kad prasidės naujas isto
rijos etapas, karo dvasia bus pašalinta iš gyvenimo ir įsigalės 
taika. Su nepaprastu džiaugsmu konstatuoja, kad dabar karas, 
kaip pasenęs dalykas, bus išbrauktas iŠ istorijos, nes ginčai bus 
išsprendžiami taikiu būdu. Politikoj galiojus įstatymas „Žudyk“ 
bus panaikintas, meilės įstatymas bus taikomas ne tik vienos 
tautos žmonėms, ir vienos tautos žmonės mylės ir kitų tautų. 
Dabar santykiai tarp atskirų tautų esą žvėriški, nes viena tauta 
neapkenčianti ir naikinanti kitą. .

Karas — baisiausia žmonijos nelaimė tik, deja, žmonės į jį 
ne taip žiūri. Ji sako, kad žmonės parodo daug užuojautos šiaip 
nelaimių ištiktiems, tačiau ten, kur susiduriama su didžiausia ne
laime — karu, prieš kurią ir žemės drebėjimas ir kitos katastro
fos yra tik menkniekis, žmonės visai ramiai komentuoja karo 

‘ pranešinėjimus ir nukautųjų skaičių. Ji tą dalyką taip aprašo: 
„Apgailestauti karo aukas būtų bailus sentimentalizmas. Jeigu 
kam atsitiktinai krentąs sienojas suskaldo galvą, galima jo apgai
lėti, bet, jei tai įvyksta dėl apgalvoto ir įsakyto smūgio, tada, 
taip, tada susilaikyk nuo bet kokio pasigailėjimo pareiškimo, nes 
gali įžeisti tą, kuris liepė nukauti. Be to, juk mirti kare taip gar
binga ir taip inalonu“...

Suttner savo darbu norėjo performuoti žmones, išauklėti 
juos kitokioje dvasioje, parodyti, kad žmonės dabar daug kur 
klysta. Darbo būta nepaprastai sunkaus, ir jei ne viltis sulaukti 
tų šviesių laikų, kada taika įsiviešpataus, ne kartą, tur būt, butų 
neištvėrusi. Tačiau, įsitikiriusi darbo prasmingumu, jo reikalingumu, 
ji drąsiai veržėsi pirmyn, ir jos darbas buvo įvertintas.
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V. KUMP1KEVIČIUTĖ

Šermukšnio konfeti
Norėjau vasarą grąžinti į takus, 
Alėjos liepom vėl suteikt žydėjimą. 
Bet kas sušauks erdvėje paukštį, 
Kas apgręš kelius, kuriais išėjome.

Ir vyšnios nužydėjo, ir rugiai nulinko.
Šermukšnis jau išbarstė rausvą konfeti,
O laukai, sakykit, ko išblyškot, ko pabalo t — 
Ar aš jau būč kita, ar jūs kiti?

*

Bet kas sušauks erdvėje paukštį, 
Kas pasakys ar aš, ar jūs, laukai, kiti. 
‘ — ' • * • 

Senai jau vyšnios nužydėjusios išsirpo,
Ir šermukšnis jau išbarstė rausvą konfeti.

1905 m. ji gavo už savo darbus Nobelio Taikos premiją. 
To teisingo įvertinimo paskatinta, užmiršusi visus nepasisekimus, 
vėl su entuziazmu žvelgia į ateitį ir svajoja net apie Taikos mi
nisterijas, kurios oficialiai atstovautų visuomenės daliai, norinčiai 
išvengti karo. Suprato pilnai spaudos reikšmę, todėl savo idėjų 
propagavimui tuo ir naudojasi, nors ir ne kartą nusiskųsdavo, kad 
dauguma laikraščių yra į karą kurstymo įstaigos.

Bertos von Suttner darbas tikrai buvo milžiniškas. Jos ener
gija, ištvermė, drąsa ir pasiryžimas, su kuriuo ji ėjo į darbą, gali 
būti visiems pavyzdžiu. Šiandien niekas dėl jos nuopelnų ne
abejoja, nes tam darbui ji buvo nuoširdžiai atsidavusi.

Savo pažiūromis ji buvo humanistė ir jei kovojo ir smerkė 
karą, tai tik dėl to, kad jis neleidžiąs pasireikšti žmogiškumui. 
Karas padaro žmones žiaurius, priartinąs juos prie žvėrių, nelei
džia žmonijai kilti, tobulėti. Kartkartėmis ji taip pat pabrėžia, 
kad svarbiausias dalykas iškelti žmoniškumą ir leisti pasireikšti 
teisingumui, tuo tarpu kai karas ne tik neleidžiąs žmoniškumui 
reikštis, bet jį net slopinąs, todėl ir žmonės, palyginti, esą dar 
taip maža pažengę dvasios kultūroje. Tik tada, kada meilė įsi
viešpatausianti tarpusavio santykiuose, pakils kultūra ir žmonių 
gyvenimas pasidarysiąs laimingesnis. Toms savo pažiūroms įgy
vendinti ir paaukojo ji visą savo gyvenimą*
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_ - HELENE HELMING

Montessori sistemos 
mokytoja

Pagal Montessori pedagogiką, mokytoja turi mokėti susival
dyti. Daugeliui kelia abejonių Montessori mokytojos asmenybė 
vaikų lavinimo atžvilgiu. Tos abejonės niekuo nepagrįstos. Ir 
Montessori sistemos medžiaga, ir mokytoja yra labai vienašališ
kai suprantama.

Montessori savo knygose ir paskiruose straipsniuose rašo 
apie moderniškąją mokytoją. Ji iš mokytojos daug reikalauja. 
Svarbiausia — dvasios lankstumo. Mokytojai neužtenka pažinti 
metodus, neužtenka turėti naujausias pažiūras ir jas praktikuoti. 
Pagal Montessori — visa niekas, jei mokytoja savo esme nėra 
pedagogiškai paruošta. Pedagogiškų uždavinių atlikimas prikišu 
sys nuo to, kiek mokytoja iš esmės bus išsilavinusi.

Mokytoja turi padėti vaikui. Tą sugebės tik tada, kai ma
žiausiai rūpinsis savim, kai savo „aš“ užmirš, kai netrokš visur 
savo valios pravesti, ir nesijaudins. Nuo pykčio ir savo jėgos ro
dymo mokytoja turi nuprasti. Jeigu mes pažiūrėsim į moderniš
kos psichologijos, medicinos laimėjimus, kurie parodo daugelį 
vaiko ligų dėl mokytojo nesusivaldymo, pažinsime nuostabų su
derinimą Montessori etiškų reikalavimų su anais laimėjimas. Rei
kia pasakyti, kad Montessori savo metodus kūrė pirmiausia vai
kų darželiams ir pradžios mokyklai. Tame išsivystymo amžiuj mo
kytojos laikymasis ypač svarbus. Čia taip pat pabrėžiama ir viską 
apimančioj! meilė. Visa tai, ko ji reikalauja, pedagogiškai esmin
ga ir toliau, tik kitaip turi reikštis.

Kas nori tikrai pedagogiškai dirbti, turi dvasiai ne jėgai 
tarnauti. Jis turi vesti vaiką į laisvę, ugdyti jame žmogaus gar
bės pajautimą. Užtat auklėtojas privalo išviršinės jėgos išsižadėti, 
o veikti tik dvasinėmis galiomis. Tiesa, kartais išviršinė jėga 
praktiškam pedagogikos gyvenime tikrai reikalinga. '

Pedagogiškas laikymasis išeina iš laisvos dvasios, kuri ne
pažįsta jokio vergavimo. Mokytoja privalo neužgniaužti vaiko, 
kad pati galėtų pasirodyti. Suaugęs vaiką lengvai užslopina jau 
vien dėl to, kad jis didesnis, daugiau žino, jėgingesnis. Vaikas 
greitai papuola į kenksmingą suaugusio priklausomybę. Jis prieš
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suaugusį pasijunta bejėgis. Vaikas galėtų būti aktyvus, pats tir
ti. Tačiau kas iš to, juk suaugęs visa jau gali, ką vaikas dar tu
ri išmokti. Suaugusiam sunku visuomet prisiminti, kad tas vaiko 
sugebėjimas pamažu auga ir dažnai mokytojas užmiršęs tai, ne
kantriai nori atlikti už vaiką. Pedagogas turėtų būti pagelbinin- 
kas, o nesijausti vaiko valdovu. Greit tada vaikas netenka drą
sos, arba atvirkščiai, darosi atkaklus ir giriasi, nežinodamas ir 
nesuprasdamas, kodėl jis taip daro. Jis priešinasi, nes nebeturi 
erdvės >savo nenumaldomiems troškimams. Tokią erdvę jis sten
giasi rasti. Ne tiek išviršinė aplinkuma, kiek suaugusio nusigalė- 
jimas sukurs jo veikimui sritį.

Dvasinė sritis, kilusi iŠ pedagogo laikymosi, yra labai svarbi. 
Vaikui sukurta valstybė turi būti taikos valstybė. Taika yra ten, 
kur geroji dvasia viešpatauja kur vienas antrą ne valdo, bet 
padeda. Montessori sistema tuo pagrįsta, kad mažesniam, pa
galbos reikalaujančiam, neužaugusiam padėti. Juk vaikas yra 
žmogus, kuriame nepažįstamas naujasis „aš“ stengias pasireikšti. 
Niekad mokytojas to naujojo naš“ negali visai pažinti, niekad 
visai išsvarstyti. Taip pat vaikas veikia suaugusį, ir šis neprivalo 
to sustabdyti. Suaugęs turi tą vaiko tyrumą, tą jo tikėjimą išlai
kyti. Tada jis pažins, supras ir savo klaidas, silpnumus. Vaikas 
nori prakalbinamas. Kalbinimu pažadinama jo dvasinė būtybė. 
Jis mėgsta kalbinti tik sau lygų. Užtat reikia saugotis dėtis vy
resniu, daugiau patyrusiu. Reikia prisitaikyti prie vaiko sugebė
jimų ir supratimo. Suaugęs privalo nuolat atminti: aš pagėlbiu 
vaikui mokytis, rubšiu jam aplinkybes, priemones jo išsivysty
mui, mokau jį ir žinau, kad visur jam vadovauju, bet jo asmens 
aš nevaržau, kitaip nepažadinsiu jo asmenybės. Tikroje Montes
sori sistemos vaikų mokykloj auklėtojo su auklėtiniu santykiai 
pagrįsti dvasios laisve. Autoritetas viešpatauja, bet prievartos nė
ra. Visados turi būti žaidimui sritis, kurios bebundanti vaiko tais 
vė reikalauja.

Montessori mokytoja daržely ir mokykloj daug padės ir mo
kys, bet daug ji kantriai nutylės. Montessori reikalauja ypač, kad 
ji suprastų, kada ir kaip vaikui pagelbėti. Toje srity mokytoja 
turi lavintis — per rimtas studijas, plėsdama savo žinias apie 
žmogų ir lavindamas! objektingai stebėti. Tik nusižeminusios 
meilės dvasia mokytoją daro judrią.

1 Išvertė A. Dirsytė
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Smagiai bėga plačiu vieškeliu arkliai, lengvai slysta rogės 
per minkštą sniegą. Pakelėje styri, lyg milžino griaučiai, nuogos 
gluosniy Šakos/Negailestingai vėjo plėšomos, trinasi į viena kitą 
ir gailiai cypia. Koks niūrūs dabartinis j y cypimas, palyginus su 
vasaros maloniu lapu šlamėjimu. ' ' _

Vakaras. Danguje žvaigždės lyg drebą spindėdamos, ju 
šviesa klaiki, kada vėjas čia žemėje dūkdamas kelia sniego pū
gą. Aplinkui taip negyva, lyg Šiaurės ašigaly, tik Toli toli viena 
nuo kitos spindi silpnos žiburiu akutės. Ir viensėdžiai, rodos, iš
nykę, susmegę tame sniego okeane. Supuosiu į skarą, apvynioju 
kojas, o šaltis visur prasiskverbia. Štai miškas, o už miško na
mai, kur laukia pasiilgusi motina ir gerai prikūrenta seklyčia.

