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J. MACEINIENĖ

Intelektualinio moterų 
bendradarbiavimo prasmė

Mes stebimės, kodėl moteris, palikusi mokyklą, sukūrusi 
šeimą arba pradėjusi dirbti savo specialybės darbą, dažnai savo 
dvasia, tarsi, susnūsta, užsidaro į siaurutės savo aplinkos ratelį, 
kurio praplėsti jau nebebando. Juk taip daug šviesaus proto, 
plačių užsimojimų mergaičių, kurios atrodė kultūrai daug duo
siančios, išėjusios į gyvenimą ty vilčių nepateisino.

Mūsų universitetas kasmet išleidžia geroką skaičių moterų. 
Jų tarpe yra ir labai gabių, savo darbais jau universitete pasižy
mėjusių. Bet išėjusių iš universiteto tik nedidelė dalelė sugeba 
išlaikyti savo dvasią laisvą ir plačią. Tik ne daug iš jų domisi 
ir dalyvauja tikra prasme kultūrinėje kūryboje.

Vienos, sukūrusios šeimą, siaurutėje namų apyvokoje pa
laidojo ne tik savo sukurtuosius kultūriniam darbui planus, bet 
patį norą kurti tikra prasme tegul ir namų kultūrą. Kitos, 
pradėjusios dirbti savo specialybės darbą, tarsi, užsirišo sau akis, 
kad nebematytų nieko, kas yra šalia to darbo, arba, kad žiūrėtų 
j visa tik per siaurą savosios specialybės prizmę ir visa tiek te
vertintų, kiek tai būtų jos specialybei naudinga.

Tokiu būdu moteris pati susiaurina savo dvasią, ją, tarsi, 
užmigdo. Šeimos moteris tada tampa tik virėja, skalbėja (tegul 
ir nedirbdama pati šitų darbų) ir dažnai bloga aukle. Specialistė, 
susiaurinusi savo akiratį, pagaliau pradeda nebesidomėti nė tais 
dalykais, kurie turi sąryšio su jos specialybe. Pamažu ji visiškai 
paliauja kūrusi ir tik naudojasi savo ankstybesnio darbo vaisiais.

Tokio susiaurėjimo priežasčių reiktų ieškoti pačioje moters 
dvasios struktūroje. Moteris turi vieną žymią savo dvasios ypa
tybę, kuri gali būti labai pravarti josios kūrybiniam darbui arba 
labai tam darbui kliudanti. Šita ypatybė yra josios receptyvu- 
mas, kuris moters dvasią daro turtingą ir tuo budu galinčią daug 
duoti aplinkumai. Bet tas pats receptyvumas, netvarkomas, gali
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įnešti į moters dvasią chaoso, gali padaryti ją automatiška įspū
džių priėmėja ir tuo būdu nebetinkama kultūrinei kūrybai.

Daugiau ar mažiau receptyvus yra kiekvienas žmogus: ir 
vyras, ir moteris. Ir su turtingiausiu vidaus gyvenimu žmogus 
taptų skurdus ir vienodas, jei jis negalėtų pasipildyti svetimais 
dvasios turtais. Jo kūryba greit taptų sausa, tarsi, netekusi gy
vybinių sulčių. Bet receptyvumas moteryje dažnai nustelbia jos 
aktyvumą, kaip aktyvumas vyre dažnai nustelbia jo receptyvumą, 
nes receptyvumas yra vyraujanti moters dvasios ypatybė, kaip 
aktyvumas yra vyraujanti vyro dvasios ypatybė.

Kai vyro aktyvumas nustelbia jo receptyvumą, jis kuria daug, 
jis veržiasi pasidalyti savo dvasios turiniu su pasauliu, jis sten
giasi savo dvasios turiniui suteikti vienokį ar kitokį pavidalą. 
Bet greit jis ima kartotis, jo kūryba tampa sausa, neįdomi. Sa
kome, žmogus suplokštėjo, pasidarė paviršutiniškas. Tai atsitinka 
dėl to, kad iš didelio veržimosi į paviršių vyras nebeįstengia savo 
dvasios praturtinti svetimais pradais.

Kai moteryje receptyvumas nustelbia jos aktyvumą, ji tampa, 
tarsi kempinė, kuri visa į save sugeria, bet nieko iš savęs neiš
leidžia. Moters dvasia tada visiškai ir ištikimai atsiveria pasauliui 
ir įsileidžia į save visas svetimas mintis, visus svetimus laimėji
mus. Bet viso šito svetimo turto ji neperkuria savo dvasioje, 
nesutapdo su savuoju aš, bet tik pati jam nusilenkia ir su juo 
susilieja. Tokia moteris dažnai daug skaito ir daug įsigyja žinių. 
Bet ji nemoka savo žinių sisteminti, — nemoka kritiškai jų įver
tinti ir padaryti savo sprendimų. Pagaliau dažnai receptyvumas 
palieka moterį siauroje jos ir josios artimųjų aplinkoje, kur ji 
gyvena atvira dvasia visam, ką šita maža aplinka jai teikia. 
Pamažu ji nebetenka dvasios polėkių, nes jos aktyvumas, neug
domas, sumažėja ligi minimumo. Tada ir susidaro šitas neigia
mas moters tipas, apie kurį kalbėjome ankščiau.

Tačiau, iš kitos pusės, protingai tvarkomas receptyvumas, tampa 
labai vertinga moters dvasios ypatybe. Moters psichinis gyvenimas 
jau iš prigimties yrą turtingesnis, negu vyro. Kiekvienas išorinio 
pasaulio įspūdis moters sieloje įgyja daugybę atspalvių. Kiekvieną 
įspūdį ji perkurta savo sieloje. Ji intuityviai paregi dalykų esmę. 
Tuo tarpu vyras ją suranda abstraktaus mąstymo keliu. Moters 
pažinimo kelias paprastai esti trumpesnis ir gyvesnis už vyriškąjį 
pažinimo kelią, nes ji pasigelbsti intuicija. Moteris pačia savo 
prigimtimi ir savo paskyrimu stovi arčiau gyvenimo gelmių, negu 
vyras. Todėl ji gali greičiau ir giliau jas pažinti. įgimtas recep
tyvumas padeda moteriai atidaryti savo dvasią visam gyvenimui. 
Visa, kas į ją įeina, nelieka joje svetima. Moteris visa perkurta 
ir sutapdo su savuoju aš. Tuo būdo moters dvasia turtėja ir 
įsigyja platų pažinimą. Tik čia moteris turi budėti, kad jai ne
atsitiktų taip, kaip atsitiko ekspresionistams: norėdami priimti j 
savo dvasią aukštus ir gražius dalykus ir paskui juos meniškai
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atkurti, jie nepasijuto, kaip įsileido į save ir paskui atkūrė did
miesčių triukšmą, sirenų staugimą, stiklo Šukes, senus puspadžius,..

Taigi: neatverti savo dvasios viskam, bet tik patiems ge- 
riausiems ir kilniausiems dalykams. Domėtis tik tuo, kas iš tikro 
yra verta dėmesio. Tuo būdu receptyvumą visuomet turi valdyti 
protas, ir šalia receptyvumo turi būti ugdomas aktyvumas, kuris 
duotų impulsų kūrybai. _

Moteris turi aiškiai žinoti savo silpnąją pusę. Tai yra di
delis linkimas pasiturėti pačiai vienai gautomis gėrybėmis, tyliai 
jomis sieloje gėrėtis, jy niekur nepanaudoti ir su nieku jomis 
nepasidalinti. Vietoj pasyvaus priėmimo reikia savyje išsiugdyti 
sveiką ir jautrų į visus priimamus dalykus reagavimą ir išmokti 
savo dvasios turtais pasidalyti su išoriniu pasauliu.

Tiesa, ne visos ir ne visi gali savo dvasios turiniui duoti tam 
tikrą konkretų pavidalą, t. y. ne visi gali kurti mokslo, meno ar 
technikos veikalų. Bet visos gali išmokti susidaryti aiškų spren
dimą apie visas svarbesnias gyvenimo apraiškas, apie visus tuos 
dalykus, kurie ateina iš pasaulio į jos dvasią. Šituos savo spren
dimus ji turi kokiu nors būdu apreikšti kitiems. Vienas tik ži
nojimas pasilieka bevaisis. Moteriškasis pasaulio pergyvenimas 
yra turtingesnis ir dažnai gilesnis už vyriškąjį pasaulio pergyve
nimą. Moteriškasis reagavimas į dvasios gyvenimą ir į kūryba 
yra pašauktas to gilaus mistinio ryšio, kuris jungia moters _sielą 
su pirmykščiu gyvenimu ir su pirmykščia kūryba. Todėl jos 
pasisakymas čia gali atskleisti tą mistinę gyvenimo ir kūrybos 
pusę, kuri dažnai yra vyrams paslėpta.

Visa tai moterį įpareigoja užslopinti savyje linkimą pasiturėti 
pačiai sau savo dvasios turiniu. Tikrasis gyvenimo ir kūrybos 
veidas gali paaiškėti tik tada, kai moteris išryškins, įprasmins ir 
praturtins jame vyro sužymėtus bruožus.

Tam reikalui moteris turi pasisakyti. Pro inteligentės 
moters suvokimą ir mąstymą negali praslysti nė viena svarbesnė 
gyvenimo apraiška, nė vienas naujas kūrybos laimėjimas. Bet 
moteris turi būti ne tik kultūrinio gyvenimo stebėtoja ir jo tei
sėja. Ji ir pati turi kurti kultūrą. Čia ir gludi intelektualinio 
motery bendradarbiavimo prasmė. Keferuodamos ir sudarydamos 
tarpusavias diskusijas, vienu ar kitu kultūriniu klausimu, inteli
gentės savaime išsiugdyty kūrybinių nusiteikimų. Lietuvė inteli
gentė, apskritai, dar nėra pratusi pasisakyti. Pasikeisdama nuo
monėmis mokslo, meno ir kitais kultūriniais klausimais, ji išsiug
dytų sveiką kritiką, jautry į visa reagavimą ir tikrą orientaciją. 
Toksai tarpusavis bendradarbiavimas, palaikymas tamprių dvasios 
ryšiy, kaip tik padėty moteriai sutvarkyti savo receptyvumą ir 
išmokytų ją anreikšti savo dvasios turinį, kas kultūrinei kūrybai 
yra būtina. Pagaliau intelektualinis motery bendradarbiavimas, 
nuolat kurstydamas dvasios budrumą, padėty moteriai išvengti 
vienašališkumo ir įpratintų ją gyventi gyvenimu, toli išeinančiu
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VĖSI f,A

Pakviesk mane

' Kada išęisLi svečią žemę
Ir būsi jau toli, ir būsi jau bekraštėj tolumoj...
Kada mintis, tiktai mintis, kur širdyj gema,
Primins tau šitą diena,
Pakviesk mane!
Tegul einu,
Tegul širdy liepsnojanti tau meilė mane gena,
Tegul einu ir džiaugtis, • ‘
Tegul einu ir verkti su tavim...

Kada užkopsi į svajų svajonių išsvajotą,
Kada pasieksi šitą žibančią viršūnę kalno,
Pakviesk mane į savo džiaugsmo puotą, 
Pakviesk mane!
Tegul ir aš,
Tegul ir aš nors trupinėlius tavo džiaugsmo

- Su tavim ragaunu...

Kada didžiulis, juodas vargas
Apsiaus visus tau iki vieno takelius...
Kada jau tu nebegalėsi išmanyti kokis raugas
Iškilo iš geriausią tavo vyno butelių. — 
Pakviesk mane!
Tegul ir aš, aplankius tavo skausmą,
Parsinešu į savo kviečius tu nuodų.., C C. C • ■
Slapčia, po apsiausto skvernu, nuodingųjų kūkalių...
Tegul ir man suūžia vėtros,
Tegul ir aš į laimės kelią, 
Jau niekad, niekados neišeinu...

iš kasdienės aplinkos. Tuo būdu vis mažėtų skaičius motery, 
užsidariusių siauroje savo aplinkoje ir vis didėtų kūrybingųjų 
moterų skaičius.

Reikalas intelektualiai bendradarbiauti jau seniai buvo 
moterų suprastas ir buvo imtasi priemonių pradėti tą darbą dirbti. 
Bet kažkodėl laukiamų rezultatų- tos pastangos nedavė. Gal 
buvo pasirinkti netinkami veikimo budai? Čia mes nenagrinėsime 
šito nepasisekimo priežasčių. Reikia pasiryžtą darbą pradėti iš 
naujo.

• _ . te
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SALOMĖJĄ NĖRIS 
ū

Nepažįstamajai draugei
Tu mane myli? Tu manai,
Kad aš labai, labai... kažin kas — 
Brangioji mano! — Nežinai, 
Kaip aš į nuodėmes palinkus.
Jaunystė švaistėsi žaibais!
Dabar jau vasara nunokus — —
Tu gal stebėsiesi labai,
Kad aš gyvent ligšiol nemoku —- —
Dalužė mane guodė jau —
Ir baudė, nubaudė ne sykį! — 
Gyvenimą juk nuodijau ■— 
Kaip našlaitėlį pavainikį — —
Su juo prasilenkiu dažnai —
Tada vėl kankinuos paklaikus — — 
Brangioji mano! — Nežinai, 
Kokia iš manęs... vėjo vaikas!

E. BUJOKAITĖ

Kada nors taip pat
Daužysis kada nors tie patys vėjai
Ir topolius virkdys...
Ir ašaros užplūs niūrioje vienumoj 
Kitas akis.

Sutems tokios pat dienos,
Saulėlydžiai užges, 
Kita širdis bailiai virpės... 
Ir kažlįo pasiges.

Praeis taip amžiai ištisi
Vienas po kito,
Nieks nežinos, kad mano sieloj džiaugsmas 
Skausmu pakito.