Klaikus ir bauginantis miškas žiemą. Nors netikiu prietarais 
ir pasakomis, bet nežinoma, slapta baimė suspaudžia krūtinę, bi
jau ir krustelėti. Nuogos medžių šakos tiesiasi grobuoniškai iš 
baugios tamsumos ir, kaip smaili raganų pirštai, norėtu tamsumon 
įsitraukti. Atsimenu, kaip račius sakydavo, kad prie Kimsės upe
lio velnias ožką pririša, o raganos, ką nučiumpančios, išgeriančios 
iš jo visus syvus, tik paliekančios kaulus ir odą.

Mano bendrakeleivė tyli. Tyliu ir aš; man dar geriau, kad 
netrukdoma vaizduotė gali kurti nebūtus dalykus, kartu juos 
maišydama su išgyventais vaizdais. Štai toji miško dalis, kur 
auga eglės ir pušys. Kaip dusliai dejuoja vėjas per ju vešlias 
šakas, lyg kas kalbėtu iš Anapus nepermaldaujamai ir lemiančiai. 
Traukiuosius kailius, ir toki keisti jausmai apima mane, kad no
rėčiau verkti, nors nežinau dėl ko. Kokios puikios ir majestotiš
kos eglės drebančiam žvaigždėtam dangaus fone ir baltam snie
go patale! Jauti Čia Dievybę besiartinančią j žemę, džiūgu ir 
kažkaip bauginančiai gražu. •

Greitais šuoliais mintis perskrieja visą mano trumpą gyve
nimą: mokslas, mokslo draugai, naivios svajonės gimnazijos suo
le. Tačiau šiandien aš jau ketvirtojo kurso studentė, tuoj reikia 
išeiti į gyvenimą, vienai be tėvu ir be mylimu draugu. Miškas 
dar vis nesibaigia. Skęstu atsiminimuose. Lyg kaleidoskope vie
nas kitą pamaino malonūs jaunystės išgyvenimai tėviškėj, kada 
vasaros metu susirinkdavo broliu» seserų visas būrys.

' , ■ . J .
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Tuoj, lyg grubiais pirštais, paliečia širdį prisiminimas drau
ge išgyventų valandų su Algiu. Kaip gražiai mes abu statėme 
ateities rūmus, kur tik mums buvo lemta gyventi. Per porą me
tų pasitikėjome vienas kitu, ir vienas be antro nieko neišdrįso- 
me svajoti. Tačiau štai, mintyse prabėgo smulkmeniškai paskuti
nis studentų balius.

Džiaugėmės jaunyste, vienas antru ir, rodos, musų laimei 
niekonetruko. Baliui įpusėjus, pasirodė ispanės rūbuos vikri šo
kėja. “Šoko-su tamburinu aistringus rytų šokius. Salė buvo suža
vėta. Algis rijo ne akimis, bet visa savo jauna būtybe kiekvie
ną šokėjos krustelėjimą ir kartu gyveno aistringas viliones. Jis 
nenusivokdamas paleido mano ranką ir, išeinant šokėjai iš salės, 
nuėjo paskui ją.

Atsidūrusi viena tarp besilinksminančios jaunos minios, ne
turėjau kur dėtis. Mačiau, kaip mano pažįstami studentai reikš
mingai pasižiūrėdavo, ir lengvas ironijos šypsnys nuskriedavo per 
jų veidus. Kaip per ugnį perėjau besilinksminančią salę ir teki
na bėgau namo, išliet skausmą ašarose ir pasislėpt nuo gėdos, ir 
pažeminimo, kurį suteikė mano mylimiausias žmogus.

Nuo to karto Algis manęs vengdavo. Apie jį pasakodavo 
draugai, matę kavinėse besilinksminantį su Šokėja.

* Pirmoji mano meilė buvo atmesta, kaip nepastebėta pati iš 
rankų iškritus neužmirštuolė prieš kultyvuotą rožę.

Laikas geriausias gydytojas, bet vis tik nė jis neįstengia 
išlyginti gilesnes sielos žaizdas. Lieka grubios raukšlės, kurios 
nepametamos ir nepamirštamos. Iš tikrųjų, gal pats Algis never
tas tokio didelio prisirišimo, taip lengvai mane pakeitęs kita, tik 
gaila pirmo laimės žiedo, palaužto išsižadėjimu ir panieka.

, Jau dvi savaitės, kaip lepinuosi pas motiną. Viską motinai 
išpasakojau, bet pažeminimo, sulaukto iš pirmojo mano mylimo, 
nedrįstu pasakyti. Gal, kad pasisakyčiau ir būtų lengviau, bet 
kas tokius dalykus gali drįsti kalbėti?

Rodos, tik šiandien pastebėjau, kokia jau sena ir sulinkusi 
mano motina ir kaip labai senatvės sidabras nubaltino kitkart 
jos tamsius plaukus. Jau ketveri metai, kai vos pora kartų į me
tus, ir tai tik kelioms dienoms, lankiausi tėviškėj, nes uždarbiau
ju vasarą vaikų darželiuos.

Šiandien, kai motina sėdėjo prie lango saulės apšviesta, 
pamačiau, kaip giliai raukšlės išvagoję jos veidą, o ašaros nu
blukinę akis. Viduj man kažkas prikaišiojo:

— Tai dėl tavęs, tokia sunki jos senatvė, nes tu jauniausia 
pasiryžai daugiausia pasiekti ir atimi iš motinos paskutines jėgas. 
Ji, kaip liepa nuo audrų, daugiau palinko, pagilėjo jos veide 
raukšlės, ir nors nesiskundžia, bet matyti, kiek daug ji kenčia. 
Kad tu galėtum juoktis, ji nesijuokia, ir kad tu gražiau dėvėtum, 
labiau balsta jos galva.

t
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Kai ilgiau į ją pasižiurau, tuoj turiu nusisukti, kad balsu 
nepravirkčiau. Jaučiuosi jai labai nusikaltusi. Ar galiu motinai 
pasisakyti, kad apie Algį prasvajodavau ištisas dienas ir naktis ir 
dažnai dėl jo ilgai ilgai verkdavau, o ją, kuri manimi nenustoja 
nė valandos rūpintis, visai pamiršdavau.

Ją pamiršau dėl to, kuris man nieko nedavė! Tą, kuri savo 
paskutinėmis gyvybės sultimis stato mano ateitį. Viduj mano 
jausmų audra, bet motinai to negaliu parodyti, nes, kas mano 
vargai, prieš jos visas gyvenimo kovas!

r

d , ■

Naujy Mėty išvakarės/ Sėdim su motina prie krosnies sek
lyčioj ir tylime. Nors daug kalbėjome, bet visko vienai antrai 
nepasakėme, nes žodžiais vistiek neišreikši jausmy tūrį. Tylim, 

min- 
nors

lyčioj ir tylime. Nors daug kalbėjome, bet visko vienai _antrai 
j
Matau jos šviesiai melsvos akys žvelgia kažkur į tolį ir 
tys skraido, Dievas žino kur. Aš norėčiau pasiklausti ką 
apie jos jaunystę, bet nenoriu pertraukti jos minčiy siūlo.

Staiga man į galvą ateina kvailoka mintis:
— Ar mano motina jaunystėj buvo graži? — ir lyg 

gestu šios minties, jau dėl to, kad ji mano motina.
susi

gėstu šios minties, jau dėl to, kad ji mano motina. Visi sako, 
kad aš dešimtas jos vaikas, kaip vandens lašas atsigimusi į ją, 
bet manęs niekas gražuole nevadina. Tai gal ir ji prieš ketu
riasdešimta metų buvo tokia, kaip aš Šiandien, nes net karštą ir 
įspūdingą temperamentą paveldėjau iš motinos.

Ateina liūdnos mintys: po keleriy metų, po vienos kitos 
dešimties ir iš manęs liks tik griuvėsiai, ir skaudžiai skaudžiai 
pravirksta širdis.

Dešimtis jos išauklėtą vaiky senai jau išskridę iŠ gimtojo 
lizdo. Aš jaučiu, kaip ji mintimi bėga per savo ilgą gyvenimą, 
stabteldama didesnėse jo stotyse. Ji norėty nors vienai valandai 
surinkti, kaip paukštė po savo sparnu, visus kūdikius, nors vy
resnieji jau žilomis galvomis vyrai, o dukterys su būreliais savo 
vaiky.

— Saulė negrįžta iš vakary, vanduo iš mariy, nesugrįš nė 
tavo, motina, vaikai, nors jy mirtinai ilgėtumeis ir alptum iš 
skausmo.

Lauke pūga, vėjas daužosi už langy, į seklyčios sieną 
retkarčiais suplaka nuogos obels šakos.

Matau, kaip motinos veide viešpatauja skausmas ir prigęs
ta akys... Nežinau, ar mano motina jausminga — niekada ji ma
nęs nepaglamonėjo, ir neatsimenu, ar kada nors sėdėjau ant jos 
kelių. Atsisveikindamos greitai stengiamės nusisukti, nes nieka
dos nerodome ašary. Išeidama iš namy dar atsisukdavau į ją 
pasižiūrėti, o ji stovėdavo, kaip statula, ir, nežinau ar verkdavo, 
ar laimindavo.

Ji keliasi, prieina prie spintos ir išima dėžutę su laiškais. 
Pirmiausia man paduoda mėlyny laišky pluokštelį ir sako:
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A. ANDRlUSKEVIČlUTĖ

Ruduo ir mėlynos akys

Visi žinom, kad vasara buvo
Su nusvirusiom varpom, drugelių būriais — 
O šiandien ruduo gelsvai apsikaišęs 
Ateina alėjom, ateina keliais.

Bet ne viską nusinešė vasara:
Liko meilė ir mėlynos akys.
Tai kas, kad žinau, jog tai pasaka, 
Ir pasaka — mėlynos akys.

— Liūte, paskaityk, tik aiškiai ir pamaži, čia Jurgio laiš
kai iš Argentinos.

Skaitau. Abi su mama išgyvename brolio klajones sveti
mam krašte, dideliuose miestuose ir kovas dėl duonos kąsnio.

— Dievas žino, ar jau pamatysiu jį! —Ašarų nėra akyse, bet 
jos klaikios, lyg matytų savo laidotuviy eigą.

Paskui perskaitau visų kitų sesery ir brolių laiškus. Ji ne
pamiršta nė vieno; žino visų vargus ir pasisekimus.

Tylu seklyčioj: sutemos stiepias gigantais ir eina į Čia. Mo
tina pasikelia ir matau, kaip gumbuota, grubi nuo darbų ranka 
dreba, kai pasiimą rožančių. Paskui atsiklaupia prieš didelę 
paveikslo reprodukciją — kur Kristus liūdi Jeruzalės —ir ilgai il
gai meldžiasi...

Atsistoju prie krosnies, ir sunkios mintys slenka galvoje.
— Mano motina arti septyniasdešimt metų kovojus, kentė

jus pasauly, senatvėj pasiliko vėl viena. Siela, kaip iš Kūrėjo 
rankų išleista, vėl pas Jį grįš, daugiau ar mažiau paliesta žemės 
dulkių.

Ir štai aš jau paskutinė senos motinos tėviškėj, taip viskas 
pakitėję čia per paskutinius dešimts mėty! Kaip anksčiau bildėjo 
visi namai nuo juoko, džiaugsmo ir nuo jaunatvės neramumo! 
Aš, lyg vėlybas paukštelis, dar grįžtu į gimtąjį lizdą. Tačiau gal 
greit neliks nieko, kas čia traukiamo lizdą vėjai išblaškys...

490

28



R. R.
Vincė Jonuškaitė
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„Jaunosios Kartos“ kl.
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Lietuva — daimj šalis. Daina įaugusi į lietuvio širdį. Daina 
padėjo Lietuvai atgimti ir visus priešus nugalėti. Su daina lietuvis 
kėlė ir gulė. Daina — lietuvio išgyvenimu veidrodis. Čia ir sau
lės šviesus spindulėlis giedriai užlūžta, ir rasos lašelis vaivorykštės 
spalvom sumirga, ir lietutis sušniokščia, ir vėtros suūžia. Dainoj
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skambiai suvirpa juoko gaida, tyliai nuaidi nuskriaustos sielos 
dejonė ir vos girdimai nurieda gaili ašarėlė. Lietuvio sielos gyve
nimas nuskamba, suaidi dainoj įvairiais niuansais ir todėl visai 
suprantamas ir teisingas vienos žymiausiu mūsų Operos solisčių — 
Vincės Jonuškaitės Zaunienės pasakymas: „Su daina gimiau, su 
daina augau, su daina gyvenu. Jei nebūtų dainos, rodos, būtų 
Žuvusi dalis mano sielos gyvenimo“. Tai tikros lietuvės žodžiai. 
Tik lietuvė gali dainą ne vien tik gražiai padainuoti, bet ir visa 
savo būtybe ją išgyventi. Tokia yra ir Vincė Jonuškaitė. Ji ne 
tik gera operos solistė, bet ir puiki lietuviškos dainos interpretatorė.

Lietuvos Šiaurėj —- Aukštaitijoj ant Viešintos upės kranto 
skendėja žaliuojančiu medžių gausybėj gražus Jonušky ūkis. Tai 
dainininkės tėviškė. Čia ošiančių medžiu ir srovenančios upės 
svajingai nuteikta dideliame vaiku būryj praleido savo kūdikystę 
devintasis Jonuškų vaikas —* Vincė. Daina lydėjo ją nuo pat 
lopšio. Motina buvo garsi apylinkės dainininkė ir kiekvienam 
žingsnyj niūniuodavo kokią nors melodiją. Ir Vincė paveldėjo iš 
jos dainos pamėgimą. Motinos dainos ir rankos myluojama, se
serų ir broliu globojama, augo mažoji Vincutė, visai negalvodama 
ir net nesvajodama būti kada nors žymia dainininke ir artistė.

Lietuviškai skaityti ir rašyti Vincė- mokėsi slaptoj, Subačiaus 
kamendoriaus kun. F. Kemesiojsteigtoj, lietuviu mokykloj. Po to 
lankė ir rusu pradžios mokyklą. Se'ptyneriu metu Vincė su savo 
seserim Stefanija dalyvauja bažnyčios chore. Savo sugebėjimais 
stebina visus.

Baigusi pradžios mokyklą Vincė mokosi toliau Panevėžy]. 
Čia dalyvauja gimnazijos chore. Mokslas sekasi, tačiau didžiojo 
karo audros nubloškia Vincę į Voronežą. Įstoja į M. Yčo gim
nazijos šeštąją klasę. Lavinama chorvedžio Macevičiaus tampa 
gimnazijos solistė.

Draugu pažįstamu patariama įstoja į Voronežo valstybinę 
rusų muzikos mokyklą. įdomu, kad Vincė buvo priimta į tą mo
kyklą, padainavus per stojamuosius egzaminus tik Ha, Ha, Ha, 
nes rusiškų dainų nemokėjo nė vienos. Matyti, Vincės balsas pa
tiko rusams egzaminatoriams, kad jie ir tuo pasitenkino.

Voroneže Vincė Jonuškaitė baigia gimnaziją ir svajoja būti 
mokytoja. 1918 m. grįžta į Lietuvą ir, baigusi Kupiškyj mokyto
ju kursus, mokytojauja Surdegiu pradžios mokykloj. Energinga,
jauna mokytoja visa siela atsiduoda visuomeniniam darbui. Ji 
ne tik vaikus moko, bet organizuoja ir vietos lietuviu inteligen
tiją. Rengia vakarėlius, koncertus — ir režisuoja, ir vaidina, ir 
chorą veda, ir pati dainuoja. Žodžiu dirba, kiek tik gali.

Mokykloje dirbo neilgai. Gavo vietą Kaune, Žemės Ūkio 
Ministerijoj. Čia valdininkauja, mokosi Naujalio vedamoj muzi
kos mokykloj ir dalyvauja choruose. Savo pasirodymu lietuviškoj 
operoj „Birutėj“ ir Lietuvos choru kursu koncerte sudomina mu
zikos žinovus, kurie, išgirdę jos balsą, ragina ją toliau studijuoti
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muzikos meną. Naujalio, Žadeikos ir Tallat-Kelpšos patariama, 
Martyno Yčo, vėliau Vailokaičių materialiai remiama, 1920 m. 
išvyksta Vincė j Berlyno aukštąją muzikos mokyklą. Žymiausias 
jos profesorius Albertas Fischeris. Jis įdiegia savo auklėtinei ne 
tik operų, bet ir apskritai koncertinio dainavimo pamėgimą.

1922 m. išvažiuoja Vincė į Italiją taisyti pairusios sveika
tos. Čia kiek atsigavusi, tęsia dainavimo studijas, kurias 1925 m. 
baigusi grįžta į Lietuvą ir stoja į Valstybės operą. Pirmasis jos 
debiutas buvo Polinos rolė „Pikų Damoje“ Visuomenė debiu- 
tantę šiltai priima. Tačiau tai neišlepina kuklios lietuvaitės dai
nininkės, 1928 m. vyksta ji 5 mėnesiams į Milaną sustiprinti 
savo žinias.

Grįžusi dainuoja beveik visose operose. Kiekvienas jos su
kurtas tipas yra gilaus, nuoširdaus meniško darbo išdava. Vincė 
Jonuškaitė rimtai ir atsidėjus žiuri j savo kūrybą — puikiai pa
siseka jai suderinti scenos technika su muzikalia kūryba. Popu
liariausia ji — Carmen. Taip pat ir kitos jos rolės — pilnos, už
baigtos ir ryškios.

Tačiau scena dainininkės neužburia — visą savo nulieka
mą laiką ji atiduoda koncertinio dainavimo menui. Koncertai 
Lietuvoj yra dar gana primityvioj stadijoj —- visuomenė jais ne
sidomi ir maža juos vertina. Vincė Jonuškaitė yra koncertinio 
dainavimo meno kelio skynėja. Jos nuopelnas, kad šiandien į 
koncertus publika skaitlingiau lankosi ir ne taip abejingai žiūri, 
kaip prieš kelerius metus. Visur, kur tik gali, Vincė Jonuškaitė 
nepamiršta lietuviškos dainos ir radusi progą ji visuomet koncerte 
mieliau dainuoja liaudies ar lietuvio kompozitoriaus individualią 
dainą, negu kokią nors operos ariją. Ji tikra dainos vaidilutė, 
saugotoja ir platintoja. Šis jos nuopelnas sunku žodžiais įvertinti.

Vincė Jonuškaitė yra gerai žinoma ir vertinama ne vien Lie
tuvoj, bet ir už Lietuvos sienų. Ji yra koncertavusi Švedijoj, Da
nijoj, Latvijoj, Prancūzijoj, Sovietų Rusijoj/Estijoj ir kitur. Visur 
jos-koncertų branduolį sudarė lietuviška daina. Be koncertų pa
sirodė keŲose valstybėse ir savo sukurtais operų tipais: „Aidoj“ 
— Amnerio, „Trubadūre“ — Asučenos ir „Carmen“.

Toks trumpais bruožais lietuvės dainininkės Vincės Jonuš- 
kaitės gyvenimo kelias. Š. m. gruodžio mėn. 9 d. šventė ji sa
vo scenos darbo dešimtmečio jubilėjų. Valstybės Teatre įvyko 
spektaklis, kur operoj „Carmen“ vyriausias roles atliko jubiliatė 
ir Kipras Petrauskas. Po spektaklio jubiliatė susilaukė daug svei
kinimų, gėlių ir įvairių dovanų. Valstybės Prezidentas apdovanojo 
dainininkę III laipsnio Gedimino ordinu. Visa tai įrodė, kad vi
suomenė gerbia ir myli Vincę Jonuškaitę ne vien tik kaip žymią 
operos pajėgą, bet ir kaip tikrą lietuvę — menininkę ir veikėją.

493

31



ST. PLETf$YTĖ

Moteris senovės Egipte
Tūkstančiai mėty skiria mūšy laikų moterį nuo senovės 

Egipto moters. Europietės teisinė padėtis per šį ilgą laikotarpį 
spėjo pakilti labai aukštai. Dėl to būtų galima manyti, kad 
senovės egiptietės teisinis padėjimas, palyginti su dabartinės 
europietės, buvo labai apgailėtinas. Tačiau taip nebuvo. Pažvel
gę arčiau į Egipto istoriją, pastebim, kad senovės egiptietė tei
sės atžvilgiu stovėjo gana aukštai. Jokia kita senovės tauta ne
galėjo šiuo atžvilgiu egiptiečiams prilygti. Tenka pripažinti, kad 
egiptietė buvo tiek pastovi ir tvirta, kad kai kuriuo atveju iš jos 
galėty pasimokyti ir šiy laikų moteris.

Moters įtaką parodo mums ne tik egiptiečių dokumentai, 
bet ir dailioji literatūra, tai pasireiškia taip pat ir egiptiečių reli
gijoje. Nenuostabu, kad egiptiečiai turėjo didelį skaičių deivių, 
ir visai suprantama, kad jų mylimą Izidą ėmė gerbti kitos tautos, 
ir Izidos kultas buvo apėmęs net pirmuosius krikščioniškosios 
eros šimtmečius. Osirijo ir Izidos padavime atsispindi amžinoji 
misterija apie nužengimą į mirties karaliją ir prisikėlimą, tuo 
būdu primenanti Kristaus kančias, mirtį ir prisikėlimą. Kristaus 
kančioje ir mirty Dievo Motina yra jaudinanti Sopulingoji Moti
na, kuri mato savo Sūnaus mirties kančią, negalėdama jam pa
dėti. Deivė — moteris Izida prie savo brolio ir vyro Osirijo liki
mo vaidina aktyvesnę rolę.

Izidos, mylinčios žmonos ir motinos, paveikslas laikomas 
senovės egiptiečių idealu. Izidoje įžvelgiama dorinių ir dvasinių 
vertybių, kurių egiptiečiai ieškodavo pas moterį. Ypač tai, kas 
Izidą artino širdžiai, buvo jos kenčiančios žmonos ir motinos 
vaidmuo. Nenuostabu, kad senovės egiptiečiai mielai norėjo 
matyti savo krašto dukteryse dieviškos Izidos ypatumų.

Egipte poros susituokdavo anksti: megaitės dvylikos, ber
naičiai penkiolikos metų. Aišku, kad tokiose vedybose lemiamas 
žodis priklausė tėvams. Svarbu, kad egiptiečių vedybos buvo 
sustiprinamos raštiškomis sutartimis, pažymint jose turto padėtį 
ir sąlygas. Vyras raštu pareiškia, kad jis ima mergaitę sau 
už žmoną. Toliau jis užrašo žmonai, kaip dovaną, tam tikrą 
pinigų sumą ir pasižada pinigais arba javais patenkinti žmonos T
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pragyvenimo minimumą mėnesio arba mėty laikui. Vaikai lieka 
tėvo įpėdiniai, o žmonos turtas lieka jos žinioje, ir vyras turi 
gauti pritarimą jį naudotis. Persiskiriant, arba vyrui mirus, žmo
na pasiima savo dalį atgal. įdomu pastebėti tai, kad vedybų 
sutartyj moteris apsaugodavo save didele konvencionaline pabauda 
kuri dažnai prilygdavo fiktyviam kraičiui. Tą pabaudą privalėjo 
sumokėti vyras, norėdamas persiskirti su savo žmona. Dažnai tos 
pabaudos suma būdavo tokia didelė, kad persiskyrimas būdavo 
neįmanomas dalykas.

Dažnai tėvai garantuodavo sutarties sąlygų pildymą. Tenka 
pažymėti, kad sutartį su konvencionaline bauda darydavo tik 
turtingesnieji luomai — Eigipto žemdirbiui ar darbininkui toks 
luksusas buvo neįmanomas.

Iš sutarčių aiškėja, kad žmona gauna garantijų užlaikymui 
ir persiskyrimo atsitikimais. Žmona, kaip „namų ponia“ užėmė 
tinkamą vietą ir teisės atžvilgiu stovėjo-greta savo vyro. Kad 
moteris kaip motina ir žmona buvo labai gerbiama, galima dary
ti išvadas iš kapyninuose randamų žmonos ir motinos atvaizdų. 
Reikia pastebėti, kad čia labai sunku rasti tėvo atvaizdas.