Nieks nepajus pro laiko rūką,
Kad čia ilgėjos kas,
Kad siekė kažin ko, svajojo, vylės...
Nurimk... praeis viskas;
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J. DRUNGAITĖ

Pirmosios valstybinės 
literatūros premijos laureatė 

ir 
„Aukštųjų Šimonių likimas“

Talentai bręsta tyloje. Gyvenimo pažinimas, gilūs išgyveni
mai ir kruopštus darbas turi čia labai daug reikšmės. Ieva Si
monaitytė gyvenimą pažįsta. Tai nėra išpoezėjusi sentimentali 
egotistiška pasakotoja. Jai artimi ir brangūs savo krašto žmo
nių reikalai, sielvartai, ypač tautinės lietuviu aspiracijos. Jos 
kūryboje jaučiamas tvirtas tikėjimas savo tauta. Ar ji savo plunks
na paliestu praeitį, dabartį ar ateitį, niekur nei mažiausio šešėlio, 
nei mažiausio priekaišto Lietuvai pačiai. Kalti dėl nelaimių sve
timi — likimas. Ieva myli savo tautą moteriška, nepriekaištinga 
širdimi, motiniška meile. Užtai ir piešia savo romane tokius 
jaukius Lietuvos būrus. Kartais jie suvargę, nekantrūs, dažnai 
suklysta, bet visuomet artimi ir brangūs. Štai klastingas sakyto
jas Auskis, bet koks įspūdingas jo atsivertimas prieš mirtį, kiek 
tragizmo! Mikas Sobrys, lenvapėdis mergišius, bet kiek kančios 
ir kartumo susikaupia jo širdy vėliau per ištisą mėty eilę, ir jis 
jau supranta savo klaidas, ir nevykusiai pasirinktą kelią. Taip pat 
ir Miko motina, senoji Sobrienė. Dėdė Mikelis Šimonis, Kara
liaučiuje išprusęs, sumiesčionėjęs ir apvokietėjęs, o vis tik iki pat 
kaulo smegenų lietuvis — lietuviškai jaučiąs žmogus: Ir bene 
simpatingiausias iš visų — Heinzas Šimonis, Mikelio sūnus, vo
kiškoj aplinkumoj, vokiečių kultūros prieglobsty užaugęs ir su
brendęs, o vis tik visa savo esybe lietuvis. Godžioji Etmė, silp
navalis Vilius, Krizas Šimonis ir jo žmona Ilzė, Sobrių Miko 
suvedžiotoji Urtė Šimonytė ir visa eilė kitų, skaitytojui pažįstamų, 
veikėjų. Visi jie tokie malonūs, artimi, žmoniškai gyvenimiški. 
Tačiau šviesiausias asmuo visame romane yra Jokūbas Šimonis. 
Tai, sakytum, bajoro Šimonio, kurį vokiečiai kolonistai po maro 
metų nužudė jo paties dvare, pasikartojimas. Jokūbas — tikras 
giminės patriarchas, šeimos dorybių ir išminties įsikūnijimas. 
Jam pavydi, jį gerbia, jį myli visa apylinkė. Skaitydamas roma
ną pažįsti vieną po kito visus veikėjus, jų gyvenimą ir visą lai
ką jautiesi kažkokios šilumos apgaubtas — ak, su tokia meile,
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su tokiu natūralia nuoširdumu kalbėti apie lietuvi, vaizduoti jo 
gyvenimo sunkų, bet kilnų kelią!.. Prieini išvados, kad autorė 
pati tikrai turi būti išgyvenusi visus savo herojų jausmus, o gal 
net tikrai ėjusi kokios nors našlaitės Rožytės keliu.

Ieva Simonaitytė gimė vargingame Vanagų kaime, Klaipė
dos apskrity. Jau penktus metus eidama turėjo pati užsidirbti 
duonos kąsnį tarnaudama. 1718 m. išmokusi siūti pradėjo sava- J 
rankišką gyvenimą. Po didžiojo karo aktingai dalyvauja Mažosios 
Lietuvos tautiniame judėjime. Vanaguose įstojo į liet. jaun. drau
giją „Eglę“, užtai jos visi giminės, artimieji ją pasmerkė.

Jaunystė, taip pat kaip ir kūdikystė, liūdna ir sunki. Ir 
visas jos gyvenimas iki šiol tebuvo uolus darbas dėl pragyveni
mo priemonių, ir atkakli kova dėl/lietuviškų įsitikinimų. Nuo 
1921 m. Ieva Klaipėdoje. Dirba Lietuvių atstovybėj, po to „Bal
so“ redakcijoje. Šiemet sukako 12 metų, kai ji dirba autonomi
nėse įstaigose. Dabar ji yra seimelio raštinės vertėja, šias parei
gas ji eina 12 metus. Už tautinę veiklą Ieva Simonaitytė yra 
apdovanota Mažosios Lietuvos atvadavimui paminėti ženklu, kurį 
jai davė Vyr. Maž. Lietuvos gelbėjimo komitetas, Lietuvos Nepri
klausomybės medaliu ir 1935 m. Gedimino ordeno medaliu.

Iš šios, kad ir trumpos mūsų Gerbiamos Laureatės gyveni
mo apžvalgos jau matosi, kad ji gyvena kartu šu savo tauta, su 
mumis tuo nauju mūsų krašto gyvenimu, kurį mums lemta gy
venti šiandie. Ji dalyvauja tame gyvenime. Tas išėjo jos kūrybai 
tik į naudą. Jos kūrjba yra natūrali ir gyvenimiška. Ieva eina 
prasmingu, musu tautos gyvenimo keliu ir to gyvenimo < turinį 
perkelia į savo kūrinius. Jos kūryba nėra dirbtinas siužetų ieško
jimas, nėra sausas veikalų fabrikavimas — jos kūryba yra lietu
viškos sielos, lietuviškos, mylinčios savo kraštą širdies kalba. 
Romaną beskaitydama taip ir girdi, nebe anų prieškarinių, bet 
šių nepriklausomų dienų Aukštųjų Šimonių balsą, Jokūbo Ši
monio balsą: „Tai kas. kad tu vadiniesi Enulatu, tu Janulaiti, tu 
Vanagatu besivadinąs Vanagaiti, ir visi jūs panvokietizmo apsvai
ginti nelaimingieji broliai. Pajuskite kraujo balsą, širdies, lietuviš
kos dvasios balsą ir pažinkite tuos savo brolius ir seseris, kurie 
ne tik už save, bet ir už jus kovojo, kovoja ir kovos“.

Talentai bręsta tyloje. Dvylikos metų Ieva parašo giesmę 
savo mirusios tetos garbei. Ši giesmė plačiai buvo pasklydus! ir 
ilgai virkdė savo graudingu turiniu jausmingas „giedorkas“. Ieva 
jau 17 metų buvo, kai pirmą jos eilėraštį atspausdino „Tilžės 
Keleivis.“ Pagauta tautinio judėjimo srovės ir nuotaikos, rašinėja 
į laikraščius įvairias apysakaites, kurios mielai spausdinamos. 
Tačiau Ieva pati savo kūrybą labai kritiškai vertina — daug jos 
rankraščių, gal ir neblogų, jos pačios rankų metami į ugnj dėl 
to, kad „nevykę.“ Prieš kelerius metus „Lietuvos Keleivy“ buvo 
atspausdinta jos viena didesnė apysaka. Romaną rašyti Ieva se
nai svajojo, keliais atvejais net bandė, bet vėl sunaikindavo, ką
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pradėjusi. Bet vis dėlto per ilgesnį laiką rankraštis augo ir užau
go. Tai romanas „ Aukštuj# Šimoni# likimas.“ 1925 metais pradė
tas ir vėl numestas, 1933 metais vėl iškeltas ir tvarkomas bei 
papildomas. „Aukštųjų Šimonių likimas“ pagaliau atsidūrė „Liet. 
Keleivio" redakcijoje, po to žymesni# mūsų literatų rankose, iš
leidžia jį Švietimo Ministerijos Knygy Leidimo Komisija ir vei
kalas, išvydęs dienos šviesą, premijuojamas 5 000 lt. premija.

Susipažinę su pačia autore pažvelkime į premijuotą kūginį.
Mes esame pratę prie romanų, kurių visa vaizduojamoji 

medžiaga būt# sugrupuota apie vieną vyriausią veikėją. Tas vei
kėjas dažniausia yra ir kokios nors pagrindinės idėjos atstovas. 
Aukštųjų Šimonių likimas šiuo atžvilgiu visai kitoks. Pagrindinė, 
viską jungianti mintis čia yra tokia: lietuvio pasyvus, bet atkaklus« 
priešinimasis svetimųjų (vokiečių) įtakai — lietuvio ištvermingu
mas. Ir tas priešinimasis, tikra to žodžio prasmė, yra pasyvus. 
Taip, kaip akmuo ugniai neįkandamas, kaip geležis kirviu neįske- 
liama, — nes tokia t# daiktų prigimtis, kitokie jie negali būti, 
kad ir į kažin kokias sąlygas pakliūtų, — taip lietuvis svetimie
siems nepalenkiamas, nes tokia jo prigimtis. Anksčiau ar vėliau 
vistiek prabils kraujo balsas, kaip seno Mikelio Šimonio krūtinėje, 
kaip jo sūnaus Heinzo širdy. Gali lietuvis dirbti Dortmundo geležies 
liejyklose, gali jis būti Karaliaučiaus apskrities raštininku, gali 
jis vesti vokietę, gali jis net gimti svetur ir tik iš pasakojimų 
savo tėviškę Lietuvą pažinti, vistiek jis pus tik lietuvis, vistiek 
išauš diena, kada prabils kraujo balsas ir... Tas atrodo taip 
„pasakiška“, taip beveik neįtikėtina, bet taip miela kiekvienam 
lietuviui... Štai kas žavi kiekvieną lietuvį Ievos Simonaitytės 
romane. Dėkingas bus autorei kiekvienas lietuvis už drąsų Mato 
Šimonio pasipriešinimą — pamokymą barono Goldštromo, už 
kilnų Jokūbo Šimonio lietuvybės kilimą prieš baigiantį suvokietėti 
sūnų Mikelį (Aš ne papa, aš — tėtis), ir už to paties Mikelio 
grąžinimą lietuvybei. Už — Heinzo Šimonio kilnų lietuvybei teisi# 
pripažinimą, už Urtės Šimonytės lietuvišką natūralią drąsą Kara
liaučiuje. Ir už daugelį gražių, lietuviškumo atžvilgiu, kitokių gestų.

Romane vieno pagrindinio veikėjo, kaip jau minėjome, nėra. 
Veikia ištisa eilė asmenų, priklausančių vienai šeimai — išeitų, 
kad vyriausia veikėja yra šeima. Pradėjęs romaną skaityti, po kiek 
laiko imi nusibosti tuo nuolatiniu veikėjų keitimusi. Čia tik 
su vienu susipažinai, jau tas pašalinamas, j veikėjų eiles stoja 
kitas, trečias ir t. t., bet knygą įpusėjus jau vėl nurimsti, nes 
reikalą turi jau su pastovesniais personažais. Vieną kitą personažą 
palikęs veiksmas po kiek laiko vėl grįžta prie jo ir vėl. Klausimas, 
kodėl autorė personažų atžvilgiu nepasirinko kito kelio? Kai kurie 
recenzentai dėl to kaip tik daugiausia užsipuola. Gal būt, perso
nažų pastovumas ir teigiamai atsilieptų į veikalą, bet gal ir ne. 
Visų pirma romanas tada galėtų plačiau ir nuodugniau patiekti 
personažų psichiką, charakterius (dabar jų tik vienas kitas galėjo

56

8



*

būti plačiau paliestas, daugelis tik pro Šalį einant užklludomi ir 
paliekami neatbaigti, neryškūs), bet už tai veikalas turėtu apimti 
daug siauresnį — trumpesnį laikotarpį (ne 400 metų), ir jo nuo
taika būty visai kita. Toks vaizdavimo būdas turi ir teigiamu 
pusių. Paimkime paprastą būrą ir pastatykime jį į opoziciją 

_vokiečiy įtakai — tegu jis be jokiu protingu argumentų spiriasi 
tai įtakai — tik jau dėl ko tos lietuvybės ir laikytis? — atrodys 
nevienam. Kokia to būro praeitis? Tik vargingas, skurdus gyve
nimas. Be vokiečių jis neįstengs iš to vargo pakilti, tad kam dar 
kvailai spirtis pono Mikelio įtikinėjimams. Tiesa, galėtu tas būras 
prisiminti garbingus Lietuvos kunigaikščius, „Lietuvos Imperiją“ 
Vytauto laikais, bet tas būtu jam vistįek kažkaip svetima; tie 
kunigaikščiai ir tos imperijos nėra jau taip į prasto būro kraują 
įėjusios, tai kažkas iš viršaus, ne jo viduje glūdįs argumentas—- 
tarytum kepurė. Paimkime tuo tarpu tokį būrą kaip Jokūbas Ši
monis, kurio taip vaizdžių ir lengvu būdu peržvelgėme visą 
geneologiją. Mes žinome, kodėl jis tokiu vargingu būru pasidarė, 
jis, bajoras. Žinome, kas jį nuskriaudė. Žinome, koks ir kas jis 
buvo nuo tolimiausio senuolio iki šių dienu. Tai yra stipriausias 
argumentas skaitytojui paremti, kad ir nesąmoningą būro Šimonio 
laikymąsi lietuvybės. Ir džiaugsmas ima skaitytoją, kad Šimoniu 
giminė neužmiršta savo garbingos praeities, o jei ir užmiršty, tai 
ne ji kalta bflty, bet tie ten, nevidonai, kurie išvarė paskutinį 
bajorišką palikuonį iš dvaro į skurdą. Jy, vokiečių tendencijos, 
Mažosios Lietuvos atžvilgiu ir šiandien tokios pat. Tad budėkite!

Ši savybė ir dar kai kurios kitos duoda romanui propagan
dinį (tiesa švelnios propagandos) charakterį. Ir įdomus jis bus 
daugiau tik patiems lietuviams, mums, kurie esame suinteresuoti 
kiekvienu mūsų tautiškosios sąmonės krustelėjimu Mažoje Lietuvoje.

Vaizdavimo priemonių atžvilgiu romanas yra labai originalus. 
Stilius drąsus, ryškus, stiprus.

Štai kaip stipriai perduota Adomą Lenosotį, savo svainį, 
nužudžiusio Rauslio sielos būsena tuojau po įvykio. Tik 
sakiniy, o kaip ryšku viskas.

„O Rauslys stovi šalia užmuštojo, kirvis rankoje. Jo 
virsta iš galvos. ’■

— Baisus sapnas, — mano sau Rauslys, — kad tik 
galiausiai atsibusčiau!..“ (113 pusi.)

Arba štai kaip gražiai pavaizduota ūkininko rūpesčiai, jo 
santykiai su žmona.

„Pasistojęs už skūnės galo, ūkininkas kartais krapšto pakaušį, 
tardamasis su savimi. Bet pagaliau prieina jis išvados, kad geriau 
būty dar kartą pasitarti su žmona...“ (420 p.) Ir tariasi:

— Kur roputes sodinsime, — klausi?
— Taigi!
— Na, jau rudenį roputėms dirvą priruošei! Ar dabar vėl 

jau ką kitą užsimanei?

pora

akys 

bent
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FR. PIKČ1LINGIENĖ

Viešoji motinos ir vaiko globa 
ir įstatymai

įstatymais derinami tarpusaviai žmonių santykiai, įstatymai 
tvarko tautos gynimą nuo priešų, o paskutiniais amžiais įstatymais 
yra ir švietimas keliamas, ir sveikatingumas rūpinamas, ir pagelba 
teikiama socialiai silpnesniems.

Juo tobulesnė valstybės santvarka, juo tikslesni, racionalesni 
yra ir tos valstybės įstatymai. Tačiau visiško tobulumo jie niekad 
pasiekti negali, nes pats gyvenimas savo dinamiškumu reikalauja 
vis naujų ir naujų patvarkymų iš įstatymiškos kūrybos.

Įstatymai kuriami tada ir tokie, kada ir kokius reikalavimus 
pastato visuomenės sąmonė, dėl to jie ir turi gyvenamojo amžiaus 
pažymius.

Vienas tokių uždavinių, guriuos šiais laikais kultūringųjų 
tautų sąmonė stato įstatymdavystei, yra motinos ir vaiko globa. 
Šiandien kai kas vadina mūsų amžių, — vaiko amžiumi, nes kaip 
niekad, visos pasaulio valstybės reiškia susirūpinimo, deda pa- 

1 • ‘ ■ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

— Aš tik maniau... kažin kokią turėsime vasarą?“ (420 p.) 
O koks subtilus Ievos Simonaitytės stilius pasirodo ten, 

kur ji aprašo intymias meilės ir švelnaus jausmo scenas.
Ne intriga mus pavergia, musų simpatijas laimi romanas, 

o stiliumi, situacijomis, vaizdais. Kartą perskaitęs, mielai imi 
knygą į rankas vėl, ir dar kartą gėriesi čia vienu Čia kitu vaizdu, 
scena, situacija... ir pačia nuotaika, ta Šiluma, kuri dvelkia iš 
kiekvieno žodžio.

Savo laiku Kristijonas Duonelaitis rašydamas apie tuos pa
čius būrus, net iš tos pačios apylinkės, kurią savo romane Ieva 
Simonaitytė aprašė, skundėsi, kad girdi jau būrai vokiečiais virs
ta. Ievos romane to nematome. Aukštujai tokie lietuviški, ir tokį 
savy atsparų būdą turi, kad net miela. Nenuostabu tad, kad šis 
kraštas išaugino Lietuvai tokią dukrą, kuria galime pasididžiuoti 
ne tik mes moterys, bet visi lietuviai tiek čia Lietuvoj, tiek 
užsieny.
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stangų vaiką fiziniai ir moraliai globoti. Tąja įdėja.yra persiė
musį tiek valstybė, tiek visuomenė. Ypač tas klausimas pagyvėjo 
po didžiojo karo, kai socialinės sąlygos yra pablogėjusios ir truk
do plačioms nepasiturinčioms šeimų masėms pakankamai pildyti 
savo pareigas vaiko atžvilgiu. Tai viena, o antra — visuomenės 
sąmonėje subrendo supratimas vaiko teisės gyventi ir gauti rei
kiamą auklėjimą, o kartu supratimas visuomenės ir valstybės 
pareigos duoti vaikui tai, kas jam iš visuomenės priklauso.

Įvertinti ir suprasti visas tas socialines ir moralines sąlygas, 
būtinas dalykas kovai su vaiky mirtingumu, nesveikatingumu ir 
doroviniu sugedimu.

Statistiniais daviniais įrodyta, kokios reikšmės turi vaiko gy
venamos sąlygos jo sveikatai ir gyvybei. Sulg Berendo iš 100 
kūdikių valdininkų ir tarnautojų Šeimų miršta 8, kvalifikuotų 
darbininkų, juodadarbių 13, o bedarbių jau 19. Žinomas Tugend
reich as, higijienistas, duoda charakteringus duomenis, kaip atsi
liepia į vaikų mirtingumą gyvenamųjų butų erdvumas. Šeimose, 
gyvenančiose 1 — 2 kambariuose, vaikų mirtingumas siekia 
17 — 18°/o, 3-juose kamb. — 12 — 13 ir 4 tik 7.

Nepakankamas maistas, stoka reikiamų rūbelių, nehigijieniški 
gyvenamieji butai, dar pridėjus prie to ir menką sveikatos reikalų 
supratimą, vis tai tokie reiškiniai, kurie tūkstančius jaunų gyvybių 
nuvaro į kapus.

Tokie pat duomenys pastebimi ir užkrečiamųjų ligų srityse. 
Varguomenės vaikai apsikrečia įvairiomis infekcinėmis ligomis 
6 — 7 kart dažniau, negu pasiturinčių šeimų vaikai. Džiova, skar-* 
latina, kokliušas ir kitos užkrečiamos ligos pirmuosius lizdus suka 
vargšų šeimose. Be to, varguomenės vaikai daug daugiau nuken
čia ir nuo įvairių nelaimingų atsitikimų. Jiems taip pat gręsia 
ir daug didesnis nedorovingumo pavojus, nes auga dažniausia 
auklėjami gatvėj, be tėvų priežiūros. Susirūpinimas vaiko globa 
eina lygiagrečiai su susirūpinimu ir motinos globa; Nes motina 
ir vaikas yra surišti tokiais ankštais ryšiais, kad ligi tam tikro 
laipsnio tarytum sudaro neatskiriamą vienetą.

Racionali moters — motinos globa yra pirmas žingsnis prie 
vaiko globos. Visos nėščios moters neigiamos fizinės ir moralinės 
sąlygos, kaip medicinos įrodyta, yra pirmas veiksnys, turįs įtakos 
į dar negimusį kūdikį. Kūdikiui gimus pirmuoju ir vieninteliu 
sveikatingumo teikėju yra irgi jo motina.

Gydytojai ir sociologai tą tiesą vaizdžiai įrodo statistiniais 
daviniais. Vökietijoje bendras nuošimtis negyvais gimusių kūdi
kių siekia 2- 3. Ligonių kasų narių (reiškia darbininkų vaikų) — 
15, o pramonės centruose, ypač tekstilio įmonėse, kur dirba daug 
moterų, net 25 — 30°/o. , .

Apskritai, yra žinoma, kad motinos darbas ir gyvenimo są
lygos, iki nėštumo ir nėštumo periode turi lemiamos įtakos į 
naująjį, ateinantį pasaulin pilietį, visai jo ateičiai.
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Globa moters - motinos yra vienas pagrindinių klausimų, 
kurį valstybė turi išspręsti. Valstybės pajėgumas tiek m orą Ii s ir 
materialis, jos stiprumas ir galia pareina nuo to, ar tos reika
lingos savybės turės tos valstybės piliečiai. Ir daug geriau ir 
lengviau yra valstybei pasirūpinti užauginti sveiką ir dorovingą 
pilietį, negu paskui rūpintis fiziniu-ar moraliu paliegėliu. O 
mažo vaiko mirtis taip pat yra gyvas valstybei nuostolis.

Nors toji tiesa mums šiandien ir aiškiai suprantama, bet 
socialinė ir moralinė motinos ir vaiko globa, remiama valstybės 
įstatymais, yra tik naujųjų laikų reiškinys.

Pirmuosius žingsnius motinystei globoti yra padariusi Vo
kietija ir Anglija 1880-90 metais. Vokietijoje 1883m. ligonių 
kasy įstatymas nustatė gimdyvei pašalpą, o Anglijoje 1892 m. 
uždrausta moterei dirbti 4 savaites po gimdymo. Tos pirmos įsta
tyminės priemonės kilo iš reikalo kovoti su vaikų mirtingumu, 
kuris pramonės centruose tuokart siekė 50-55 °/o.

Po didžiojo karo didesnio masto žygių motinystei globoti 
pasiekta su įstatymų pagalba. Įsikūrusi Versalio sutarties pasėkoje 
Tarptautinė darbo organizacija motinystės globos klausimus svarstė 
1919 m. Vašingtono ir 1921 m. Ženevos konferencijose. Ypač 
Vašingtono konferencija tapo akstinas daugeliui valstybių išleisti 
motinystei globoti atatinkamus įstatymus. Šiandien tos globos 
pasireiškia trys tipai.

1. Priverstinas draudimas, įvestas Sov. Rusijoje, Jugo
slavijoje, Olandijoje.

2. Valstybinė pašalpa — praktikuojama Prancūzijoje 
ir Austrijoje.

3. L i g o n i y kasos — Vokietijoje, Anglijoje, Čekoslova
kijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitur.

Italijoje motinystės globa ypač gerai patvarkyta atskirais 
specialiais įstatymais nuostatais. Labai daug reikšmės motinoms 
turi t. v. „motinystės kasos“. ,

Norvegijoje, Oslo mieste praktikuojamas savotiškas motinoms 
šelpti būdas — t. v. „pensija motinoms“. Kiekviena motina, jeigu 
jos metinės pajamos siekia nedaugiau kaip 2,000 kronų, gauna iš 
miesto savivaldybės pašalpą 1000 kronų metams ir dar priedo 
nuo 200-400 kr. metąms kiekvienam vaikui iki 14 metų.

Danijoje įstatymu nustatyta valstybinė pašalpa visoms ne
aprūpintoms motinoms, našlėms, išsiskyrusioms — 150-200 kr. 
kiekvienam vaikui.

Pirmosios priemonės vaikams globoti pasireiškė daug anks
čiau, negu motinos ir lietė pamestinukus. Pirmąją pamestinukams 
prieglaudą randame jau 787 m. Milane — Italijoje. Į tą prieglau
dą vaikai buvo imami anonimiškai, neišduodant jy tėvy ir kilmės. 
Dabar panašaus tipo prieglaudų yra tik Švedijoje ir Austrijoje. 
Pirmas vaiky darželis įsteigta E zase 1779 m. Prie fabriko dieni
nis lopšelis Prancūzijoje 1844 m., Curiche vasaros kolonija 1876m.
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Bet tos visos įstaigos įkurtos privačia iniciatyva, geraširdžių 
žmoniy pastangomis.

Antras vaikų globos periodas eina jau savivaldybių ir orga
nizacijų pastangomis, ir pirmoje eilėje rūpinamasi šelpimu našlai
čiu ir benamiu.

Tik ilgainiui susiformavo šiandieninė pažiūra į vaiko teisę 
ir į valstybės, ir visuomenės pareigas. Ta pažiūra ir kunįjasi da
bar įstatymuose. Daugelis valstybių turi išleidusios jau specialius 
vaiku globos įstatymus, kitos patvarko tą reikalą bendrais socia
les globos įstatymais.

Seniausias vaiko globos įstatymas yra 1886 m. Vengrijoj. 
Ten pat 1882 metais įvestas specialus mokestis vaikų globos 
fondui.

Vokietijoje 1922 m. išleistas platus įstatymas vaikams ir 
jaunuomenei globoti per tam tikrą įstaigą t. v. Jugendamt. Jos 
veikla labai plati ir apima visą vaiko ir jaunuomenės globą. 
Svarbiausieji uždaviniai:

Rūpintis atiduotais į šeimas vaikais, auklėti nepasiturin
čių šeimų vaikus, pavainikius ir našlaičius, dalyvauti našlaičiu 
globos teismuose, dalyvauti nepilnamečiu teismuose, prižiūrėti 
vaiky ir nepilnamečiu darbą, kad nebūty darbdaviu išnaudojami, 
bendrai veikti su policijos agentais vaikų globos srityje ir t. t.

Švedijoje 1924 m. įstatymu vaikų globa pavesta savivaldy- - 
biy renkamam komitetui, kurin turi įeiti pedagogas, gydytojas, 
juristas ir būtinai viena kita moteris.

Danijoje 1905 m. įstatymu visa globa koncentruojasi t. v. 
vaiky globos Taryboje iš 5 asmeny. 2 iš jų yra išrinkti iš par
lamento nariy.

Prieinant grynai prie įstatymais nustatytos Lietuvoje moti
nos ir vaiko globos, randame tokią padėtį:

Valstybės Konstitucijos 99 § sako: motinystė yra ypatingoje 
valstybės globoje. Toji globa dalinai pasireiškia viename kitame 
įstatyme. -Ligonių kasų įstatymas numato pašalpas gimdyvėms 
ir žindančioms. Pensijų ir pašalpy įstatymas liečia valstybės tar
nautojas. Prek. ir pramonės įmonių samdos įstatymas nustato 
tose įmonėse dirbančiu motinų ir vaiky santykius su darbdaviais. 
Sename Rūsy Baudž. statute veikiančiame pas mūs dar ir dabar 

' keliuose straipsniuose numatoma bausmių moterims — motinoms 
sumažinimas ar palengvinimas. Taip pat keli straipsniai paliečia 
nusikaltimus prieš motinystę — nužudymas gemalo, gemančio 
kūdikio ir t. t.

Štai ir viskas, ką turime įstatymuose pritaikytą motinystės 
globai.

IŠ riaujų įstatymų, liečiančių ypač moralinę vaiko globą, 
reikšmingiausias yra 1930 metais įvestas privalomas mokslas. 
Konstitucijose nustatytas ir privalomas mokyklose tikybos dės
tymas.
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Rūsy civilinėje teisėje veikiančioje ir dabar randame kelis 
straipsnius irgi liečiančius moralinę vaiko globą. Bet jie neskait
lingi ir išreikšti labai bendrais nuostatais.

Tėvai ir globėjai įpareigojami duoti vaikams sulig savo 
išgalėmis gerą auklėjimą.

Apylinkės teisėjas nustato patikusiems be tėvų vaikams 
globą.

Bet kaip žinome, gyvenime dėl tėvy pareigų vaiky atžvilgiu 
nepildymą, nieks bylų nekelia. Ir dažniausiai vaikai ir lieka įta
koje tos aplinkumos, kurioje jiems teko užgimti.

Baudžiamųjų įstatymų, liečiančių vaikus, nuostatų irgi ne
daug. Vieni jų liečia nedorovingus poelgius vaikų, — čia numa
tomas pataisos auklėjimas vietoje kalėjimo. Teisingumo minis
terija tam Tikslui yra įkūrusi tam tikras įstaigas Kalnaberžėje ir 
Juodaičiuose bernaičiams ir prie Krakių vienuolyno mergaitėms. 
Kiti Baudž. st. nuostatai liečia nedorovingus suaugusiųjų elgesius 
vaikų atžvilgiu. Čia numatomos kalėjimo bausmės už vertimą 
vaiko elgetauti ar užsiimti kitu kokiu nepadoriu ir netinkamu 
verslu. Numatytos taip pat bausmės už ištvirkavimo veiksmus su 
nepilnamečiais.

Įstatymuose normuojančiuose darbdavių santykius su dar
bininkais, nustatyta pareiga darbdaviams duoti nepilnamečiams 
darbininkams galimumo išeiti pradžios mokslą, tam tikslui skirti 
nemažiau 3-jų valandų dienai arba 18 vai. savaitei. Uždrausta 
darbdaviams versti nepilnamečius dirbti sekmadieniais ir švento
mis dienomis.