Egiptietis šalia tikrosios žmonos galėjo turėti keletą pasali
nių žmonų. Yra atsitikimų, kur sutinkamos dvi svarbiausios 
žmonos, „namų ponios“. Tokių lygiateisių žmonų turėję fara
onai. Šie faktai galima paaiškinti politiniais motyvais. Ramse- 
sas II turėjo dvi svarbiausias karališkas žmonas, tačiau, padaręs 
su hattų valdovu taiką, paėmė šio dukterį sau už žmoną. Šiuo 
atsitikimu Egipto faraonas negalėjo stiprios kaimyninės valstybės 
valdovo dukterį pastatyti žemesnėn vieton, negu dvi jo anksty-' 
vesnės žmonos — karalienės. Ir Tutmesas V, Amenhotepas III ir 
IV politiniais išskaičiavimais ėmė sau už tikrąsias žmonas Babe
lio ir Mitanijos karalių dukteris. Pastarieji abu nepaprastai gerbė 
ir mylėjo savo pirmąsias svarbiąsias žmonas, ypač Amenhotepas 
III savo žmoną gražiąją Tiją. Jo visos kitos vėlesnės vedybos 
yra grynai politinio charakterio, nes Ti ja visą laiką turėjo labai 
didelės įtakos Amenhotepui III.

Egiptiečių paminklai vaizduoja karalienę kaip oficialų as
menį. Keletas atvaizdų atskleidžia ir jos intymųjį gyvenimą. Iš 
jų matoma, kad faraono ir jo žmonos santykiai nebuvo ceremoni
alus. Tokie atvaizdai yra išsilikę iš Echnatono ir jo žmonos gyve
nimo. Ten vaizduojama, kaip karalius su karaliene ^žaidžia su 
savo vaikais, kaip karalienė karaliui pila vyną, kaip kartu valgo 
ir. t p.

Tam tikros moters teisės buvo ir įstatymais nustatytos. Yra 
išlikę dokumentų iš XVIII —- XX dinastijų laikotarpio (apie 1500 — 
1000 m. prieš Kristų), kurie parodo moters asmens savarankumą 
ir teisę tvarkyti savo reikalus be jokios svetimos įtakos ir globos.

Iš to galime daryti plačias išvadas apie egiptietės socialinę 
būklę, o gal būt ųet ir apie materialinę nepriklausomybę.
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NAMŲ ŽIDINYS

P. ORINTAITĖ
Panelė ir ponia*)

Buvo jau daug kalbėta, prisiginčyta ir galutinai beveik vienu 
balsu nuspręsta, kad, viešai kreipiantis į moteris, jas skirstyti į 
ištekėjusias ir netekėjusias, be to, tą skirtumą reikšti žodžiais po
nia ir panelė — šiandien jau yra visai netikslu, netinkama, 
beveik užgaulu ir juokinga. Buvo pareikštas ir protestas prieš pa
nelės vardą viešame vartojime, bet kažkodėl ir tas aiškus pasiry
žimas liko balsu šaukiančio tyruose?

Kad tas nesutvarkytas reikalas nebūtų visai užmirštas, noriu 
vėl bent kiek priminti visuomenei, gal ji pagaliau imsis inicia
tyvos Šluoti iš mūsų kasdieninio gyvenimo pasenusius ir per ne
susipratimą įsigalėjusius kvailus šablonus.

Viešai skirstant moteris į netekėjusias ir ištekėjusias, dau
giausia tenka nukentėti pastarosioms, todėl jos labiausiai ir kelia 
balsą dėl teisybės.

Tas lietuvėms toks netinkamas pavadinimas panelė (apie 
tai jau rašiau) yra atėjęs iš lenkų. Bet dėl paties pasiskolinto žo
džio — nebūtų taip baisu: savo kalboj tiek ir tiek skolinių turime 
ir jų nė kiek nesibaidome. Čia yra klausimas dėl to žodžio pa
siskolintojo turinio, kuris šių dienų netekėjusiai lietuvaitei tikrai 
biaurus, užgaunąs, pažeminąs. Tas žodis pasiskolintas yra dar 
iš anų laikų (ir todėl tą prasmę teturi savy), kada savarankiška 
moteris buvo retenybė, o apskritai daugumas moteriškosios visuo
menės tik tuo ir reiškėsi bei skyrėsi (suprantama, ne Lietuvoje, 
o Lenkijoje), kad vienos—jau ištekėjusios, kitos dar netekėjusios. 
Visa moterų rolė, tikslai ir egzistavimas laikėsi to vieno fakto. Iš
tekėjo — tikslas pasiektas, visa pabaigta, gyvenimo durys užda
rytos. O kad netekėjusi — nieko daugiau negalvoja, nieku kitu 
nesidomi, niekam kitam netinka — kaip už vyro išeiti. Tas vienas 
taškas ir buvo vienintėlis jos likimo burtas, vienintelis egzistavi
mo klausimas: taip ar ne? — Ir visuomenė (ne tik vyriškoji, bet

*) Ne su visomis autorės mintimis sutinkame. , (Red.)
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Už lango šiaurys švilpia gūdžias melodijas, o mes — kambaryj 
su mamyte ir draugais linksmai dainuojam

ir moteriškoji, nes prie savo „mizernos“ rolės visai prisiderinusi 
buvo) moterimis tada, gal būt, visai teisingai domėjosi tik tuo 
vienu atžvilgiu — turi vyrą ar dar ne? —Ir pagal tą vieną princi
pą viešam pavadinime jas rūšiavo, nes tik tas dalykas kiekvienam 
apie jas buvo įdomu. Išgirdus, kad ta moteris yra panelė, reiškė: 
ji dar ieško vyro, su ja gali užvesti tuo tikslu pažintį, pirštis jai; 
o išgirdus — p o n i a, reiškė: su ja jokios artimesnės pažinties 
nepradėk, nes ji jau yra kito nuosavybė. Tai, Štai, kokį turinį— 
mūšy šiandieninei moteriai neteisingą ir pažeminamą — turime 
pasiskolinę su persenusių laikų moterų rūšiavimu ir panelės bei 
ponios vardais. O žodžio turinį, jo vidujinę dvasią išvyti išnai
kinti — negalima, reikia tada visą žodį išmesti.

Ypač skaudu vilkti ant savo sprando tą praėjusių šimtme
čių lenkiško luomo liekaną, kad lietuvių tautoj tokio luomo su 
ta prasme, kaip panelė, nė tada visai nebuvo, —taigi, nei isto
riniu, nei tradiciniu pagrindu to žodžio pateisinti negalime. Juk 
Iš ankstesnių laikų, kaip tik atsimename, panelės vardas pas- mus 
visada turi ir turėjo tik paniekinamą prasmę (lenkybės ponysčių 
nepaliestame kaime taip yra lig šiol). Darbo nemėgstančių, tingi- 
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nę, palinkusią į tuščius blizgučius ir papuošalus, ar perdaug'se
kiojančią vyrus dukterį, lietuvė motina, pabara „panele“ pravar
džiuodama. „Atsiradai kokia čia panelė, kad nė savęs apsikuopt 
nestengi!“ Tikrai, tik lenkuose arba sulenkėjusiu lietuviu šeimo
se buvo toki papročiai, kad jaunos mergaitės būdavo motinų 
išpustomos kaip lėlės ir pasodinamos galione vyrų laukt, kad 
kuris pasigailėtų ir pasiimtų tokią, jokio darbo nemokančią, (ir 
net jo besigėdijančią!) tuščiagalvę j savo globą dykaduoniauti — 
tokios tai ir buvo tikros panelės. O mūsiškės, lietuvaitės, tik 
dabar pradeda, tuo vardu vadinamos, stengtis atitikti ir to pa
vadinimo turinį. Todėl ir ima laikyti sau garbe nemokėti jokio 
darbo dirbti, — Štai, kaip tas vardas demoralizuoja musų pa
augančias mergaites, ypač kai jos iŠ lenkiškų romanų prlsiskaito 
apie panelių etiketą ir pareigas. Norėdamos būti tokios, — kaip 
anų bajoriškos lenkų tuštybės laikų — tikros panelės, ima gė
dytis savo darbščiųjų, kiaules šeriančių ir grindis plaujančių mo
tinų ir ieško sau pavyzdžio tose atgyventų laikų išsigimusios po
nybės panelėse. Tik reikia įsistebėti, kokį įspūdį daro jaunoms 
mergaitėms, pav., gimnazistėms, pavadinimas panele. Kol ją mer
gaite vadini, tai ji ir jaučiasi tokia paprasta savo pareigų darbi
ninkė, naiviai padykusi ar vaikiškai nuoširdi, ir tinka jai prastas 
kasdieniškas drabužėlis, tinka ir prie knygų sėdėti, ir pamokas 
rengti. Ö imkit vadinti aukštesniųjų klasių mokines panelėmis —• 
tuoj sudemoralizuosit, nes tas žodis magiškai jas veikia: jos tuoj 
ims dažniau į veidrodį Žiūrėtis, naujų suknių ir batų dažniau 
reikalauti, nusižiūrės koketiškas šypsenas iš kino artisčių. Tokia 
nauja „panelė“ pajus noro būtinai nagučius ružavai nusilakuoti, 
antakius išsipešioti, aukštomis kulnimis stybčioti kad tik pa
teisintų panelės vardą, kad tik būtų tikrai jo verta.

Todėl, sakau, jau vien šiuo — mūsų jaunų mergaičių ir 
moterų auklėjimo ir būdo formavimosi, gyvenimo pažiūrų susida
rymo — atžvilgiu, panelės vardas yra žalingas archaizmas, nu
kreipiąs idealo gaires į svetimą šalį, į pasibaisėtinai netinkamus 
pavyzdžius. Tuo gali netikėti ir tai neigti tik tas, kuris nežino, 
jog kiekvienas žodis, ypač šitoks luominis vardas, turi labai gilią, 
per ilgus laikus susiformavusią, savo dvasią, platesnę ir įtakin
gesnę negu tikras, žodinis to termino turinys. Toks žodis kelia 
tiek asociacijų, lydimųjų vaidinių, kad žmogus nė nepasijunta, 
kai beveik nesąmoningai pasiduoda jo įtakai. Pavadinkime, pav., 
ką nors proletaru — kad ir nežinodamas tikros to žodžio pras
mės žmogus labdi aktyviai į jį reaguos, nes tai yra masinis, 
pasaulinis vardas, turįs savo veidą, ir todėl toli pralenkiąs savo 
etimologišką prasmę. Todėl ir panelės vardas yra daug biauresnis 
moteriškajai visuomenei, negu lingvistiško sprendimo išdavose.

• Be to, prisimintina, kad vokiečių okupacijos laikais ne tik 
merginas, bet ir ištekėjusias, našles ar gyvnašles, susidedančias 
ištvirkauti su vokiečių žandarais ir kareiviais, žmonės taip pat 
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nes juo viešai pavadintLmoterj

vadindavo bendrai — vokiečių panelėmis, O ir dabar ne tik 
kaimo, bet ir miesto visuomenė prostitutes ir laisvo elgesio mo
teris sušvelnindama, vadina bendru ironišku vardu: panelės, pa
nos, paniškos ir kt.

Prancūzai, kurių motery luomai ir jų vardai nuo seny lai
kų beveik panašūs į lenkiškuosius, jau senai iŠ viešo vartojimo 
išmetė savo „mademoiselle“, nes juo viešai pavadintLmoterj 
yra užgaulinga. Lygiai taip pat turime ir mes mesti viešai varto
ję tą atitinkamai pažeminamos reikšmės žodj — panelė, ypač 
kad jis pas mus neturi nei istorinio, nei tradicinio pagrindo. Tie
sa, puolusias moteris gal ir visada žmonės vadins tuo vardu — 
bet tai jau kita byla. O ypač dėl žalingų to luominio vardo aso
ciacijų, taip neigiamai veikiančių mūsų jaunų mergaičių sąmonę, 
reiktų oficialiai uždrausti vartoti tą pavadinimą viešame gyvenime.

Dabar antras klausimas: ar tikslu moteris skirstyti j netekė
jusias ir ištekėjusias? Kaip minėjau, jau negrąžinamai praėjo tie 
laikai, kada moteris tik pataitės rolę vaidino, kada ja tik tuo vienu 
atžvilgiu buvo domimasi. Šiandien jau visai pakito jos rolė. Jai 
pripažinta ne tik lygiavertė (nors specifiniais elementais skirtinga) 
siela, bet drauge imamos pripažinti ir jos įgimtosios darbo galios, 
sugebėjimai. Moteris turi savo nepakeičiamą rolę šeimoje, bet tai 
yra jau instinktyvi prigimties būtenybė, kaip žmogui būtinas val
gis ar gėrimas, ir todėl moteriai dar būtina yra reikštis kurioje 
nors specifinių savo gabumų ar net talento srityje, nes be šio 
savo ypatingųjų palinkimų darbo ji sustotų vietoje. Yra mūsų 
tarpe nemaža tokių, kurios pasiekdamos savo svarbiausiąjį „idea
lą“ — ištekėti, sulikviduoja visus savo gyvenimo tikslus ir dau
giau nebeturi ką veikti, slankioja iš kampo į kampą tuštybių 
blizgučiuose nuobodų laiką skandindamos.

Tačiau šiandien jau didelės moterų dalies yra suprasta, kad 
jų gyvenimas ne ištekėjimu išsemiamas, o būtinai reikia turėti 
tikresnių idealų, kurie ir ištekėjus nenustotų vertės ir šviestų lyg 
žvaigždė iš dieviškų aukštybių, įgalintų vis amžinai siekti, veikti, 
kilti aukštyn, tobulėti. Moteries pareiga ne tik gimdyti naująją 
kartą ir ją auginti bei auklėti, bet — būti ir tikru žmogumi, 
visuomenės nariu. Todėl visai teisingai dabar moters pagal 
savo palinkimus vienos pasirenka gydytojos, kitos mokytojos, 
menininkės, amatninkės, mašinistės ir kt. specialybes. Pagal įgim
tą palinkimą jos tarnauja žmonijai, ir piniginis uždarbis yra ma
žesnis už tą vidujinę satisfakciją, — kad, štai, ir tu esi šiam tam 
tinkama, gali ir sugebi ką nors atlikti kaip ir kiekvienas žmogus. 
Tiesa, šiandien dar girdėt nuomonių, daugiausia iŠ vyrų—bijant 
uždarbio konkurencijos — (koki žemi motyvai!), kad moteris tu
rinti „grįžti į šeimą“ ir vien jai savo visas jėgas aukoti. Tačiau 
pasižiūrėję matome, kad tos, kurios pagal tuos principus apsiri
boja tik tobuliausio inkubatoriaus (nes ne mechaniško) pareigo
mis, dažniausia iš tos dienos patampa „baigtu žmogumi“, ne-
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progresuojančiu, jokiais žmonijos, visuomenės ir tautos reikalais 
nesirūpinančiu, t. y. tampa savotiškai mirusiu. Vyrai paprastai jas 
gerbia ir myli tik dėl jų darbštumo, namų ruošos ar gero valgių 
pagaminimo (bet ateity tuos dalykus gal mechanika pavaduos?) 
o sielų bendravimo su tokiu „žmogumi“ juk jau negali ir ne
būna jokio.

Šiandien mums viešumoje yra daug svarbesnių klausimų, 
negu tas persenęš: ar moteris turi savo miegamajame teisėtą 
vyrą ar ne? — ir toks skirstymas viešam pavadinime yra bjau
riai - užgaulingas/ Geriausia — visai neskirstyti. O jei jau skirti, 
tai ar pagal amžių, einamas pareigas, dirbamą darbą, pagaliau —- 
nusipelnytą viešą pagarbą ar ką kitą, tik ne šituo fiziologiškuoju 
principu. Kad dabartinis rūšiavimas j ponias ir paneles yra gry
nai fiziologiškas, visai aišku: ponios vardas reiškia išimtiną teisę 
tik į fiziologiškus santykius su vyru, nes panelė užaugdama ir 
vėliau irgi būna jau mylėjusi, t y. turėjusi dvasiškus — širdies 
santykius su savo mylimuoju vyru (o tie yra vertesni ir reikšmin
gesni). Todėl tas suskirstymas yra toks laukiniškai biaurus žmo
gui, gyvenančiam ne vien fiziologija.

Reikia nedelsiant ir būtinai atsitaisyti iš Šio nesusipratimo, 
reikia, kad oficialūs organai, kurie turi laiko pavardes keisti ir 
kitus formalius dalykus knisti, viešai uždraustų tą archaišką mo
terų rūšiavimą, viešą niekinimą bent valdžios įstaigose ir ten, 
kur tik galima. Reikia, žinoma, kad ir pati visuomenė tai supras
tų ir panorėtų išbristi iš bjaurios balos.

Nemanykit, kad šis moterų rūšiavimas yra pas mus tik for
malinės reikšmės. Deja. Privatiška elgsena mums tuo tarpu nerū
pi, bet kad viešose vietose, kaip valdžios įstaigose, dažnai tas 
titulas — ponia ar panelė — daug nusveria, tai jau vien dėl to 
reiktų jį išnaikinti. Juk viešame darbe reiktų stengtis atmesti vi
sas pašalines asmens sąlygas ir privatines pažintis bei santykius. 
Tik žiūrint žmogaus darbo jėgų, einamų pareigų tinkamumo, ga
lima išsaugoti teisybė. Juk baisiai obskurantiška, jei moters bet 
kuris viešas darbas įvertinamas pagal tai, ar ji ištekėjusi ar ne, 
kaip kad, pav., mokyklos vedėjas nusprendžia, kad ponia aukštes
nių klasių mokiniams auklėti tinka, o panelė jau ne. Juk net 
tokią „vedybišką“ profesiją, kaip akušerystę, tinkamai pasirengu
sios netekėjusios neblogiau atlieka už ponias. Koktus jausmas 
yra matyti, kaip viešoj įstaigoj atrenkamos moterys rankas bu
čiuojant, ir ypač nepakenčiamai archaiška, kai tas fiziologiškas 
moterų rūšiavimas turi ir faktiškos reikšmės ne tik formalios.
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EUG. B

Druskos reikšmė
Daug kas mano, kad druska žmogui labai kenksminga ir 

dėl to reikia, kaip galima, mažiau jos vartoti. Tačiau tai yra klai
dinga nuomonė. Druska organizmui yra būtinai reikalinga ir ken
kia tik kai kuriomis ligomis sergant.

Žmonės druskos sunaudoja nevienodą kiekį — vieni ma
žiau, kiti daugiau. Šis reiškinys buvo jau ir senovėje pastebėtas. 
Šiandien gimnazistas, skaitydamas „De bello jugurthino“, tur 
būt, nė nepastebi trumpos autoriaus, daugiau kaip prieš 1900 me
tų padarytos, pastabos. Toj pastaboj Sallustijus pažymi, kad nu- 
midiečiai, didžiausi mėsos mėgėjai, visai nevertino druskos, tuo 
tarpu kitos Šiaurės Afrikos tautelės, skurdžiai gyvenę ir maitinęsi 
tik augaliniu maistu, labai ją brangino ir gausiai vartojo. Jau 
anais laikais buvo žinoma, kad druską daugiausia vartoja ir la
biausiai reikalinga tiems, kurie maitinasi augaliniu maistu.

Žymus chemikas Liebig nustatė, kad ypač daug druskos 
reikia tiems valgiams, kurie turi savy daug krakmolo ir, pav., 
bulvių niekas nevalgytų, jei jos būtų virtos visai be druskos.

Šiuo reiškiniu buvo susidomėta ir, pagaliau mokslininkas 
Bunge paaiškino šį dalyką. Augaliniame maiste, ypač bulvėse, 
yra daug kalio druskos, kuri organizme iššaukia tam tikras che
mines reakcijas. Jų dėka išsiskiria sudedamosios druskos dalys 
—chloras ir natrius. Augaluose esąs kalius sunaikina kūne esan
čią druskos atsargą, kuri turi būti vėl papildyta. Iš to aišku, ko
dėl žoliaėdžiai gyvuliai ir vegetarai žmonės reikalauja daugiau 
druskos, negu plėšrieji žvėrys ir mėsą mėgstą žmonės.

Be to, daugelio mokslininkų tyrimai parodė, kad saikingas 
druskos vartojimas virtuvėj yra labai reikšmingas, nes druska pa
gelbsti sutaupyti organizme baltymus.

Taip pat senovėj nustatyta įdomus reiškinys iš Sacharos ir 
Sudano gyventojų. J tuos kraštus atvykę europiečiai stebėjosi, 
kad čionykščiai gyventojai suvartoja be galo daug druskos, tačiau, 
ilgesnį laiką ten pagyvenę, patys priprato sunaudoti didesnius 
druskos kiekius. Tų kraštų kareiviams duodamas taip pat žymiai 
didesnis druskos davinys, negu kituose, šiltesniuose kraštuose.

Yra dvi priežastys, dėl ko šiltuose kraštuose sunaudojama 
daugiau druskos, negu šaltesniuose. Pirmoji priežastis — p er s va-
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ra vegetariško maisto. Šiltuose kraštuose žmonės daugiausia mai
tinasi vaisiais, daržovėmis, apskritai augaliniu maistu, kurs reika
lauja daug daugiau druskos, negu mėsa. Antra priežastis— nete
kimas didelio vandens kiekio prakaituojant. Organizmas prakai
tuojant nustoja ne tik vandens, bet ir daug druskos. Dėl to pie
tuose gyvenančiam europiečiui, dėl savo didelio druskos kiekio, 
prakaitas yra labai nemalonus ir dažnai iššaukia odos uždegimą.

Druska mūsų kūnui labai reikalinga. Ji turi savy chloro, 
kurs būtinas pagaminti druskos rūgščiai, išskiriančiai skilvyj virš
kinimo syvus ir natriaus, reikalingo pagaminti tulžies rūgščią 
druską. Be to, druska turi dar vieną svarbų uždavinį — sulaiko 
mūšy kūne reikalingą vandenį (žinome, kad žmogaus kūne yra 
2/s vandens).

Druskos reikšmę įrodyti galima paprasčiausiu būdu — da
rant bandymus su normaliu žmogum.

Jei betarpiai pereinama nuo druska gausių valgių, į ne daug 
druskos turintį maistą arba atvirkščiai, tada išvadoj galima kons
tatuoti, kad organizmas netenka daug vandens, ir žmogus stai
giai nustoja maždaug 2 kgr. svorio. Tuo tarpu, kai valgiuose yra 
daug druskos, organizmas pasilaiko sau iš pertekliaus apie 10 
— 12 gramy, ir šis druskos kiekis gali sulaikyti audiniuose ke
lis litrus vandens daugiau, kaip paprastai. Taigi susekta, kad var
tojant daug chloro turintį maistą, organizmo audiniuose sulaiko
ma didelis kiekis vandens. Po to, pradėjus vartoti labai maža 
druskos turintį maistą, sutaupytas vanduo išnyksta iš kūno, pa
siimdamas ^u savim ir nebetinkamas audinių dalelytes.

Labai maistingi, t. y. daug azoto (N) turį valgiai, pav., mė
sa, pienas, sūris, kiaušiniai, pupos, lęšiai ir pnš. reikalauja maža 
druskos. Tuo tarpu maža azoto turinčius maisto produktus, pir
moj eilėj augalinius vartojant, reikia atitinkamai daugiau pasū
dyti. Neturtingi ir blogai besimaitiną žmonės sunaudoja daugiau 
druskos, kaip tie, kurie valgo stiprius, maistingus valgius.

Vasarą, karščių metu, sunaudojama žymiai daugiau vandens, 
kaip žiemą, nes daug vandens netenkama prakaituojant. Dėl to 
šiltu laiku reikia valgius labiau sūdyti, nors tai gal ir atrodo pa
radoksas.

Fizinį darbą dirbąs darbininkas ir sportininkas turi naudoti 
» daugiau druskos, kad prakaituojant nebūtų sunaudojama visa van

dens atsarga, nes kuo daugiau kūnas turi vandens, tuo didesnis 
kiekis organizme šiluminės energijos. Vanduo yra kūno šilumos 
palaikytojas.

Profesorius Gaetano Viale praneša įdomų savo pastebėjimą 
karo laiku. Ilgo žygiavimo metu kareiviai buvo labai nuvargę ir 
kai kurių buvo net pakilus temperatūra. Patyrinėjus pasirodė, 
kad tie karščiuoją kareiviai žygio metu nieko nevalgė ir gėrė vien 
tik vandenį. Tuo tarpu kiti, nežiūrint didžiausio nuvargto ir jėgų
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Sv. Kalėdtj belaukiant

įtempimo, valgę mėsišką sriubą ir, apskritai, sūrius skystimus, bu
vo sveiki, o jų temperatūra normali.