Tokia maž daug motinos ir vaiko globa nustatyta įstatymi
niais patvarkymais.

Visuomenės gi pastangomis, savivaldybių darbais ir valsty
bine parama šioje srityje faktinai yra padaryta, atsižvelgiant mūsų 
krašto sąlygų, labai daug. Visa eilė globos įstaigų, prieglaudų, 
sveikatos centrų, ambulatorijų teikia paramą ir globą jos reika
lingiems.

Bet siekiant šioje srityje didesnių rezultatų, darbui ir inicia
tyvai dirva dar tebėra labai ir labai plati. Visas tas darbas reika
lingas yra dar didesnės racionalizacijos, sistemos ir nuoseklumo.

Vienas svarbiųjų uždavinių, siekiant motinos ir vaiko svei
katingumo, yra atatinkamas tėvų, ypač motinų švietimas, kad žinotų 
kaip geriau gali būti apsaugota motinos ir vaiko fizinė, ir moralinė 
sveikata tose sąlygose, kuriose jiems tenka gyventi.

Kitas būdas', tai saugoti ir ginti juos nuo skriaudų ir blogų 
įtakų. Trečia globos rūšis —paremt neturtingas motinas ir vaikus 
medžiagiškai, kad skurdas neatlieptų jų fiziniam ir moraliniam 
sveikatingumui, kad būt visos reikalingos sąlygos užaugint valsty
bei vertingų piliečių kartą,

> Tas visas globos rūšis ir švietimą, ir apsaugą, ir paramą tu
rėtų apimt ketvirtoji globos rūšis, tai priverstinas sveikatos ir 
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IZ. blavdžiūnaitė

Tik jis negrįš

Kaip iš kvapiu, pietų pavargus gulbė, 
Apalpusiais sparnais į čia pavasaris ateina, 
Ateina vėl — su tūkstančiais gėlii; darželiuos, 
Kur milijonai paukščiu ulba.

Ir šimtus kartu pamirštasis grįžta vardas, 
Kaip išgaravęs vandenio lašelis jūron.
Tik jis negrįš — kaip kartą išvarytas vergas 
Į ten, kur laisvos, žalios girios ūžia...

auklėjimo reikalų tvarkymas. Didelį vaidmenį vaidina čia sveika
tos ir auklėjimo patarimo punktai. Jie paskutiniais metais vis 
labiau plečiasi, bet žinoma, dar toli iki to, kad visos motinos 
galėtų jų patarimais naudotis. Būtinas reikalas yra eiti prie to, 
kad jų patarnavimas pasiektu kiekvieną Lietuvos kampelį.

Vaiko apsaugai reikalingas griežtesnis įpareigojimas tėvų 
pildyti savo pareigas. Nustatyti už vaikų atžvilgiu pareigų ne
pildymą bausmes. Iš netvarkingų ir nedorovingų šeimų reikėtų 
vaiką atimt ir auklėti jį visuomenės ar valstybės lėšomis.

Benamius ir be priežiūros vaikų globai tenka laukti patvar
kymo iš naujai kuriamos Lietuvoje institucijos —moterų policijos. 
Tos įstaigos kūrimas yra jau pribrendęs reikalas ir reikia tikėtis, 
duos ir mums neblogesnių rezultatų, kaip duoda kitoms valstybėms.

Atsižvelgiant į įvairius fizinius ir moralinius vaikų defektus, 
į nemažą skaičių Lietuvoje sunkiai pasiduodančių auklėjimui 
vaikų, būtinos yra specialios defektyvioms vaikams auklėti mo
kyklos.

Tinkama vaikams literatūra ir kova su parnografija yra lau
kiąs patvarkymo dalykas.

Tas pats ir su kino filmomis. Jų nauda auklėjimo atžvil
giu gal būt neįkainuojama, bet blogos filmos savo įtaka sužaloja 
vaiko sielą, vaizduotu ir psichiką.

Šios srities patvarkymui valstybinė ir visuomeninė iniciatyva 
turėtų ieškoti pačių geriausių kelių, dėti energingiausių pastangų, 
nes motinos ir vaiko fizinė ir moralinė sveikata yra pagrindinis 
tautos turtas, laiduojąs tautai gerą ateitį.

63

15



K. MATUZAITĖ - (MANĖ DAUBA)

Neringa
(Tęsinys)

Žydriame Marių porcelane, lyg koks mažytis, baltas, popie
rinis vaiky žaislelis, lyg balta skiedrelė, pasirodė laivas.

Neringa palinko visu kūnu Mariy link, o per veidą, lyg 
. debesuotoje saulės pluoštai per kopas, perbėgo džiaugsmas ir 
gyvybė.

Tiesiog po žeme pasigirdo ilgas duslus ir storas dūzgian
tis garsas.

Neringa skubiai atsistojo.
— Dabar aš turiu eiti, mano ponai! Už 20 minučių laivas 

bus prieplaukoje. Ir aš ten turiu būti.
— Panele, lauki ko nors? — paklausė dailininkas kartu 

atsistodamas.
1 V*

— Tėvukas yra išvažiavęs Žemaitijon, gali grįžti, taip pat 
tikiuosi sulaukti svečią.

— Tai iki pasimatymo. Mes eisime dar pasimaudyti. —
— Linkime jums sulaukt, ko laukiate, — atsišaukė dar se

niukas, jau risdamasis pakalniui.
— Aš einu namo ir tamstą palydėsiu, — tarė karininkas, 

tyliai šalia stulpu sustyręs.
— Norėčiau galutinai ir rimtai pakalbėt su tamsta, panele 

Neringa! — jis kažkaip pergreitai ir užkimusiai pradėjo žergiant 
jiedviem laiptais žemyn, kuriais Neringa buvo jau bepradedanti 
kojomis skambinti. Neringa nustebus į jį žvilgterėjo. Kuone karš
čiuojančios jo akys įdelbtos priešais.

— Žinoma, sakyk tamstą. —
— Žinai, kaip tamstą myliu, Neringa! Jei negali tekėt už 

manęs, kaip už Vokietijos karininko... sutinku Čia pasilikti.
— Cha-cha-cha! — nuskardėjo sodrus jos juokas. Prieš jos 

akis staiga iššoko vietinių vokiškų šeimų vaizdas: sunėręs užpa
kalyj rankas, apvalų pilvą atstatęs vyras žergčioja išsipūtęs, pa
tenkintas, o žmonelė per metrą, du, jo užpakaly, sųlysus ir sausa, 
vos bepasivydama stumia sunkų vaikų vežimuką. Neringa paban
dė įsivaizduoti save jos vietoje ir dėl to pratrūko tuo sultingu 
gardžiu juoku. Ne, dievaži, tai esą juokinga!
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— O ką pradėtum čia su manim likęs? Užsidėtam pauosty 
smuklę, ar pensioną viloje iš motinos perimtam? Žveju juk nepa
sidarysi? — Tačiau Henrikas nieko neatsakė. Neringa pamatė, 
kaip sudrebėjo jo smakras ir ausys paraudo, nors veidas visai 
baltas. „Užgavau žmogų“ — nudiegė jai per širdį. „Juk jis siū
lo man patį geriausią, ką jo galva mano atžvilgiu išneša!“ Ne
lengva juk jam turi būti, jei rfet ušsigauti, supykti ant jos jėgų 
nebtekęs,

— Mielas Henrikai, dievaži, nenorėjau tamstą užgauti! Esu 
tik išsiblaškiusi ir nerimta šiandien. O kas negalima, tai negali
ma, Vėliau ir tamsta gailėtumeis mane vedęs. Tamsta tari likti 
ištikimas savo valstybei ir pareigoms, aš — savo. Aš, kaip tamsta 
žinai, labai myliu savo nualintą kraštą ir rimtai siekiu likti čia 
mokytoja, o Šalia to dirbti tautos gerovei. Už tamstos išėjusi to 
negalėčiau. Be to, tamstos net nemyliu tiek, kad galėčiau už 
tamstos tekėti. —

— O kas tas, kurio eini pasitikti? — Jo balsas pasikeitęs 
ir duslus, kaip iš karsto. Tą jo klausimą palydėjo tvanki negera 
tylos minutė. Paskiau susimąstęs ir nusižeminęs jos balsas:

— Dar nežinau, Henrikai!
— Bet ir jis siekti tikslo negalės man sutrukdyti, — įtiki

nančiai pridėjo.
Kadangi iš miško išlindo keliukas į Henriko vilą, jis pasi

lenkė ir išbučiavo abi jos rankas, j ją nebepažiūrėdamas.

Jiedu sustojo, apsidairė, ir Neringa vėl pratrūko juoktis pa- 
silinkčiodama.

— Na, ar aš nesakiau? Ne, Algel, kol ta vadovausi, tikriau
siai ten neįlipsiva. Juk jau valanda kaip vedi, o žiūrėk, kopos 
viršūnė bent per metrą ar prisiartino? —

Ir tikrai. Takas ėmė linkti žemyn, o prieš jų akis atsidengė 
lygus žalių pušy - karliukiy kauru apdengtas šlaitas, už kurio 
kopos viršūnė kyšojo toliausioj aukštybėj, tiesiog padangėje.

— Bet daugiau tikrai nebesuklysiu. Pamatysi! —su „rimta“ 
ir „užsispyrusią“ grimasiukeveide, kuriame tačiau juokas ir džiaugs
mas nebetelpa, tikina ją ir pats tiki. Stveria ją už rankos ir „tem
pia“ toliau „besispiriančią“ ir „piktą“. Tačiau, štai, vėl artinasi 
balsvųjų takų sus kryžiavimas, o dar šlaito kauburys ir patakės 
pušys kopos viršūnę uždengę, ir Algis vėl nebežino, kuris takas 
pakelėje nenumatytai ners pakalniui, kuris vytariuosis tik kopos 
šonais, o kuris bus tas tikrasis ir ves juos į viršų. Be tako, aiškiai 
mato, kopti į kopą neįmanoma, nes aštriosios pušaičių šakos ir 
šaknys taip tankiai ir tirštai apviję žemę, kad žmoguą nė žings
nio be tako neprasimuši nesusiplėšęs. Per siaurą, pušiniu kauru 
apklotą žemės juostą ripuliuoja stambios žalios bangos, o per vis 
plačiau atsiveriančią begalinę jūrą — melsvai pilkos, saules taš-

Ii

17



kančios. Jo tėviškės laukuose rūgi y laukai taip tebanguoją kaip 
čia viskas, ką akys apima. „Tik koks ten tų rugių bangavimas? 
Tai tik miniatūra, tik šešėlis šio visuotino krašto ir jūros tiršta- 
spalvio vilnijimo“ — mąsto. O kažką pamatys iš pačios viršūnės? 
Kokios-grozybės iš ten atsiskleis? — dega nekantrybe greičiau ten 
atsistoti. O gal nieko ypatinga, gal apvils, kaip daugelis svieto 
„viršūnių“ — dingtelėjo netikėtai galvon. Tačiau jau ir dėl tos 
abejonės trokšta greičiau ten įsikarti, be to, prisibijo, kad Neringa 
nepavargtų; ir pats maloniai junta, kaip karštas smėlis po kojomis 
slidinėja ir kojos į jį klimpsta. O ta gulinčio prieš akis takelių 
susikryžiavimo mįslė vis dar neišspręsta. „Tad Šiaip ar taip — 
teks jai nusilenkti“, galvoja.

— Ach, koks aš nesugebantis ir nelaimingas! — nužemintas, 
saldus jo balsiukas.

— O gal, Neringa, pati perims! vadovavimą? — pats tiria 
ją skersa šelmiška akim.

— Ne, broleli, norėjai, tai ir vesk! —
— Ne, tu privalai vadovauti ir vesti mane į aukštybes. Tai 

juk tavo pareiga. — Lyg grąsydamas „įnirtęs“ gaudo ją beišsi- 
sukinėjančią iš jo rankų, o pats tamsiais gyvais akių žybčioji
mais ir judriais liekno liemens judesiais vis labiau panašėja į 
jauną šmaikščią žebenkštį. Pagaliau sugavo abi jos ranki. Ir ty
li, atvira rimtis vėl suplūdo į jo akis ir veidą, nieko žebenkštiško 
jame nebepalikdama.

— Ar tik neperdaug sugaišime, Nerute! — Ir, apkabinęs ją 
nuėjo jau jos nurodytu taku, įmanydamas ją nešte nešti, kad 
nepavargtų.

Neringa įsikibo į pačią pušaitės papurgalvę viršūnėlę, bet 
galva vis tiek truputį tebesvaigsta. Ji mielai įsikibtų dar į ką nors, 
bet smailiojoj kopos viršūnėj pati aukščiausia pušaitė tėra iki jos 
juosmens, ir į tą pačią ji jau įsikibusi, kad toje aukštybėje galva 
visai nesusisuktų , ir kad vėjas jos į Marias nenulakintų. * Jis, žiūri, 
neturi nė tiek kur įsikibti, nes aplink jį pušaitės tik iki jo kelių. 
Tačiau stovi tiesus, tik truputį išskėtęs kojas atsispirti j smėlį, 
nustebęs ir gamtos grožio apsvaigintas, ir žydrioje dangaus dro
bėje atrodo, kaip tamsus lieknas biustas. Neringa stebi jį ir 
laisvai gėrisi, nes jis vis dar tebesidairo viską užmiršęs. „Ir, štai, 
jis čia pat, prie manęs! Ištisą vasarėlę! Ir matysiu jį kasdieną kiek 
norėdama. Ach, Viešpatie, sunki besanti žmogaus ir laimė! Juk 
vos bepakeliamas rojaus luitas kiekviena dabartinė mano gyvenimo 
sekundė“. Jos lūpos ekstazėje prasivėrė, bet žodžių netaria. Pa
slepia ji juos krūtinėje, kaip neišduodamą brangenybę, tačiau ant 
lūpų ir šypsenoje paliko jie išrašyti ir matomi.

Atsisuko ir Algis. Tyli, rami ir pastovi laimė, lyg jūrų ban
gose teleskuojanti saulė, pąsiplaikstė jo tamsiame, minkštame 
žvilgyje ir ištirpdama sužibuliavo malone ir juoku.
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— Vis dar negaliu apsiprasti su mintim, kad nesu Čia koks 
prabėgantis ekskursantas, bet galėsiu dairytis čia kiek tinkamas.—

— O, jei su ekskursija būtum čia užsiropštęs, tikriausiai prie
varta tave tektų draugams žemyn nuvilkti. — Ji nori išlyginti, 
praskiesti tą didelį duslų, užgulusi 13 džiaugsmą, tad „tebekim- 
ba“ prie jo, tebeerzina, bet jau taip nebetikrai, nebvykusiai...