Druska mūsų gyvybei ir sveikatai būtinai reikalinga. Reikš
mingiausias mūšy kūno skystis — kraujas susideda iš skiedinio, 
kur vienam litrui vandens tenka maždaug 7 gramai druskos. Ir 
šis sūrus skystis yra būtinai reikalingas mūšy organizmui — vi
sos jo mažiausios ląstelės yra kraujo stiprinamos.

Suminėjus druskos reikšmę organizmui, tenka pastebėti, kad 
yra atvejų, kada druska kūnui yra kenksminga. Jei valgoma labai 
maistingi valgiai k. t. mėsa, sūris, kiaušiniai, tada reikia vartoti 
kuo mažiausiai druskos. Be to, kai kuriomis ligomis sergant ne
galima vartoti druskos. Tokiais atvejais gali tik gydytojas duoti 
tinkamą patarimą.
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Sis tas šeimininkėms

t
r

gaminti be didelio vargo. Be to, jie yra

Valgių įtaka kūno šilumai
Vos tik pradeda Šalti, žmogus keičia maistą, nes ne tik dra

bužis, bet ir maistas reikšmingas Šilumai sulaikyti. Yra valgių, 
kuriuos vartojam prie žemos temperatūros. Tai visi tie valgiai, 
kurie savyj turi daug riebalų ir anglies hidrato. Lęšiai, žirniai 
priduoda kūnui šilumos ir ją palaiko. Lašiniai, riebi , mėsa, duo
na, bulvės taukuose yra kūnui ir jo šilumos sulaikymui žiemą 
labai naudingi. Tokius valgius šeimininkė žiemos metu gali pa
gaminti be didelio vargo. Be to, jie yra, palyginti, nebrangus. 
Ryžiai ir miežinės kruopos (grucė) su riebalais yra taip pat tin
kamas žiemą maistas.

Nevirinto pieno reikšmė dantims
Dantys genda, kai iš jų sudedamųjų dalių išsiskiria kalk- 

druska. Dėl to labai svarbu organizmui duoti kuo daugiausia kal
kių tada, kai šis jų reikalingas: vaikams greit augant ir motinoms, 
laukiančioms kūdikio. Tačiau čia būtina atsižvelgti į biologinius 
reikalavimus, nes kalkio sunaudojimas organizme yra ankštai su
sijęs su tam tikrais vitaminais. Jei jų organizme nėra, tai ir kal
kės nereikšmingos. Tiek Vokietijos, tiek Amerikos ir Anglijos ty
rinėtojai priėjo išvadą, kad nuo dantų gedimo geriausia priemo
nė — Žalias, nevirintas pienas. Jis turi savyj dantims reikalingų 
medžiagų, būtent, vitaminą D, susijungusį su kalkių. Dėl to pa
tariama duoti augantiems vaikams kuo daugiausia žalio pieno.

Dirbtinas kaviaras
Lenkijoj užpatentuotas naujas išradimas — pagaminimas 

dirbtino kaviaro. Tai yra mišinys virtų sago kruopų su silkės 
taukais, citrinos sunka, aliejaus, svogūnų ir maltų sausainių. Spal
vai įdedama truputį mediciniškos anglies.

Netikras kaviaras kūčių stalui
Išėmus kaulus silkė smulkiai supiaustoma. Tada su svogū

nais, raugintu agurku, obuoliu ir pienu suplakama į košelę, į 
kurią įdedama truputį grietinės ir maltų pipirų. Šią košę galima 
tiekiai tepti ant duonos riekučių arba paduoti atskirai inde, kur 
galima gražiai papuošti virtu kiaušiniu, agurku, svogūnais, kapa- 
rais ir krapais.
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Chemiškai analizuojant kavos pupelę galima joje rasti:

Puodelis geresnė® kavos
Kavos pupelės sudedamąsias dalis sudaro visa eilė metalų. 

Chemiškai analizuojant kavos pupelę galima joje rasti: geležies, 
vario, nikelio, magnezijos, mangano, švino, aluminijaus ir kalci- 
jaus. Santykis šių pupelės sudedamųjų elementų - įvairus.

Kavos tyrėjai ir mėgėjai turi labai gerą skonio pajautimą ir 
gali pažinti net mažiausią porceliano puodelio įskilimą. Mat, puo
delio įskilime kas kart lieka šiek tiek kavos dalių, kurios ir plau
nant puodelį gerai neišsiplauna. Likusios genda ir Jdtą kartą, į- 
pylus į tokį įskilusį puodelį kavos, sugedusios medžiagos suga
dina visą kavą.

Be to, tyrimai parodė, kad kavos negalima virinti, nes tada 
įvyksta cheminė reakcija. Kai kurios sudedamosios dalys išnyks
ta ir pasikeičia kavos aromatas. Taip pat ataušusios kavos nerei
kia niekuomet šildyti. Maltoj kavoj yra panašių į vašką ir sakus 
riebalų. Šildant kavą jie ištirpsta ir kenkia kavos skoniui.

Malta kava metalinėmis kavos mašinėlėmis taip pat turi ka
vos skoniui reikšmės. Dalis kavos pupelių malant virsta labai 
smulkiomis dalelytėmis — dulkelėmis, kurios trinamos įkaista, 
sugenda ir duoda kavai kartumo. Paskutiniu laiku mėginama ras
ti naują kavos malimo įrankį, kurs nesutrintų pupelių į dulkes 
ir tuo nesugadintų kavos. Ankščiau buvo sumalama kava labai 
rupiai, tačiau tokią kavą vartojant, labai daug nueina niekais.

Žymus kavos pupelių tyrėjas chemikas Charles E. Page 
duoda šeimininkėms 10 patarimų:

1. Nevartok kavai metalinių indų. Jei gali, naudok porce
lianinius arba stiklinius.

2. Vartok visuomet šviežią, gražiai sumaltą (nei perrupią, 
nei persmulkią) kavą.

3. Niekad nevirink ir nešildyk atšalusios kavos.
4. Imk tikslią vandens ir kavos proporciją.
5. Ruošdama kavą, žiūrėk į laikrodį. Kava pakarsta per il

gai virinama.
6. Naudok filtro popietį, kad apsaugotum kavą nuo neištir

pusių riebalų — turėsi švarų ir skanų gėrimą.
7. Sudrėkink ir kraštus puodo, kuriame ruoši kavą, nes kai 

į sausą įpilsi sumaltas pupeles ir paskui užpilsi vandeniu, smul
kesnės kavos dalys supuls į gabalėlius (kkckelius).

8. Jei naudojies filtru, prieš pildama kavą į puodelius, su
judink kavos indą, nes paviršiuje būna silpnesnė kava, o arčiau 
dugno — stipri.

9. Jei naudojies kavos virduliu, palaikyk vienodą karštį (tik 
nesmarkų), kad vanduo vienodai filtruotų. 5 minutes ant ugnies

gana.
10. Kavos ledai geriausiai pasiseka tada: leisti kavai sušal

ti gabalėliais, paskui iš lengvo ištirpinti karšta kava. Tai yra 
daug geriau, negu karštą kavą atšaldyti ledais.
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Moterų kultūrinis gyvenimas

MENAS
— Š. m. gruodžio 8, d. įvyko antrasis iš eilės lietuviu mo

tery literatūros vakaras. Be literačių jame dalyvavo ir visos lietu
vės kompozitorės — menininkės, kurios daugumoje savo kompo
zicijoms tekstus naudoja moterų lyriką. Šis, kaip ir 1930 m. gruo
džio 7 d. pirmasis moterų literatūros vakaras, įvyko „Naujosios 
Vaidilutės“ iniciatyva.

Moterų kūryba skiriasi nuo vyry kūrybos ne savo esme, 
bet savo ypatumais — ji turi savo atspalvį. Tai pastebėjo ir p.

Kad kepsnys ar verdama mėsa būty minkšta ir sultinga, 
reikia ją prieš paruošiant smarkiai išmušti mediniu kūjeliu. Tru
putį natro kepant ar verdant padaro mėsą minkštą.

PerrūgŠčią sriubą galima pataisyti įdėjus žiupsnelį sodos.
PersŪrią sriubą galima pataisyti keliomis, gabaliukais su

pjaustytomis bulvėmis, kurias įdedam į sriubą ir išimam, nelauk
damos, kol visai suvirs.

Žuvis lengviau skutasi, žvynai nelaksto į visas šalis, jei ją 
nuplikinam karštu vandeniu.

Kisielius nebūna toks tąsus, jei, sudėjus bulvinius miltus, jo 
neužvirinam.

Lašiniai nerūdija, jei jie sūdomi sausa druska.
Keptuves lengva išvalyti kaitinant ant plytos įbėrus drus

kos ir trinant popierių.
Virimo puodai galima greit nuo suodžiy nuvalyti, jei prieš 

statant ant ugnies plonai nutepami žaliuoju muilu.
Užpilame ant aptraukto, neaiškaus veidrodžio magnezijos, 

sudrėkiname spirite minkštą skudurėlį ir smarkiai ištriname visą 
veidrodžio stiklą.

Sunkiai atitraukiamų ir uždaromų stalčių kraštus reikia pa
tepti vazelinu ar bulviy miltais.

Svogūnais kvepiančius indus reikia plauti ne karštu, bet 
šaltu vandeniu, į kurį įlašinti kelis lašus acto esencijos ir nutrinti 
indą druska. Peilis, kuriuo pjaustyta svogūnas, reikia kelis kar
tus pertraukti per liepsną.

■ . ' ' *
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V. Lozoraitienė atidarymo žodyj ir B. Buivydaitė Mičiulienė savo 
paskaitoj. Moters kūryba daug jausmingesnė, svetimas jai drastiš
kumas ir ypač vulgarumas. Ji perdėm švelni. Tad nereiškia, kad 
moteris nemoka nagrinėti gilių temų, kad bijosi liesti tuos klau
simus, kur jausmas žygiuoja lygiagrečiai su protu* S. Bačinskai- 
tė — Salomėja Nėris, J. Drungaitė, H. Lukauskaitė, P. Oriniaitė 
savo eilėraščiuose paliečia gilias, vertas susidflmojimo temas. 
Aišku, vienos daugiau, kitos mažiau, arba vienos ar kitos srities. 
Jausmų žaidimas grakščiai ir lengvai prabėga Gr. Tulauskaitės, 
K. Grigaitytės, —M.Svyriūtės, M. Mykolaitytės, Alės Sidabraitės, 
dalinai VI. Proscevičiūtės Matulaitienės eilėraščiuose. Iz. Blaudžiū- 
naitė gal surenka ir vieną ir antrą, nors iš skaitytų eilėraščių žy
mu daugiau mintijimas ne forma. J. Augustaitytė Vaičiūnienė ir 
B. Buivydaitė — Tyrų Duktė — plačiai žinomos ir pažįstamos. 
Apskritai, daryti išvadas iš keletos eilėraščių apie tas, kurios ži
nomos jau spaudoje, ar tai rinkiniais, ar tai gausiai pabertais ei
lėraščiais, būtų perdrąsu.

Gal būt pageidautų kas iš beletrisčių daugiau prisitaikymo 
momento, progos reikalavimams, — nuosakumo, ryškumo, api
brėžtumo, gyvumo* Tačiau šio motery literatūros vakaro dalyvės, 
beletristės: Liūne Janušytė, A. Gustaitytė — Šalčiuvienė, Nelė 
Mazalaitė, K. Matuzaitė — Manė Dauba, A. Šilgalytė buvo ir 
aiškios, ir grakščios, ir sąmojingos (Liūne Janušytė). Aišku, iš
traukos iš didesnių apysakų ar novelių, neduoda pilno vaizdo 
apie kūrėjos sugebėjimus, kartais neatsako į kai kuriuos neaišku
mus, tačiau skaičiusios to beveik išvengė.

Susirgus Valstybės operos solistei E. Kardelienei, S. Čerie- 
nės kompozicijų neteko išgirsti. Užtai salėje nuskambėjo daug 
grakščių, melodingų ir svajingų E. Laumenskienės sukomponuotų 
dainelių, kurias gražiai išpildė Valstybės operos solistė V. Grigai
tienė. J. Čiurlionytės komponuotas daineles padainavo A. Galau- 
nienė. Kompozitorės E. Laumenskienė ir J. Čiurlionytė skirtingos. 
Laumenskienės daugiau jausminė, pasakysim — dramatizuota kom
pozicija, nors daug lankstumo ir lengvumo. Čiurlionytės perdėm 
skaidri, lyg plonučiu šydeliu beprisidengusi, lengvutė ir švelni. 
Priežastis suprantama net iš vakare girdėtų dalykėlių — Laumens
kienė operuoja suaugusių jausmais, išgyvenimais; Čiurlionytė ku
ria vaikams, gyvena jų nuotykiais, kuriuos vykusiai pagauna. Tik 
prisiminkim „Dviratuką“—kiek ten grakštumo ir vaiko sielos iš
gyvenimų! P. Kaupelytė Kaveckienė savo skambiu balsu sudainavo 
porųkompozitorėsA.Dirvianskaitėsdainelių.JaiirA.Galaunie- 
nei akompanavo J. Dvarionaitė Mantvidienė.

Apskritai tenka pastebėti, kad šis moterų kūrėjų didesnis 
viešas pasirodymas yra gal būt, pirmasis tokio pobūdžio, (1930 m. 
literatūros vakare dalyvavo tik dalis kūrėjų). Aišku, daug yra dar 
trūkumų ir pačiam rengime* ir kūrėjų kūriniuose, tačiau juk nė
ra pasaulyj tokių dalykų, kurie iš pat pradžios būtų tobuli —
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visų pradžia yra menka, nedominanti. Šis vakaras ir yra pradžia 
to didelio kultūrinio motery veikimo — parodyti moterų kūry
bos ypatumus — grožį ne vien spausdintu, bet ir gyvu žodžiu, 
supažindinti visuomenę ne vien tik su žinomomis kūrėjomis, bet 
ir su tomis, kurios nėra dar plačiai žinomos, bet aktyviai daly
vauja kūrybos darbe. Juk ir Žemaitė su savo „Piršlybomis“ dar 
nebuvo priimta į rašytojų eiles, tačiau jos kūrybinis talentas jau 
pasireiškė. Dabar mes laikome ją viena stipriausių mūsų senes
niųjų rašytojų atstove ir neabejojame jos, kaip rašytojos reikšme 
tautos gyvenime. Lygiai panaši istorija ir su Lazdynų Pelėda. 
Tad ir „N. Vaidilutė“ neapsiribojo vien tik gerai žinomomis kūrėjo
mis L t Augustaityte Vaičiūniene, Tyrų Dukterim, Salomėja 
Nėrim, Gr. Tulauskaįte, Ale Sidabraite, Šalčiuviene-Gustaity te, 
Nele Mazalaite, bet pakvietė dalį visuomenei mažai žinomų ar 
net visai nežinomų kūrėjų. Dėl jų kūrybinio pajėgumo didesnio 
ar mažesnio niekas neabejoja, ir šis vakaras buvo geriausia pro
ga įsitikinti moterų sugebėjimais kurti. Moteris dirba kūrybinį 
darbą, nežiūrint, kad jai kūrybos kelias visuomet esti daug sun
kesnis, negu vyrams ne dėl jos gabumų menkumo, bet dėl gy
venimo sąlygų. Kiek pareigų turi motinos, sesers ir dukterys, ir 
kaip gali jos domėtis žodine kūryba, kai reikia rūpintis namais, 
šeima ir ruošos smulkmenomis? Kai vyras užsidaręs nuošaliam 
kambaryje dirba ramus ir netrukdomas, moterį blaško valgio ga
minimas, tvarkymasis, apyvoka. Kai vyras pabučiavęs vaikus juos 
tuoj pamiršta, moteriai rūpi jie visą laiką — nuo ryto ligi vaka
ro. O vis dėlto ji nesusipainioja smulkmenose, ji dar randa lai
ko kurti ir veikti. Mūsų laikų kūrėjos dar išgyvena beveik tuos 
pat vargus, kaip Žemaitė, Lazdynų Pelėda — Pšibilauskienė, 
Petkevičaitė—Bitė. Namų rūpesčiai joms mažą valandėlę atiduo
da kūrybai.

Vakaro rengimo komisiją sudarė: pirmininkė — E. Masiliūnai- 
tė, nariai — Z.Gogelytė, D. Lipčiūtė, A. Statkevičiūtė, E.Šapkaitė.

— Lietuvių dainos galybė. „Argentinos Lietuvių Bal
sas“ rašo: „Buenos Aires mieste daugelyje namų tarnauja lietuvės. 
Jos savo dainomis gražiai užrekomendavo lietuvių tautą ir kalbą 
argentiniečių šeimose. Vieno argentiniečio duktė, dainininkė, pra
moko iš tarnaitės — lietuvės lietuviškų dainų ir dainuoja lietuvių 
kompozitorių dainas. Praeiviai sustoję jos klausosi ir negali atsi
gėrėti jiems nepažįstama kalba“.

— Jauna Amerikos lietuvių dainininkė Elena Bar- 
tušytė (Bartush), laimėjo konkursą ir priimta į Čikagos operą, 
kur ji debiutavo operoje „Marta“ lapkričio 6 d.

— Lietuvės dailininkės pasisekimas. Dailininkė 
Natalija Jasiukynaitė, New Yorko universiteto Fine Art College 
auklėtinė, pakviesta geriausios Amerikos galerijos išstatyti savo 
paveikslus. Dailininkė sutiko. J Ameriką atvyko ji prieš dešimt 
metų ir jau spėjo pagarsėti.
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Madona
graži iŠ medžio drožta statulėle 
nežinomo briuseliečio iš 16 a. Da
bar ji randasi Berlyno muzėjuj

— Lietuvos pilietė tapytoja Suomijoj. Gen. Juozo 
von Mingino duktė Marija Minginaitė yra pasižymėjusi portretiste 
Suomijoj. Dailininkė nori užmegsti artimesnius santykius su Lie
tuvos tapytojais ir įstoti į Dail. S-gą nariu, taip pat Lietuvoj 
išstatyti savo kūrinius.

— Katalikė rašytoja pastatė bažnyčią. Anglijoje, 
Northam’e gruodžio 8 d. Šventinama bažnyčia, kuri yra pastatyta 
žymios katalikės novelistės Sheila-Kaye-Smith. Ji padovanojo 
tai bažnyčiai žemės ir įsteigė statybos fondą. Bažnyčia statoma 
rašytojos gimtinėj, kuri yra beveik visy jos romanų veiksmo vieta.

— Tarnaitė rašytoja. Vienas Romos laikraštis buvo pa
skelbęs romano konkursą. Pasirodė, kad geriausias romanas buvo 
22 metų tarnaitės Maddalenos Guitani, aprašiusios savo išgyveni
mus. Autorė gavo didelę pinigų sumą ir vietą knygų leidykloj.

— Paminklas balerinai Onai Pavlovai bus stato
mas sekančiais metais Londone. Paminklui lėšų bus surinkta iš 
filmos, kuri sausio 23 d. bus pirmą kartą rodoma Londono, Pa
ryžiaus ir New Yorko kinematografuose (vienu laiku). Tris ket
virčius filmos sudaro Pavlovos šokiai. Nuotraukos buvo padarytos 
Hollywoode prieš pat Pavlovos mirtį.
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AKADEMINIS VEIKIM AS
— »Fideles Justitia e“ korp! š. m. 17 lapkričio šventė

4-ją metinę šventę, kartu su gimininga jai vyrų korp! „Justitiae“. 
Nors „F. Justitiae“ yra jauniausia iŠ ateitininkių korporacijų, ta
čiau pilna energijos ir pasiryžimų dirbti moters ekonominio ir 
teisinio gyvenimo srity. Tikrųjų narių skaičius šiais metais padi
dėjo visu 6-tu. ■ "

— Pirmoji „Šatrijos“ mergaičių arbatėlė. Lapkričio 
24 d. buvo suruošta pirmoji „Šatrijos“ mergaičių arbatėlė, kurioje 
dalyvavo narės, filisterės ir at-kių korp! atstovės. Šatrijietes ypač 
pradžiugino savo atsilankymu Valstybės Operos solistė p. Lipčiu- 
vienė ir Valst. Dramos artistė p. Oškinaitė Sutkuvienė. Maloniai 
sutiko artimiausia proga atlankyti šatrijietes p. p. Jonuškaitė Zau- 
nienė ir Kaupelytė Kaveckienė. Atidarymo žodį tarė Būrelio pir
mininkė D. Lipčiūtė. Tolesnę programą sudarė sava kulinarija ir 
sava kūryba: duetas — Vaidžiūnaitė ir Kardziukevičiūtė, novelę 
skaitė E. Bujokaitė, eilėraščius — Andriuškevičiiitė, Bujokaitė, Juod
valkytė, Lipčiūtė, Viltrakytė; fortepionu išpildė porą dalykėlių 
A. Dirmantaitė. Arbatėlę paįvairino dainos, skelbimai, kronika, 
studentiška „trula“. Nuotaika buvo tikrai jauki. Gerb, viešnios 
žadėjo sekantį kartą atsilankyti jau su pyragu ir programa... Tik 
gaila, kad filisterės (daugumoje) taip pasyviai reaguoja į savo 
jaunųjų veikimą.

— Lietuviai studentai Lenkijoje. Lenkijos universi
tetuose studijuoja 139 lietuviai: 103 vyrai ir 36 moterys. Tai bu
simoji Vilniaus ir Seinų krašto lietuviškoji inteligentija.

— Panelė Herta Buda k e r, baigusi su pagyrimu aukštąjį 
medicinos mokyklą Austrijoj, įsigijo Graco universitete medicinos 
doktoratą.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
— N a u j a s š v. R a š t o 1 e i d i m a s. Šv. Rašto pirmasis lei

dimas jau išsibaigė. Metropolitas Šv. Rašto vertimą peržiūrėjo ir 
dabar leidžia antrąjį leidimą. Rašybą pataisyti padeda dr. Salys.

— Pirmoji moteris advokatas. Pradėjo Kėdainiuose 
advokato praktiką pirmoji lietuvė M. Digrienė, prieš tai čia ėjusi 
apylinkės teisėjo pareigas.

— Dubline vieno dienraščio pastangomis įvyko „laimės kon
kursas ir premijavimas „laimingiausios Irlandijos vedusiųjų poros“. 
Premiją laimėjo Fergusson pora. Atvykusi delegacija įteikti pre
miją rado butą tuščią, tik ant stalo gulėjo raštelis: „Mes esame 
per daug laitniįgi, kad leistume tai kelti viešumon.

— „Vestuvinių žiedų diena“ Italijoje. Gruodžio 18, 
mėnesiui suėjus nuo sankcijų pritaikymo dienos, visoje Italijoje 
bus įvykdyta „vestuvinių žiedų diena“. Tą dieną prie karių pa
minklų ir karių kapinėse bus aukojami vestuviniai žiedai. Ši idėja , 
iškelta žuvusiųjų karių motinų ir našlių komitetų kovai prieš 
sankcijas ir paties Mussolinio patvirtinta.
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Paryžiaus pardavėjos, vadinamas „Midinettes“ švenčia savo globėjos 
šv. Katarinos šventę.

Netekėjusios ir turinčios mažiau kaip 25 metus amžiaus galėjo papuošti šv. Ka
tarinos statulą. tuo pareikšdamos norą gauti gerą ir gražy vyrą. Pasipuošusios 
originaliomis kepuraitėmis iš margo popierio, dalyvavo Notre Dame de Bon- 

ne-Nouvelle bažnyčioj, kur pamaldas celebravo Paryžiaus Vyskupas.

— Istorinėj St. Quentino pilyj jau 83 metus gyvena 105 mėty 
senumo Madame Carpentier de Sainte Opportune 
ir gyvai seka dienos įvykius; Didžiąją dienos dalį ji pati skaito 
laikraščius ir dienraščius visai nenaudodama akiniy. Kasdien vieną 
valandą vaikštinėja po pilies parką. Kasmet ponia de Sainte Op
portune keliauja į Liurdą ir dar praeitais metais maudėsi šaltame 
stebuklingo šaltinio vandenyje.