— Tada raminčiaus priesaika šią vietą dar aplankyti,— 
šypsosi ir nepilnu primerktu žvilgsniu žvilgčioja j ją, lyg akys 
negalėtų j ją žiūrėti, kaip ir į saulę.

Už jos mato jis žemai, prašmatniai išlankstytose pušėty ko
pų rėmuose, smulkiai ripuliuoja dideliausi žydri Marių lopai. Gal
va su vėjo draikomais plaukais, lyg rūkstantis plienas plaukais, 
iškilusi virš tų žydrynių, lyg jų karūna, o akyse, taip plačiai at
virose ir didelėse, kaip laumės, plaikstosi tiršta žalia spalva ir 
pilki atspindžiai, kaip saulės apšviestuose bangą šonuose. »Tik
rai į jūrą atsigimusios jos akys“ — pagalvoja jis ir dar galvoja, 
kaip išreikšti jai tą širdyje susitelkusį atsivežtą pasiilgimą, visas 
tas vienumoje veržusiąsias j ją mintis, norimus patikėti sumany
mus ir pasiryžimus, kurių, vis dar, negalėdamas čia atsipeikėti, 
kaip į rojų patekęs, ir kiekvienos minutės vis naujai užimamas, 
nustebinamas, jai nepasakęs. Dabar, šią ramesnę jų vienumos 
valandą, gal pabandyti, bet siela lyg stabo ištikta, rodos, visai 
nepajėgs ir negalės išsireikšti. Ir jis tik protestuoja ir daužosi 
dėl to bejėgiškumo. Lūpos taip pat klostosi dar tampriau, lyg 
dėl to, kad dar raiškiau kalbėtų akys. Neringa įžvelgia, supranta 
jį, ir džiaugsmas daužo jos krūtinę, kaip audroje jūra krantus. 
Gal pasisakyti, išsikalbėti? Tačiau kokie menki, bejėgiai, neverti 
ir nevietoje būtų žodžiai, ištarti dabar! Akyse susverdėja ir lūži
nėja erdvės, ir ji, staigios gaivalingos minties suklykti iŠ džiaugs
mo ir mestis į jo glėbį dunkstelta, susvirduliuoja, palinksta, bet 
į pušaitę taip įsikimba, kad net šakelės sutreška jos rankose. Ir 
stovi pasvirusi žemyn, lyg pavargusi.

— Gal eisim jau namo — tylus netikras jos balsas.
— Tikrai jau vėlu, — atsiliepia ir jis tyliai, ir prisiartinęs 

paima ją už rankos.
Tik akys ne tuojau abiejų pasikelia nuo kojų, kurios, lyg 

susitarę, tingios ar apstulbę, lėtai žingsniuoja pakalniui. O kai 
akys jau pasikelia, Algį vėl nustebina vaizdai.

Leidžiantis jiems vis žemyn, platieji žydri Marių plotai už
sisklendė, ir pušėtos kopų briaunos raižė juos naujus, už viens 
kitą įvairesnius, dailesnius, dar šviesiau išžydrintus besileidžian
čios tolimos saulės. Vis plačiau plito kopų papėdėje pamary su
sigūžęs raudonstogis Preilos kaimelis, ir kartu lyg tolo. Visai su- 
švinėjusi, pilkai spindinti jūra, ištiesus platų mirgantį sidabro ke
lią saulei nusileisti. Ir pušiniu kauru apklota Nerija jau nebeban- 
guoja kaip dieną, bet sustingo saulėlaidos rimtyje ir melancholijoje.
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— Algi, eikš greičiau! — šūktelėjo Neringa šiam vis dar 
tebesisukalioja nt ant tako, skiriančio kopų „kaurą“ nuo lygumė
lės birštvyno. — Ar esi matęs, žiūrėk! —

Didelis raguotas atkilaus elnias atitysino beržynoju ir išli
pęs ant kelio sustojo, lyg suabejojęs, verta sutiktuosius lenkti, 
ar visai jais nesidomėti. ~

Ne, kur galėjęs jį matyti Algis! Ir kai šis atsiskubino, el
nias šoktelėjo atgal į beržyną ir iš ten įdėmiai į juos sužiuro. 
Jis į juos, jie į jį. Švelniai Neringa jį pašaukė tiesdama ranką.

— Matai, ateina! Tikrą nuoširdumą jis supranta. Tai ne žmo
gus. — Ir tikrai, elnias uostinėdamas orą ir besiartinančią porelę, 
atsargiai išrioglino ant kelio, bet tuoj vėl pasitraukė J beržyną, 
nes užpakaly jų subildėjo vežimas ir arkliai suprunkštė.

— O, ką matau? Juk tai panelė Neringa!—išgirdo Neringa 
atvažiuojančiam vežime pažįstamą jaunojo prancūzo balsą ir atsi
grįžo nustebusi.

Vežime susikimšę tikrai sėdėjo Leo de Frejel, senasis, Hen
rikas ir dar porą matytų jaunuolių. Ir jie visi jai jau mojo ir 
šaukė pasveikinimus, o seniukas net stačias trypė ratuose.

— Kur taip toli, taip vėlai vaikštinėji, mažiule, a? Tai šis 
puikus svetelis tamstą iš mūsų pavogė. Ai, koks negeras berniu
kas! Būsim pažįstami?— Ir visi, Neringai sveikindamiesi, Algir
dui susipažindami, kaišiojo iŠ ratų rankas.

Linksmi įraudę veidai ir prieš svetimą Algirdą kiek laisvo- 
kas nuoširdumas ir triukšmas išdavė, kad draugijėlė buvo gero
kai susišildžius! pakelėje Lietuvos skaidriąja, ar kuria atvežtine 
gardagurkšne.

— Mes grįžtame iŠ Juodkrantės. Ir Preiloj gerokai pasėdė
jome — informuoja senasis Neringą.

— Matom, matom, kad „gerokai pasėdėjote“... — mielai 
šaiposi ji. O Leo su visu dėmesiu ir meilumu, kaip tai gali tik 
prancūzai, nukrypo į Algirdą. Jaukus, šiltas malonumas nutvies
kė Neringai per širdį, kai ji pagavo, kaip gražios prancūzo akys 
tampriam, kuone broliškam žvilgsny susipynusios su meiliom, 
ramiom, net šiame momente sumišusio Algirdo akim sutyvuliavo 
simpatija ir paugėrėjimu.

— Na, važiuojam, duokšekit rankas! Kaip nors susispausim.—
— O ne, ne, ponai! Mes nė nemanome su tamstomis va

žiuoti. Mums malonu pasivaikščioti, — pasišokinėdama ir įsikib
dama Algį už rankos, užšaukė Neringa.

Henriko galvoje lyg kas būt plyšęs, ar skėlęs jon žaibas: 
tik dabar staiga nušvito jam tikroji jo širdies padėtis. Net aną
dien, i kada ji jam ranką atsakiusi, nebuvę taip tikra ir aišku, kaip 
dabar, akyvaizdoje šitų, taip tampriai surištų ana šviečiančia su
sižinojimo ir laimės šypsena. Jis jautė, kad ji tikrai iš jo gyve
nimo dingsta, ir jis tikrai jai svetimas, tik pažįstamas, ir tad aną
dien ir skausmas nebuvo toks staigus ir pašėlęs, kaip dabar 

68

20



smogtelėjęs, kaip koks pasalūno kruvinas durklas. Dar niekad 
nebuvo pasijutęs toks vienišas, paniekintas ir apleistas, kaip 
dabar. Net dantys trata iš neapykantos ir pavydo šiam ramiam 
vyrukui. Tačiau ir neapkęsdamas tiek, kad mielai galėty pas
maugti, puse akies mato ir pripažįsta šėldamas, kad Algis' labai 
inteligentiškas ir kažkokia jo vidujinė galybė verčia jį gerbti.

— Donnerweter! Perdaug išgėriau turbūt. Turės juk tai tuo
jau ir praeiti, kaip netikėtai atėję. Sutratėjo jo net kaulai, kai 
sopulį smaugdamas stvertelėjo sėdynės.

— Važiuojam, po velnių, kam čia įsimylėjusiems trugdoml— 
užrėkė pagaliau jis ant viso būrio.

— Tiesa, gal trukdome Tamstoms. Ir atsiprašome už pri
simetimą. Iki pasimatymo, — pasakė ir dailininkas ir palinkėję 
laimingos kelionės ir labo vakaro nudardėjo riščia.

Vežimui užsisukime išnykus klausiantis Algio žvilgis įsirėmė į 
Nerą, staiga, su vokiečio drastiškuoju riksmu, liūdnai surimtėjusią.

— Nieko, Algi! — ji įsikibo į jo ranką meiliau, neg bet 
kada prisiglausdama, ir Algirdui vėl pasidarė tvanku ir šilta.

— Mes kartu augome... Vėliau jį giminės išsivežė Berlynan. 
Dabar jis Reicho karininkas. Atvažinėja čia pas senus tėvus... 
Kad sutikčiau už jo išeiti, siūlė net čia liktis. O dabar mus pa
matė... Be to — girtas. — ■

O vežime, sklandžiai riedančiame per susisupsčiusį prieb- 
landomis miškelį, ir gi kalbėjo:

— Jo blakstienas galėty turėt net gražuolės.
— Rimtam kietam asketo veiduke švelniausias akių ir an

takių aksomas...
— Net nuostabu. O ji ar grynakraujė vietinė? — dar ne

lauktai pridėjo Leo. Ir Henrikas, nors rūškanas, bet jausdamas 
keistą palengvinantį skausmą, kaip jaučiama kalbant apie bran
gų mirusįjį, atsakinėjo.

— Rodos. Motina vietinė žvejaitę. Blogai mokėjo net vieti
nį vokiečių kalbos žargoną. Tėvas iš Žemaitijos gilumos. Prieš 
karą į Klaipėdos fabrikus iš ten atitraukdavo būriai darbininkų. 
Tai ir jis pabėgęs nuo Rusų persekiojimų už tada ten uždrausto 
lietuviško rašto platinimą. Jis gerokai prasilavinęs. Ir Klaipėdos 
fabrikuos dirbdamas vis mokęsis. Ten jis susipažinęs su jos mo
tina ir persikėlęs į Nidą. Čia jis likęs ir policijos viršininku. Že
maičiuose paveldėjo tėviškę ir čia turi nuosavą neblogą namą. 
Motina jos mirusi senokai. Ir gyvena viena su tėvu...

— O tas jos svečias? — paklausė profesorius.
A, ? Tikriausia koks Kauno studenčiokas. Ten juk jj susirado. —
— Labai inteligentiška sultinga jaunuomenė. Tik kažin ar 

dauguma jų čia tokie? Gal mums tik išimtyą teko pažinti? — 
Daugiau tebesigėrėdamas ir užsisvajojęs, kaip klausdamas tęsė 
dailininkas, ir kada jam niekas nieko nebeatsakė, daugiau apie 
juos ir nebepriminė.
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V. KUMPIKEVIČIŪTĖ

Magdalena

Aš apeisiu visą juodo vargo žemę
Ir, kasas išpynus, kaip Magdalena, 
Ašarom nuplausiu, lūpom nubučiuosiu 
Tavo kojas, Dieve, taip, kaip ir ana.

Tavęs neprašysiu jokio atleidimo, 
Pabučiavus kojas, kaip Magdalena.
Tik, kakta palietus juodo skausmo žemę, 
Pasakysiu, Dieve, — meilės negana.

Aš maldausiu meilės, meilės vargo žemei
Ir, kasas išpynus, taip, kaip ir ana, 
Ašarom nuplausiu kojas nubučiuotas...
Ir praŠ5rsiu meilės — aš, Magdalena.

*

A. DIRMANTAITĖ

Noktiurnas
■k

Klausau:
Noktiurnas vis keičias už lango
Ir gaida paklydus skrenda i erdves.
Žinau, kad ją vėjas suplėšyti bando,
Taip — gaidą noktiurno, gaidą iš širdies...

Ir nesiskundžiu,
Kad švilpauja vėjas,
Kad sieloj taip šalta, už lango šiurpu, 
Kad greitai sudužo akordas žavėjęs, 
A'kordas rinktinis iš laimės garsų.
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’ V. KIRKILAITĖ
i

Sigrid Undset ir jos kūryba*)
* •

Skandinavija — tolimosios šiaurės šalis, kur maža šviesos 
ir skaidrumo. Šiaurėj gamta nėra harmoningai sutvarkytas kos
mosas, duodąs ryšky akiratį ir Šviesią nuotaiką, kaip kad pietuose.

* Priešingai. Čia gamta sudaro chaosą, kurs dar labiau pabrėžia
mas monotoniško juros ūžesio.

Šiaurietis — problemų žmogus, labai neramus, kaip ir. jo 
aplinkuma. Gyvenimo prasmė jam neaiški. Jis ieško tiesos, nori 
viską sužinoti, bet sužino maža. Jis ilgisi tvarkos, harmonijos, 
bet kenčia nuo šiaurės chaoso ir fragmentariškumo. Šiaurietis di
delių metafiziniy gabumy žmogus, pilnas skepticizmo. Jo galvo
jimo būdas abstraktus.

Menas šiauriečiui sunkus uždavinys. Jis nemoka tinkamai 
išreikšti to, ką jis galvoja ir ką jaučia. Siaurės gamta skurdi, kie
tos formos — dėl to ir kalba neturi iš kur pasisemti sultingumo, 
spalvingumo ir skambumo.

Apskritai, vyraujanti šiaurėj literatūros srovė yra natūralizmas 
su visais savo niuansais. Kūrinių siužetai surišti su šeimos gy
venimu, namais, salionais. Gilūs apmąstymai, įsigilinimai į save.

Šiaurės tautos skiriasi kultūriniu atžvilgiu. Tai aiškiai pa
stebima ir literatūroj. Ir danų, ir švedų, ir norvegų literatūra pasižy
miskirtingais tautiniais savotiškumais. Paskutiniais dešimtmečiais 
susidarė Norvegijoj nauja, tarmių paįvairinta kalba, kuri daug 
skambesnė už danų-norvegų kalbą, kuria dar rašė Ibsenas. 
Manoma**, kad naujų žodžių kūryba ir naujas sakinių ritmingumas 
buvo akstinu iškilti norvegų literatūrai į tas aukštumas, kurias ji 
Ibseno ir Bjornsono laikais yra pasiekusi. Taip pat ir šiandien iš 
visų Skandinavijos tautų norvegų literatūra turi didžiausio pasi
sekimo ir įtakos Europoj.

Viši norvegų žymesnieji rašytojai kūrė kalbą ir jos stilių. 
Hamsun a s davė jai lyriško skambumo, E. H. Kinkas rašė 
gryniausia norvegų kalba, Ola va s Duonas atgaivino sagų 
stilių. Naujosios norvegų rašytojų kartos vadu laikomas E. H. 
Kinkas. Jis nusigręžia į liaudį, sagas. Siužetus ima iš vidur-

*) Apie Sigrid Undset rašyta „Naujojoj Vaidilutėj* 1931 m. 8-9 nr. 
ir 1932 m. 2 nr.

**) Goebel H., Skandinavų literatūros,Gaisai Nr. 9-10, Kaunas 1930.
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amžiy („Nilso Brosme pagundos“). Aukštai vertinami J. Baj er i s 
ir puikus pasakotojas P. Egge. Natūralizmas yra labiau pasi
reiškianti norvegy literatūros srovė.

Šveduose tuo tarpu natūralizmas nesudaro pagrindo. Švedy
literatūra pasižymi daugiau romantiniu, švelniu asmeniškumu. Net 
ir Strindbergas nėra buvęs tikras natūralistas — j gyvenimo galą 
palinko j mistiką. Heidenstamo ir Šeimos Lagerlöf kūryba
sutampa su 19 š. pabaigos naująja romantika.

Radikaliais natūralizmas ir danuose neprigijo, nors jį čia 
skelbė Georg Brande s. Naujausioje dany literatūroje pasi
reiškia švelnus, lengvas ir svajingos nuotaikos atspalvis, kuris 
dažnai jungiasi su religine mistika. Žymesni atstovai yra Anker 
Larsen ir Johannes Jorgensen.

Paskutiniaisiais laikais pagarsėjo ir plačiam pasauliui gerai 
yra žinomos trys šiaurės moterys, — švedė konvertite M a r i k a 
S t j e r n s t e d t savo romanu „Die von Sneckenström“, jos tau
tietė Selma L a g e r 1 ö f naujuoju kūriniu „Charlotte Löwen- 
sklöld* ir norvegė Sigrida U n d s e t savo garsiąja „Kristina, 
Lavranso dukterim“. Ypač pastarąja rašytoja domisi visas kultū
ringas pasaulis. Stori jos rašty tomai yra išversti į daugybę 
kalby. Neseniai pasirodė jos „Kristina“ ir lietuviy kalba. Šio darbelio 
tikslas —susipažinti su Sigridos Undset gyvenimo ir kūrybos keliais.

Sigrida Undset nėra tikra norvegė — jos motina, juristo 
duktė, buvo kilusi iŠ škoty danų Gyth šeimos. Pati Sigrida 
Undset taip pat yra gimusi ne Norvegijoj, bet Danijoj, 1882 
met. gegužės 20 d. Čia Kalundborgo mieste, vakariniame Seelan- 
do salos pakrašty Sigrida praleido porą pirmyjų kūdikystės mėty. 
Vėliau šeima persikėlė į tėvo gimtąjį kraštą — Norvegiją. Tėvas 
Ingvaldas Undset, archeologas, gavo vietą Kristianijos (Oslo) mu
ziejaus archyve. Daug ko dukteriai duoti jis negalėjo, nes mirė jai 
einant vos dvyliktus metus. Jaunutė Sigrida turėjo skubiai rūpintis 
kasdiene duona. Baigusi prekybos mokyklą, gavo tarnybą viena
me Oslo elektros draugijos biure. Dešimt mėty buvo biuro val
dininke, nors kontoros darbas jai labai nepatiko. Sieloj vis stipriau 
plasnojo kūrybiška mintis. Tuo laiku ji rašo švedei D e a Fors
berg, stt kuria buvo susidraugavusi per jaunimo laikraštį, kad 
biuro darbas jai jokio džiaugsmo neduodąs, tiesiog esąs nepa
kenčiamas; prekybos mokykla, kurią ji lankiusi, nieko gera jai 
nedavusi.

Nemėgdama savo tiesioginio darbo,ji vis labiau ir labiau 
domisi literatūra. Jau vaikystėj Sigrida tarėjo lakią ir turtingą 
vaizduotę — buvo puiki pasakotoja, Paūgėjusi Sigrida pajuto, 
kad jai trūksta daug žiaiy, kurios buvo būtinai reikalingos, kad 
galely įvykdyti savo siekimą, didžiausią troškimą — rašyti, kurti. 
Pradeda uoliai studijuoti, skaityti knygas, lavintis ir stebėti gy
venimą. Oslo nėra labai didelis miestas, bet žymus tarptautinis 
prekybos centras. Čia beveik kiekviename žingsnyje galima 
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Sigrid Undset

sutikti įvairi# taut# žmoni#. Šitame judėjime Sigrida stebi žmo
nes, studijuoja gyvenimą. Atostogų metu susipažįsta su didžiąja 
Skandinavijos dalimi — apkeliauja Daniją, Švediją. Pagaliau 
gauna stipendiją išvažiuoti į užsienius. Seniai ją viliojo saulėti 
pietų kraštai. Su džiaugsmu keliauja į Italiją ir Prancūziją. Jos 
kelionių išgyvenimai ir pastebėjimai buvo pagrindas visai eilei 
trumpų pasakojim# ir švelnių eilėraščių. Kai kurie tų laikų kūri
nėliai pasirodė spaudoje, daugelį jų pati autorė sudegino.

1907 m. Sigrida Undset išleido pirmąjį savo romaną „Frau 
Marta Oulie“, (Ponia Marta Oulie). Po to išėjo novelių ir pasa
kų rinkiniai. Kritika palankiai juos sutiko. Tačiau Sigrida pagarsėjo 
savo antruoju romanu „Jenny“. išspausdintu 1911 m. Tais pačiais 
metais Sigrida Undset ištekėjo už tapytojo norvego A n d e r s o C a s- 
tus Svarštado, su kuriuo buvo susipažinusi Italijoj. Jis buvo iš
siskyręs su savo žmona ir vedė Sigridą Undset. Svarstadas ir Si
grida buvo protestantai, dėl to j# moterystė buvo teisėta. Romane 
„Jenny“ y ra daug bruožų iš autorės jaunystės dienų, kada ji 
buvo laisvamanė. Vaizduojama norvegų menininkų kolonija Ro
moj. Tapytoja Jenny, romano didvyrė, panaši į autorę: išdidi 
norvegė, be joki# religini# įsitikinimų, laisva ir atkakli, kenčia, 
kovodama su savo aistromis. Turi jau dvidešimt devynerius me
tus, bet dar nė sykio nėra mylėjusi. Susitinka tautietį Helgę, 
pamilsta. Grįžusi į tėvynę, aplanko Helges tėvus, kuri# tarpusa
vio santykiai buvo pairę. Jenny užjaučia Helgės tėvą ir lieka jo 
meiluže. Mirus kūdikiui, kurį sugyveno su senuoju vyru, jos gyve
nimas vėl tuščias. Grįžta Helgė, ir ji sumišusi persipjauna gyslas. 
Taigi, moters aistrų nesuvaldymas rengia jai pačiai pražūtį.

Moterų klausimą liečia ir kitas S. Undset romanas „Pava
saris“. pasirodęs 1914 m. Čia galima jausti tykų grįžimą į krikš
čionišką mąstymo būdą. Moterystė neišskiriama: Torkildas ir Ro
žė po ilgo persiskyrimo vėl susitaiko. Šiuo romanu S. Undset 
atsistoja jau šalia moderniųjų norvegų rašytojų ir sudomina tau- 
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tiečius. Švelniai atvaizduoti su įmanomu realizmu santykiai tarp 
vyro ir moters, bet vis tik dar laisva etika. Paskutiniuose pusla
piuose žymiausioji veikėja formuoja iš savo ir svetimų patyrimų 
teoriją, kad moteris visuomet yra tokia, kokia ją vyras padaro. 
Jei moteris jaučiasi, kad joks vyras negalės ką nors geresnio ir 
gražesnio iš jos padaryti, tai ji geriau privalo netekėti.

1917 m. pasirodo „Harieta Waage“, Naujoji moteris Harieta 
siekia dvasinio bendravimo su vyru. Rašytojos nuomone mergai
tei vienai sunku gyvenime atsispirti prieš visokį paklydimą ir ne
aiškumus. Be to, sunku jai priešintis natūraliam ir sveikam pa
traukimui į šeimą. Šeimos jausmą S. Undset aukštai vertina, lai
ko kultūros esmės dalyku. Motiniškumas jai yra pilnas orumo ir 
laimės pasaulis. Aprūpinimo moterystė smerkiama. Savo rašinių 
rinkiny „Et kvinde^ synspunkt“ Kristiania, 1919 m. (kurį Over
mans S. J. savo straipsny žymi „K“) ji sako: „Ich für meinen 
Teil würde auf alle Fälle eher jeden beliebigen Beruf ergreifen, 
als meinen Lebensunterhalt durch Ehe und Mutterschaft zu ge
winnen suchen“.*) .

iŠ aukščiau minėtų jos jaunystės romanų, vaizduojančių da
barties gyvenimą, sunku įspėti, kad rašytoja jau nuo 20 savo am
žiaus metų tyliai domėjosi viduramžiais. Tik viena Dea Fors
berg žinojo, kad S. Undset rimtai studijavo norvegų tautos to
limąją praeitį ir rašė romaną iš 14 š. Ir šiuo veikalu, pasirodžiu
siu „Kristin Lavransdatter“ vardu, autorė įžengė į pasaulinių ra
šytojų eiles. Pati Sigrida Undset kartą juokdamasi pasakojo, kad 
linkimą į viduramžius pajutusi ganą anksti. Būdama dar maža 
pradžios mokyklos mergaitė atlankė savo tėvą istorijos muziejuj. 
Ten rado seną profesorių, kurs vaišino mergaitę šokoladu. Tas 
šokoladas stovėjo stalčiuj, šalia norvegų kryžiaus žygių karaliaus 
Sigurdo lorsalfar kaukuolės. Šis įvykis užbūrė vaiko fantazi
ją, ką, gal būt, jau buvo paveldėjusi archeologo duktė. Atostogų 
dažnai keliavo pas tėvo gimines Dron t h ei m e irmotinos — Ka
lu n d borge, kurie mėgo nuoširdžiai prisiminti Skandinavijos pra
eitį. Stipriai ir meniškai ją patraukia senieji šiaurės laikai, seno
ji kultūra, kurią puikiai vaizdavo vikingų drąsos ir narsumo lie
kanos Oslo muziejuj. Širdis nusikreipia į katalikiškąją viduram
žių Norvegiją, į karaliaus Šv. Olavo garbingąją praeitį, kuri kaip 
gyva stojo prieš akis. Jos fantaziją žadino Drontheime pastaty-‘ 
toji Šv. Olavo katedra, kurioje šis šventasis karalius buvo vaini
kuotas ir palaidotas.

Kūrybai siužetus S. Undset ima iš paskutinių viduramžių 
šimtmečių. Pasiryžta pavaizduoti kasdieninį, bet žiaurų tų laikų 
norvegų gyvenimą, „da Geschlecht gegen Geschlecht stand und 
nur die barmherzige Fürsorge der Kirche bewirkte, dass nicht

*) O vermans J., vom Dichten und Leben der Sigrid Undset, Stimmen 
der Zeit, August 1930, 363 p.r
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alles im Blut ertrank*.*) Ir ta senoji Norvegijos gadynė rašytojai 
meniškai pavyko išreikšti dviejuose septynių tom# romanuose: 
trijy tom p „Kristina Lavranso duktė“ (su atskirais pavadinimais: 
„Vainikas“, „Moteris“, „Kryžius“) ir keturiuose „Olavas Audunso 
sūnus“ tomuose. Abu romanai turi apie 25(0 puslapi#.

Įsigilinusi ir persiėmusį viduramži# dvasia, S. Undset at
kreipė akis į senąją norveg# kalbą. Ji dar jaunystėj domėjosi 
senuoju norvegų kalbos skambumu. 1902 met# kovo mėnesį, kaip 
tik tuo laiku, kai bandė pradėti rašyti „Kristiną Lavranso dukte
rį“, ji rašė savo draugei Dea Forsberg: „...ist es doch not
wendig, dass über dem ganzen Buch so ein veralteter Ton liegt. 
Aber es ist gar nicht leicht, weisst Du, fremde Ausdrücke zu 
vermeiden und alte Wörter zu finden, die schlicht, ohne Ziere
rei und feierliches Pathos ins Ohr fallen“.**)

Šis sunkus uždavinys, pasak norveg# kritikę, yra taip ge
rai atliktas, kad jau vien tuo jos istoriniai romanai yra didžiai 
vertinami. Nuo Wergelando ir Björnsono laikę einąs nau
josios norvegų kalbos išsirutuliojimas, S. Undset raštuose pasie
kė aukščiausią laipsnį.

Norvegijoj ėjo vis karštesnė kova tarp dvi ėję krašto kalb#: 
dan# — norveg# „riksmaal“, kuri viešpatavo literatūroj, ir „lands- 
maal“ — norveg# liaudies kalbos. S. Undset norėjo, kad jos vei
kalo viduramži# didvyriai kalbėtų senąja norvegų kalba. Šis jos 
bandymas, atstatyti senąsias kalbos formas, buvo akstinu norveg# 
tautinio susipratimo. ‘

Po ilgy, beveik 20 mėty, Norvegijos viduramži# studijų, 
1920 — 1921 m. pasirodo S. Undset istorinis romanas „Kristina 
Lavranso duktė“. Žymiausioji veikalo figūra Kristina gyvena pir
moje 14 š. pusėj. Su įsijautimu rašytoja pavaizdavo ty laikų Nor
vegijos gyvenimą ir kultūrą. Norveg# kritikai net stebėjosi, kaip 
rašytoja galėjo taip gyvai ir tikrai aprašyti viduramži# Gudbran- 
so slėnio ūkininkus, Oslo ir Drontheimo gyventojus, senovės nor
vegų religiją, papročius, griežtas liaudies tradicijas, jų savotiškas 
tautines Šventes.

i ' ■

Didelis skaičius veikalo personažų, šeim# likimas ir papro
čiai gyvai praslenka pro skaitytojo akis. Tik, gal būt, kiek blan
kesnis, ne toks aiškus atrodo, pavaizdavimas norveg# tautos 
politinių santyki#, įvairių gimini# augimo ir žlugimo. 1

„Durch die ganze Dichtung geht ein Strom katholischer 
Religiosität“,***) nors autorė faktinai dar nebuvo perėjusi į katali-

*) Katholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart, Frei
burg i. Br, 1934, 131 p.