— Krizis pakeičia įstatus. Nesenai buvo pakeisti 
Devonshire klubo, įsteigto 1874 metais, įstatai. Klubas savo nariais 
priimdavo tik vyrus. Naujieji įstatai jau leidžia ir moterims būti 
tikraisiais nariais. Taip pasielgta esą dėl motery tinkamumo ir 
aukšto vertinimo parlamente. Bet tikrumoj moterys priimamos 
į klubą tais sumetimais, kad, sumažinus kriziui klubo turtą ir pa
jamas, sąskaitos buty išlygintos motery pinigais. ■ k *
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Pslp.

moterystės sunkenybių. Vertė P. Pociejus 
Kaina 3 lit

tės“ leidinys. Pslp. 45. Kaina 15 et.

II

Atsiųsta paminėti
Antanas M a liaus k a s. Etik . Pirmoji knyga. Bendroji dalis. Vytauto 

Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto leidinys. Kaunas, 1935. 
Pslp. 191.

Soter Religijos mokslu laikras.^. XII metai Nr. 1 (20) 1935. Leidžia Vy
tauto Didžiojo Universiteto Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyrius. 

77.
J. E. Georg. Moterystė ir natūralus gimimų reguliavimas. Išeitis iš

2 laida. Kaunas, 1935, Pslp. 224.

Vaikų kalendorius 1936 m. Paruošė T. Krištanavičius S. J. „Žvaigždu-

Didysis Lietuvos metraštis. Kalendorius 1936 metanrsrKaunas.P slp. 148.

Sakalo B-vės leidiniai 1935 m.
Ągota Bulyginienė. Abisinija. Pslp. 159. Kaina Lt. 1,80.
Balys Sruoga. Baisioji naktis. Drama. Pslp. 222. Kaina Lt. 3,50.
Simas Sužiedėlis. Vytautas Didysis ir jo žygiai. „Tinka visų mo

kyklų knygynams“. Šviet. M-jos Knygų Tikrinimo Kom-jos protok. N r. 430, 1934 
m. Pslp. 175. Kaina Lt. 3,50.

Kazys Zupka Balsas žemei. Lyrika. Pslp. 62. Kaina Lt. 2, —
Stasys Anglickis. Septynios didžiosios nuodėmės. Pslp. 62. Kaina. 

Lt. 2. —
J. M a c k e v i č i u s - N o r d. Velnio lašeliai. Pasaka. Piešiniai graf. E. N. 

Totlebėnaitės. „Tinka visų mokyklų knygynams“ Šviet. M-jos Knygų.Tikrinimo 
Komisijos Nr. 489. Pslp. "121. Kaina Lt. 2,—

Sigrid Undset. Kristina. Romanas. VIII Kaltieji. Išvertė Juoz. Za- 
grakalys. Zarasai. Pslp. 269. Kaina Lt. 2,50.

Pearl S. Buck. Geroji žemė. Vertė Kazys Boruta. 1 ir 2 dalys. Pslp. 
224-{-207. Kaina Lt. 2,50 (kiekvienos dalies).

Jis turi Jus lankyti kasdien reguliariai ir informuoti apie Į 
viską, kas dedasi ne tik Lietuvoje, bet ir plačiame pasauly. Jo < 
žinios greitos ir tikslios. Jis duoda Žinių ir straipsnių ne tik iš < 
politikos, bet ir iš ekonomijos, visuomenės, literatūros, ekrano, Į 
mokslo, labdarybės, šachmatų, sporto ir kitų sričių gyvenimo. J 
Jame rasi tai, ko kituose laikraščiuose nerasite. Atkarpa — daž- < 
niausiai iš literatūros srities žymiausių rašytojų. <

Dėlto nedelsdami dar šiandien pasiųskite užsaky- Į 
mą 1936 metams šiuo adresu x Į

„Ryto“ Administracija, Kaunas, Duonelaičio g. 24. Į
Prenumeratos kaina: Metams Lit. 50, pusei metų Lit. 25, < 

1 mėn. Lit. 5; Užsieny — dvigubai, išskyrus Latviją, Estiją ir Vo- J 
kietiją, kur metams Lit. 60, pusei metų Lit. 30, 1 mėn. Lit. 6. J 
Moksleiviams, pradžios mokyklų mokytojams, darbininkams ir < 
ūkininkams metams Lit. 36, 1 mėn. Lit. 3. J

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė. Redaguoja R. Romašauskaitė
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(spėjimas- Sesttt&į labai daug pasitarnausite savo: pa
žįstamiems, jei būsite susipažinusios su knyga »Moterystė ir natūra* 
ta» gimimą reguliavimai“, nes ji liečia nepaprastai aktualius klausi
mus. O kad dabar ta knyga yra nepaprastas susidomėjimas, ir teks 
informuoti, rodo smarkus jos plitimas. Per išpirkta daugiau
20Ö0 egz. Ir jos priešai perskaitę pakeičia savo nuomonę. Labai nau
dinga paskaitoms^ Prieš šventės pasirodė naują atpiginta laida.

* ’ • • • ' ’ • • I ‘ ' • * ’ - . - . . • < . ' •. .T. *
•' --e • -■ \ V ’ . ‘ ■ ■ ■, ■■ ’ • • •• '• <• — '

...... ............ ----------------------------------------------------- ------------------- -------------—------------ -------------------- --------------------—-------------------------------------------- ------------------- ------ ------------------------------------- -
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1936 metais šv. Kazimiero Draugija 
duos savo nariams šias knygas:

• ■ ' ■ . . ‘ ‘ r- • - - . ’ f *. * % , ■ • ' * . * > ■ . . • •

r • • , *■ • ■ t . .. * ’ . . . - - ’

1. Skaudusnesusipratimai,»  py saka žinomo it81Ųrašytojo£.d£rAwz«s.
’ ■ 2.Paskutiniojikiinigo pergalė, gralS apysaka iš misiją kraštą, B Arens?. /.-

3. Hongkong© rastinis, įdomios apysakaitės iŠ tolimąkraštą, A. Haonderio.
4. Mary Ward, šventoji iš sunkią Ąriglijoškatalikamslaikų, pnt. Rubatscher.
5. Šių dienų palyginimai,sąmojingos mintys apie šių dienų dalykas, par. M ßtben 
4- Kantrybė, parašė žinomas rašytojas vyskupas J, Pelczar.
7. Išpažintis, par.gausus prancūzų vyskupas Bougaud.
8. Pasimatysim danguje, paguodos laiškai (versta iŠ 47 leidimo), par. P. Blot.
9. Gyventi su Dievų, par. R. Plas, (to paties, kur ir „Gyvenimanpažvelgus*)» 

10 Mąstymai apie Sv. globėjus, paskutinioji mąstymų knyga, kaiti Chaignono. 
11. Kauno kalendorius, 1937 metams.

Kurią narys ttj knygijnenorės^ tegu praneša 
/ laišku gaus šias knygas:

1. Pasaulio valdovas, romanas iš Antikristo laiką, parašytas garsaus anglą rašy
tojo R. H. Bensono, verstas V. Kamantausko, 2tomai.

2. Katalikybės esmė, gilusi labai vertingas, didis veikalaš parašytas Adamo»
■ 3. Kauno kalendorius l937 metams. :

, : - Jeigu kas tų knygų nenorėtų, gali pasirinkti kitų Sv. Kazimiero Dr-jos iš
leistų knygų už 10 litų ir laiškeliu pranešti Valdybai. Ją sąrašas paskelbtas Draugi
jos Kataloge, kurs atspaustas ir atskirai, ir Kauno Kalendoriuje. Katalogą galima gauti 
dovanai. — Knygos nariams siunčiamos du kartu per metusi pirmą — apie Velykas, 
i^itrą —■ metams baigiantis.

Metiniai nariai moka už metus po 5 litus. Apie kitus narius žiflr. Kauno Ka
lendoriuje arba Draugijos įstatuose. įstatus galima gauti dovanai. I

' į Užsakymus ir pinigus siųsti šiuo adresu: Sv. Kazimiero Draugija, 
'..Z' '■' //•'-./f Kaunas, Rotušės Aikšte 6. <
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jaunimui PAVASARIS“
„Pavasaris“ yra vieniritėlis laikraštis, kuris labiausiai * rūpinasi jaunimo grynai

' jjPayasaryje* daug vietos skiriama šeimininkėms; jauniems ūkininkams, amati- 
•ninkams; jauniesiems ir kit. ; -•. ?J?;

/ „Pavasaryje** geriausi straipsniai, rasiniai iš visokių jaunimui tinkamiausių sričių. / 
„Pavasaris** informuoja jaunimą apie vidaus ir užsienio visuo men es gyve-

nimo reiškinius. 7 7 <.K/ /'/■' . /■..■'■
■ „Wvs»ar^e^ į yra platus skaitytojų labai/

mėgiamas.
„Pavasaris^ yra papuoštas puikiomis Lietuvos ir kitų kraštų iliustracijomis^

/ Be to, „ Pavasaris* kiekvienam savo skaitytojui 1936 mel duos didelę 3 lt vertės 
M kan. P. Dogelio knygą j,Mano gyvenimas ir prisiminimai*. Visų

įmokėję ikr 1936 m. kovo 1 d. 4 lit gaus/ »Pavasarį* ir knygą viso 7 lit vertės,
;/ - r- ■■ '''wPavasarfa*'<..ädresass;Kamnäs,.; pašt. dėž. 88, arba. Laisvės ai. 31. -

* * . • '* • -i" . ' . ■ * . * ' * . * ‘ \ - - • . • * ’ *" "
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112 — 144 pusi.) ir iliustraciją brangumo „Židinys“yraprieiiB- 
" ‘ ' * mažiausiai pasiturinčiam lietuviui inteligen

tui.Dėl savo aktualumo ir objektyvaus gyvenamojo momento įvy-

ILIUSTRUOTAS KULTŪROS ŽURNALAS

. ■ 7^ IT c t
1936 m. ŽYMIAI ATPIGINTAS

Nežiūrint didumo (^Židinys“ eiha kas^mėnuo sąsiuviniais po
112 - -'
mas kiekvienam, kad ir i

kių vertinimo „Židiny s“ fra daugeli mėgiamas ir skaitomas.

1936 m. „Židinys" dar skiria ir dovanų
pirmiem 200 anksčiausia už visus 1936 apsimokėjusiy pr-rią kas 
antram asmeniui po „Sakalo“ b-vės išleistą įdomų Ig. Šeiniaus ro
maną „Siegfried Immerselbe atsijaunina*, kurio kaina yrą Lt. 4,50.

1936 met.„
metams Lt. 30, pusm. Lt. 15. Pradžios mokyklų mokytojams: 

met Lt. 25, pusm. Lt. 15. Valdininkams, tarnautojams ir studen
tams,kurie turi mėnesiui pajamų nedaugiau, kaip Lt. 150-, met. 
Lt 20, pusm. 14, 1Ö. į

Adr4 „Žl D1N Y S“, Kaunas, Laisvės Al. 3 b, tel.2676

i

nio“ pr-tos kaina bustokia
H

Nemokamai gali skaityti tas, kas 
surinks 5 metines prenumeratas.

Moterų kultūrinio ir visuomeninio gy- 
venimo žurnalą

N A U J A J A V A ID 1 LUTE“ »A v n u j tyj rą y m vii- ui i* 
turėtų skaityti kiekviena išsilavi
nusi moteris.

t

t

i ■ . > . ' . , ’ ■ ■
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O. B ei ec kien ė. Mielosios Talkininkės . ...... ; * . . 
j. Angas t a i t y t ė Vai č i 8 n i e nė. Mano namai (eilėn) .

„ Erškėtis ir stirna (elfen)
lz. B1 a už d ž i 8 n a i t ė. Tik Jis uegrjl (eilėr.) . * . . * 
B. Buivydaitė. Moteris literatūroje > .
I z.B1 a u ž d ž i 8 na i t ė. Eli! (eilėr.) . . .

m Gluosnio pasaka (eilėr.)
B. B ui vy d aitė. Daug kryžiy (eilėn) .....

K. G r i g a i t y t ė. Mūšos pakrantėse
J. D r u n ga i t ė, Kalny upelis (eilėr.)
į „ Kai nebu8Dievo(eilėr.). .. 
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