**) Overmans 1, Vom Dichten und Leben der Sigrid Undset, Stimmen 
der Zeit, August 19ß0, 362 p.

***) Stang S., Nordische Roman, Stimmen der Zeit, April. 1927, 55 p.
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kų tikėjimą. Šias mintis ji seniai savyje brandino. Dažnai čia 
randame dar nuo pagonybės laikų išsilikusių žiaurių papročių, 
prietarų ir burtų, bet neretai sutinkame gilaus krikščioniško tikė
jimo pasireiškimų. Karsta meilės ir pykčio ugnis liepsnoja Kris
tinos gyvenime. Kaip dažnai skaudžiai ji įžeidžia duos žmones, 
kuriuos net labiausiai myli! Vienas toki# jos artimųjų — tėvas, 
energingas ir giliai dievotas Lavransas. Jam dukters širdis atvira 
švelnia ir kūdikiška meile. Net pačiame pykty ir įtūžime, kuo
met tėvas nenorėjo priimti Kristinos piršlių, ji prisipažįsta jam 
savo nusidėjimą su Erlendu. Tačiau, paskui tėvas ir duktė vėl 
susitaiko, senoji meilė grįžta. Judviejų atsisveikinimas pavaizduo
tas giliai ir švelniai.

Kokia didi meilė ir neapykanta tarp Kristinos ir Erlendo! 
A’str# verpetuose blaškosi, suklumpa ir vėl keliasi, eina į Šv. 
Olavo katedrą atgailauti. Apskritai, tų laikų žmonės aistringesnį 
Ir prie gero ir prie blogo. Matome Kristiną nupuolusią, vis kas
kart labiau susipainiojančią aistringame atsidavime mylimajam 
Edendui, įžeidžiančią ne tik bažnyčios, bet ir, an# laikų žmo
nėms dar blogiau, savo giminės papročius. Tačiau vėl stebime 
su pasigėrėjimu jos santykius su Erlendu, su motina Ragnfrieda 
ar su tėvu, geriausiu visų tėvų ir vyrų, senu ūkininku Lavransu. 
Kokie širdį veną prisipažinimai, kiek ištvermės kančioms, energi
jos! Šalia visa to plaukia darbštaus šiauriečio gyvenimas ramia 
ir sunkia vaga. Septynetą šauni# sūnų užaugina Kristina. Ji 
pralenkia vaikų kambario vengiantį Erlendą, neištikimą ir mora
liai silpną vyrą, tapdama puikia H jsabijaus Šeiminininke. Mirus 
Edendui, Kristina pajunta tuštumą. Du jos sūnūs įstojo į vienuo
lyną. Trečiasis suvedžiotas veda šykščią ir blogą žmoną. Kristina 
lieka atstumta. Jos sieloj — tuščia, nyku ir tamsu. Sudegė visos 
aistros. Eina į vienuolyną laisvės ir išganymo ieškoti. 1340 m. 
prieš Kalėdas ji buvo įšventinta į vienuoles. Nuolankiai ir atsi
davusi slaugo ligonius maro metu, globoja vaikus. Užpirkdama 
Mišias už mirusius atiduoda net savo vestuvių žiedą ir, pama
čiusi jį svetimose rankose, graudžiai pravirksta.

Labai plačiai apima šis istorinis romanas. Šalia Kristinos 
ir Erlendo yra sukurta visa eilė kit# tip#. Tos sielų ir mote
rystės istorijos pavaizduotos tautinėje kultūrinio gyvenimo aplin
kumoje.

S. Undset pasakojimo stilius nuoseklus, lėtas, šaltas. Čia 
lengvas, meilus Šypsnys, čia vėl atsargus nutylėjimas ar trumpas 
nebaigtas sakinys, kuriame yra išreikštas sprendimas — gyventi 
ar mirti. Šios visos smulkmenos sudaro darnią visumą, tą, šiau
riečio širdžiai taip artimą, jaukumo ir nuoširdumo atmosferą. Ne
retai jos personai# akyse žybčioja šelmiškas žvilgsnys. Tiužijy 
kūrėja nepažįsta: ji vaizduoja gyvenimą be joki# apdangstymy, 
su visais baisumais. Pačios S. Undset paveikslas, tapytas jos 
vyro Anderso Castus Svarstado, aiškiai išreiškia šios šiaurietės 
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kūrybos esmę. „Mit weit aufgerissenen Pupillen, den vollen 
Mund bitter und schmerzhaft geschlosen, starrt sie in die Welt, 
deren Fülle und Fürchterlichkeit sie gegen ihren Willen sehen 
muss; besser kann kaum der Grundzug ihrer Kunst, das dämo
nische Erlebnis der Wirklichkeit, charakterisiert werden“.*) Šiuo 
veikalu S. Undset prilygsta pasauliniams rašytojams ir yra No
belio premijos laureatė.

Didelis pasisekimas viduramžiu prikėlimo „Kristinoj" sukėlė 
susidomėjimą kitais rašytojos veikalais. Ji meniškai vedė savo 
tautą į pusiau užmirštus praeities laikus ir norėjo tą naująjį pa
saulį matyti pilname grožy, vispusiškai. Rašytoja jau senai sva
jojo gyventi sename name, panašiame į viduramžiųrūmus. Netru
kus ji persikėlė iŠ Oslo į Gudbranstal. Niekur kitur Norvegijoj 
neišliko tiek daug ankstyvesniųjų šimtmečių architektūros pastatų, 
kiek šitame slėny, kuris yra taip pat daugelio „Kristinos“ ir 
„Olavo, Andunso sūnaus“ nuotykių vieta. Rašytoja susirado 
tinkamą vietą gyventi ir kurti šio slėnio šiaurėje, netoli Lille- 
h a m m e r i o miestelio prie M j ö s e n o ežero. Čia prie kalvos 
šlaito stūkso B j er r e bä k, S. Undset dvaras, statytas prieš tris 
šimtus mėty. Gyvenamieji namai senoviški, pastatyti iš didelių 
rąstų, dviem eilėm žemy plačiy langų, o viduj ugniakuras. Švie
siame darbo kambary, paprastai šalia ugniakuro, sėdi rašytoja, 
apsupta knygų lentynų. Daugiau kaip pusę dienos laiko atima 
kasdieniniai šeimos rūpesčiai. Viską ji stengiasi gražiai sutvar
kyti. Svečių niekada netrūksta: lankosi sportininkai, kurortininkai. 
Kurį laiką čia gyveno menininkų kolonija. Vasarą kalnų pašlai
tės ir sodai puošiasi gėlėmis. Ypač džiaugsmingai skamba se
nasis namas, kai atostogų sugrįžta rašytojos vaikai ir šūkauja 
spindulingomis akutėmis.

Teisingai P er c h sako, kad S. Undset, studijuodama Nor
vegijos istoriją, katalikiškuosius viduramžius dvigubai kūrė. Tą 
dvigubumą sudaro das künstlerische Vollbringen diese sieben 
Bände und die innere Neuschaffung, die Konversion der Dichte- 
rin!“**) Keičiasi rašytojos pažiūros. Jai vis labiau aiškėja, kad 
kiekvienas žmogus yra atsakingas už savo gyvenimo kelio pasi
rinkimą. Ir Šis pasirinkimas, svarbiausia, turi būti rimtas, nepri
klausyti laiko nuotaikos. Visai nesvarbu, ar žmonių minia tą 
akimirką veržiasi pro vienas ar pro kitas duris. Taip S. Undset 
pradeda gilintis į katalikų tikėjimo mokslą, kuo mažiausiai atsi
žvelgdama į laiko dvasią. Tuojau pajuto, kokį menką supratimą 
turi jos krašto protestantai apie viduramžių katalikiškumą, kurį ji 
panaudojo savo romanų siužetuose. Mokyklose buvo temokoma 
apie viduramžių kunigų ir vienuolių išsigimimus ir tamsumus, bet

*) Stanę S., Nordische Roman, Stimmen der Zeit April 1927, 54 p.
**) Katholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart, Frei

bürg i ßr. 1934, 132 p.
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apie naujas reformas ir patobulinimus — nė žodžio. Taip pat 
buvo skaitoma Liuterio gyvenimo aprašymai, bet nė žodelio iš 
didžiųjų katalikų šventųjų gyvenimo istorijos. Savo straipsnių 
rinkiny rašytoja pabrėžia, kad „die Kirche ist die Trägerin der 
Gedanken gewesen, die nicht sterben können, nach denen 
zu leben die Mehrzahl der Mensechen sich nicht stark genug 
fühlt, und die man doch immer wieder als lebensnotwendig 
erkennt“. *)

S. Undset mato skurdų ir išdarkytą Norvegijos katalikų gy
venimą. Trys tūkstančiai katalikų tarp tūkstantį kartų skaitlį n- 
gesnės protestantų minios! Bažnyčios labai paprastos. Taip stebint 
žmonijos istoriją ir gyvenimą, kilojai aiškus ir stiprus įsitikinimas, 
kurį vieną dieną suformulavo į žodžius: „Der heilige Olav hat 
mich bekehrt“.**) Pripažįsta Jo tikėjimą, kurs kadaise buvo gy
vas norvegų prosenelių širdyse.

Šis S. Undset dvasios persilaužimas nebuvo santykių nu
traukimas su savo artimaisiais žmonėmis ir taip pat su menininkės 
rašytojos praeitimi. Tačiau vis tik nelengva buvo kova jos mo
teriškoj širdyj. Ji dažnai ir karštai gynė moterystės neišardomybę 
ir meilės jėgą, o katalikų bažnyčios mokslas, sako, kad ji turinti 
išsiskirti su savo vyru, nes Šio pirmoji žmona dar gyva. Norvegų 
įstatymais judviejų moterystė skaitosi teisėta, katalikų bažnyčios — 
ne. Ir S. Undset pasirodė pakankamai išmintinga ir drąsi išsi
narplioti iš šios keblios padėties, ir įvykdyti tai, ko reikalavo jos 
įsitikinimai. Su Svarstadu ji geruoju susitarusi išsiskyrė. Jis 
pasiliko Osle, o ji su vaikais išvažiavo į Bjerrebäk. Vyro pir
mosios moterystės vaikus pasiėmė kartu su savimi, rūpestingai ir 
motiniškai juos globoja. Su vyru palaiko draugiškus santykius, 
neretai susitinka Ode. Neužmiršta jis aplankyti dvejų jų sūnų, 
kurie mokosi Oslo katalikiškoj mokykloj.

*) Overmans J., Vom Dichten und Leben der Sigrid Undset, Stim
men der Zeit 1930, 366 p.

**) ibd. '
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MARGARETE PISCHEL
A.

Moters mokytojos ir auklėtojos 
reikšmė mokyklai

Norint suprasti mokytojos ir auklėtojos reikšmę mokyklai, 
tenka pirma pažvelgti į moters asmenybę. Tik tuomet galima 
įsitikinti, kad moteris tinka mokymui ir auklėjimui ir išsiaiškinti 
jos reikšmę pedagoginiame darbe.

Moters esmė apsireiškia ir biologinėmis moters ypatybėmis. 
Moteris iš prigimties yra skirta kurti naują gyvybę, ją saugoti, 
maitinti ir prižiūrėti. Natūraliame moters pašaukime vaiko gyve
nimas formuojasi ankštame sąryšyj su motina. Taip susikuria ir 
savotiškas dvasinis santykis tarp motinos ir vaiko; tačiau ne dėl 
to moteris patiria savo išvidinį pasikeitimą. Moteris savo dvasia 
suvokia naują, jos prigimtyj bręstančią gyvybę, kuri jos sielos ir 
dvasios formavimuisi turi lemiančios reikšmės. Tai pažadina jos 
įgimtas ypatybes, vadinamas motiniškumu: rūpestingą meilę, bud
rią ištikimybę ir saugantį atsidavimą. Moteris naujos gyvybės 
augimo procese patiria savyje visišką savo subrendimą.

Nors šis įvykis ir padaro moterį lyg kitokią, tačiau tai nėra 
visiškas pasikeitimas, bet tik savo gabumy išvystymas. Tuos ga
bumus turi netekėjusios moterys lygiai, kaip ir išteisėjusios. Kaip 
vienose, taip ir kitose jie pilnai išsivysto ir turbįtakbs-aplinkai. 
Pavyzdžiu galime imti mažą mergaitę, kuri žaisdama su savo 
lėle apreiškia motiniškas ypatybės ir jausmus. Motiniška meilė ir 
čia jau aiškiai pastebima. Dėl to visai nenuostabu, kad tą jaus- t 
mą paprastai mes moteryj ir randame, žinoma, jei tik jo išvys
tymas nėra tyčia sutrukdytas ar be pasigailėjimo iškraipytas. Toji 
motiniška meilė apima visus žmones, o ne vien tik artimuosius. 
Motinos, kurios šalia savo vaikų globoja dar ir svetimuosius, 
aiškiai parodo, kad meilės kilimui visai nebutini įgimti, artimi 
ryšiai. Moters rūpestingumas ir meilė gaubia žmogų visuomet, 
visą jo gyvenimą.

Moters meilė įgyja tinkamos prasmės tik sąryšyj su pasiau
kojimu. Tikra meilė neieško savęs, bet kitų. Moteris nori atsi
duoti ir pasiaukoti vis tiek, ar vienam žmogui, ar daugeliui. Dėl 
to moteris stengiasi realizuoti tą savo linkimą pasiaukoti. Moteris 
iš prigimties yra skirta rūpintis kitais. Visa, kas yra už asmens 
ribų, pav., daiktai jai rūpi beveik visuomet tik tiek, kiek tai turi
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vertės asmeniui. Jai pačiai daiktiškumas yra tolimas, ji mėgina 
viską suasmeninti, sudvasinti. Pasiaukojimo jausmas ir atsidavimo 
džiaugsmas visuomet yra būtinai surišti su kokiuo nors asmeniš
ku išsižadėjimu. Moteriai lemta daug ko atsisakyti kitų gerovei.

Sutikdama su savo paskyrimu —’ rūpintis kitais, moteris 
visumet ieško santykių su žmonėmis. Negalėdama to rasti gyve
nime kilni moteris siekia aukščiau; ji stengiasi praturtint savo 
asmenybę ir tai pasiekia Aukščiausioje Būtybėje — Dievuje. Mo
teris iš pripimties yra religinga. Ji, sukurta būti žmogaus draugė, 
savo paskyrimo problemas riša, paklusdama Kūrėjo Valiai.

Todėl iš prigimties moteris yra tinkamiausia mokytoja ir 
auklėtoja. Bet šito darbo pasisekimus nulemia jos dorinė asme
nybė. Jos įgimtas linkimas gyvybę kurti ir saugoti, ugdyme yra 
laisvas nuo visų biologinių ryšių ir todėl objektyviai gali rūpin
tis jai pavesty vaikykūnu ir siela. Mokytojai svarbu būti ne vien 
tik mokslo pertiekėja. Visa savo būtybe, visomis savo asmenybės 
galiomis čia ji vykdo savo gyvenimo uždavinį. Dėl to negalima 
atskirai kalbėti apie moters mokytojos ir apie moters auklėtojos 
reikšmę. Šitie du dalykai moteryje susijungia ne tik dėlto, kad 
šiandieninė mokykla nori pirmoj eilėj būti auklėjimo įstaiga, bet 
jau iš esmės dėl moters psichinių ypatybių.

Mokyklos darbas duoda moteriai daug progų rūpintis vaiky 
kūno sveikata. Ugdyti mažuose ir dideliuose švaros ir tvarkos 
pamėgimą, supažindinti visus su tikslinga kūno priežiūra, kiek 
galima pagelbėti tiems, kuriy sveikata silpna — tai uždaviniai, 
kurie mokytojos darbe, leidžia pasiekt vis didesnių rezultatų.

Aišku, kad mokytoja yra priversta rūpintis vaiky siela ir pro
tu dar daugiau, negu jų kūno priežiūra. Čia ji gali elgtis moti
niškai tikra to žodžio prasme. Klaida yra manyti, kad tik jauna 
mokytoja gali tinkamai vaikus mokyti, nes ji savo amžiumi yra 
arčiau jy. Juo daugiau moteris sugeba suprasti kitų sielas, tuo 
altruistiškai ji atsisako nuo patenkinimo asmeniškų savo nory. 
Tik tada ji gali vaisingiausiai dirbti, kai jos asmenybė yra jau 
subrendusi. Aišku, kad daugumoje tokio subrendimo pasiekia tik 
vyresnio amžiaus moteris. Jos tuo, tarsi, atsveria jaunesniyjy e- 
nergiją.

Moteris savo meile apsupa visą žmogy. Ta meilė jai pade
da pažinti ir vaiky sielas. Juo labiau gresia vaikams pavojus, tuo 
labiau atsidėjusi moteris jais susirūpins. Visas jėgas, kurias mo
tina šalia vaiky auklėjimo sunaudoja namy gyvenimo priežiūrai, 
mokytoja gali aukoti jai pavesty vaikų proto ir sielos ypatybių 
ugdymui. Charakteringas moters bruožas yra tas, kad ji visą sa
vo sielą įdeda j dirbamą darbą. Mokytoja savo pašaukimo darbe 
nenuilsta, kaip ir motina, kuri šeimoje pirmutinė dieną pradeda 
ir ją baigia. Atsiduodama savo darbui, mokytoja pasiaukoja at
skiroms sieloms. Ji kovoja dėl kiekvienos, kuri rengiasi iš jos ran
kų išslysti arba kuri jos dar nesuprato. Tokiu būdu mokytoja yra
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ypač pasiruošusi ir laisvu noru pasiryžusi sieloms apaštalauti. Bet 
tą darbą geriausiai atlikti gali tik giliai religinga moteris.

Iš šią bendrais bruožais išdėstytą minčių matyti, kad mo
teris jau pačia savo prigimtimi yra skirta mokymo ir auklėjimo 
darbui. Dar niekas pasaulyj neabejojo, kad motina turi įgimtą 
auklėjimo gabumą. Tai įrodo pats gyvenimas.

Moteris ypač tinka jauny charakterių auklėjimui ir mokymui.“ 
Moteris savo ypatingu palinkimu ir sugebėjimu suprasti ir atjaus
ti kity sielos gyvenimą, turi nepaprastos reikšmės bręstančių mer
gaičių ugdymui. Savaime suprantama, kad žmogų patyrimai mo
ko ir kad šitų patyrimų pareiškimas kitiems yra daug naudinges
nis, negu viscs teoretinės žinios. Taigi, moteris atsiminusi savo 
brendimo metus, savo išvidinius išgyvenimus, gali bręstančiai 
mergaitei duoti daug vertingų ir naudingų patarimų. Suprasdama 
ir žinodama to meto mergaitės sielos būseną, moteris sumaniai 
ir net nepastebimai mergaitėms vadovaudama, gali jas apsaugoti 
nuo gręsiančių pavojų. Sugebėdama teisingai įvertinti gyvenamo 
laiko sąlygas ir pasaulėžiūrą, ji mokės parinkti tinkamas auklėji
mo priemones ir metodus.

Laisvi pasikalbėjimai su mokinėmis atskirai arba klasėje, 
duoda mokytojai progos įsigilinti į mergaičių problemas, su ku
riomis jos susiduria. Kalbėdamos su moterim mokinės daug ma
žiau varžosi ir yra atviresnės. Ir, jei tik mokinė jaus mokytojai 
pasitikėjimą, tai tas varžymasis visai dings. Užmegsti bendravi
mo ryšiai yra geriausia priemonė ugdyti charakterį ir tuo būdu 
turėti lemiamos įtakos visam būsimam mokinės gyvenimui.

Todėl mokytoja, šalia teoretinių, mokyklai skirtų dalykų, su
pažindins savo mokines su moters uždaviniais šeimoje ir visuo
menėje. Čia yra būtina pabrėžti charakterio įtaką šeimai ir vi
suomenei. Visi teoretiški išvadžioj mai apie šeimos, tautos ir vals
tybės ūkio problemas nieko negelbės, jei jie nebus jungiami su 
noru pagelbėt, su atsakingumo jausmu, kuriuos kiekviena mote
ris turi turėti tai aplinkumai, kurioje ji gyvena. Moteris vadovė 
greit ras tinkamas priemones, sužadinti mergaitėje pasiryžimą au
kotis ir sugebės jį ugdyti ir palaikyti. Pavyzdžiai iš savo patyri
mų padarys Šią auklėjimo pamoką gyvą ir vaisingą, o tas mote
riškumo artimumas visam, kas gyva, padarys mokinėms didelį 
įspūdį. Nereikia nė priminti, kad moteris augančiai mergaitei ypač 
gyvai pavaizduos visų laikų žymiąsias moteris kaip asmeniško, 
visuomeninio bei religinio gyvenimo pavyzdžius. Tuo mokytoja 
kaip tik atlieka uždavinį, kurs jau išeina už mokyklos ribų ir 
nėra specifiškas moterų dalykas: ji prisideda prie tyrimo visų 
laikų moterų kultūros ir moterų veikimo, be kurių visa šiandie
ninė dvasios kultūra būtų visai ne tokia, kokia ji dabar yra.

Nėra reikalo šių minčių aiškinti ypatingais mokymo pavyz
džiais. Tačiau reikia pastebėti, kad tik moteris, mokydama mer
gaičių mokyklose, atliks šį ypatingą uždavinį.
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AG. ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

A. a. rašytoja Vaidilutė
Šių metų sausio 23 d. mirė rašytoja Vaidilutė. Šis vardas 

skaitančiąjai visuomenei buvo ir yra gerai pažįstamas. Juo pasi
rašinėjusi Ona Elizabeta Pleirytė gimė Mintaujoj 1885 m. Tėvai 
— miestiečiai, nutautę lietuviai, namie kalbėjo lenkiškai. Apie 
lietuvių tautinį susipratimą Ona Elizabeta išgirdo iš kun. J. Lin
dės — Dobilo Mintaujos gimnazijoj. Baigusi minėtą mokyklą, 
atvyksta j Lietuvą ir paima vesti kunig. Oginskienės įsteigtą 
Plungėje mergaitėms — lietuvaitėms mokyklą (1903 m.), čia su
sipažįsta su kun. J. Tumu — Vaižgantu. Ši pažintis Pleirytei 
buvo reikšminga —sužadino joje ir mokslo pamėgimą, ir ener
giją dirbti. 1904 m. išvažiuoja į Šveicariją studijuoti pedagogikos. 
Ziūriche susitinka su rašytoju Jonu Biliūnu, kurs paskatina Plei-

Iš viso matyti, kad moteris kaip mokytoja ir auklėtoja mo
kykloje vaidina svarbų vaidmenį.

Šalia moters auklėjimo darbą mokykloj dirba ir vyras. Kada 
yra kalbama apie idealią mokytojo asmenybę, visuomet pirmoj 
eilėje galvojama apie vyrą ir visai nesistengiama išsiaiškinti, kad 
ne vien tik vyras yra žmogus. Dievo sukurti žmonės yra vyrai 
ir moterys. Kiekvienas žmogus turi formuoti ir tobulinti savyje 
Dievo panašumą, kurs su siela yra jame įdiegtas. Be to, jis turi 
ugdyti ir gerąsias savo lyties ypatybes. Mokytojo ir auklėtojo 
darbe, kurs taip artimai yra susijęs su gyvenimu, vyrams skirtas 
gyvenimo uždavinys turėtų būti statomas greta moterų uždavinio. 
Auklėjamasis veikimas glūdi ne vyrų auklėjimo darbo visumoje, 
bet rūšyje. Tai galima gerai išaiškinti ir pagrįsti natū
raliu vyro linkimu į tėviškumą. Jį ugdyti pirmoj eilėj 
turėtų rūpintis vyrai. Svarbu dar būtų panagrinėti, kokią naudą 
duoda auklėjimo darbe mokykloj vedęs vyras, pašaukimas ar 
idealizmas patraukia ir paskatina nevedusį mokytoją dirbti ugdy
mo darbą ir kokią suteikia jam reikšmę. Tik tai išsiaiškinus būtų 
galima susidaryti aiškų ir pilną vyro ir moters, kultūrinį veikimo 
vaizdą, dirbant mokykloj auklėjimo darbą. Tada, gal būt, bus 
išvengiama mokyklos darbe abiejų lyčių trynimosi.
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O. E. Pleirytė Puidierre •J?.'

v

Pleirytė, — Vaidilutė pradėjo 
įvairius publicistinius straips-

rytę rašinėti į „Vilniaus Žinias“, 
literatūrinę veiklą žurnalistiką, rašė 
nius ir trumputes apysakaites.

Ooa Elizabeta Pleirytė mėgo ir visuomeninį veikimą, ypač 
ten, kur buvo liečiami motery reikalai. 1907 m. ji dalyvauja pir
mame Lietuvos motery suvažiavime Kaune. 1906 m. atstovauja 
Lietuvą Rusijos mokytoj y suvažiavime Petrapily, kur praneša apie 
Lietuvos mokyklų būklę. Ona Elizabeta labai mėgo teatrą. Gy
vendama Šiauliuose (iki 1913 m.) organizuoja trupę, su kuria 
važinėja po provinciją. Per didįjį karą gyvendama Sibire ir kito
se Rusijos vietose nuoširdžiai rūpinosi Jietuviy tremtinių reika
lais. Po karo iki savo mirties gyveno Kaune.

Nors Vaidilutės gyvenimo sąlygos buvo labai nepalankios 
kūrybai, tačiau, ji nemaža parašė. Paminėti atskiri jos kūriniy 
leidiniai: 1) Gyvenimo Akordai (1921) 2) Kada rauda siela, 
3) Tėviškė, romanas I d. (1926) 4) Audroms Siaučiant, apysa- ' 
kos (1931).

Bene charakteringiausia Vaidilutės kūrybai bus jos pirmoji 
knyga Gyvenimo Akordai. Čia visa eilė perdėm lyrišku apy
sakų. Ir pasirinktuoju siužetu, ir jo išvystymu autorė čia nori 
būti moters sielos vaizduotoja. Jai prieinamiausią ar mėgiamiau
sia inteligentė moteris. Beveik visos šio rinkinio apysakaitės ro
do mums lietuvę inteligentę vienokioj ar kitokioj aplinkoj. Vai
dilutė nepasižymi temy įvairumu. Per visą rinkinėlį vyrauja vie
nas pagrindinis motyvas — sugriautas moters gyvenimas, sunai
kinta meilė. Tokia yra Rožė, kaimietė, girtuoklio vyro auka; tokia 
Diana, tokia Zanė („Miražai“). Visoms joms charakteringas sie-Visoms joms charakteringas sie-
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ilos taurumas. Visos jos siekia ir tikisi laimės, bet įvyksta „ne 
taip, kaip galėjo būti“. Drauge Vaidilutės moterys ambicingos 
ir drąsios. Joms eina greta su meilės jausmu pareiga. Taip Janina 
(„Jausmu pančiai*) išsiskiria su vyru, nori numarinti laimės troški
mą, bet dukrelės žodžiai: „Mama, grįžkim pas tėtę“, priverčia ją 
atleisti neištikimam vyrui ir susitaikyti su juo. Visos vaidilutės 
vaizduojamos moterys silpnos, bet drauge ir tvirtos savo silpnu
mu. Diana sužinojus, kad jos mylimasis ją apgaudinėja, nes 
turi žmoną, ji tik vieną jam pasako: „Išeik!“ Ji greičiau atleistu 
jam jos apgaudinėjimą; bet jokiu būdu negali pateisinti, kad 
apgaudinėdamas ją, tuo pačiu apgaudinėja ir kitą—savo žmoną. 
Kiek kitokiose aplinkybėse vyksta Zanės „tragedija“. Jauna lietu
vaitė studentė (prieškarinių laiky) kilusi iš kaimo. Petrapilio uni
versitete susipažįsta su studentu rusu, provoslavu. Pamilsta vienas 
kitą. Jis netikintis, bažnytiniu jungtuvių nepripažįsta. Religingai 
išauklėtai Zanėi tas svetima. Tačiau ji, nežiūrėdama nieko, nei 
savo vidujinio balso, nei tėvy eina su juo. „Myliu štai ir vis
kas“ (124 pusi.) — vienintelis Zanės argumentas. Tačiau labai 
greit nusivilia: po 2-jy mėty „laisvo“ šeimyninio gyvenimo, jai 
tenka grįžti į tėviškę, grįžti su kūdikiu ant ranky.

To liūdno graudumo, Švelnios melancholijos jau nerasim 
1931 m. pasirodžiusios Vaidilutės knygoj „Audroms siaučiant“. Tai 
grynai realistiniai vaizdeliai, suskirstyti į 2 skyrių: 1) iš 1905 m. 
revoliucijos ir 2) D. Karo laikų. „Akorduose,, autorei ypač rūpė
jo moteris, čia tos intencjos nebejaučiama. Čia autorė — gyve
nimo stebėtoja, karo nelaimiu pastabi registratorė. Matom, kaip 
karas jauną muziką padaro vežėju; matom tėvą verkiantį sūnaus 
— „tėvynė atleis man mano ašaras: jį vieną turėjau“ (47).

Didžiausias Vaidilutės veikalas romanas „Tėviškė“, kurį 
dabar visą (II ir I-pašildytą dalį) netrukus Sikalas išleis. Romane 
vaizduojama prieškarinio laiko kaimas ir miestas, jaunųjy ir se- 
niy santykiai.

Vaidilutė taip pat nemaža rašė ne tik beletristikos, bet ir 
publicistiniu straipsnių j laikraščius ir žurnalus: Vilniaus Žinias, 
Lietuvos Žinias, Skaitymus, Krivūlę, Qaires, Gaisus. Be to yra 
išvertusi kelis veikalus į lietuvių kalbą, kurių didžiausias roma
nas „Grunvaldas“.
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PONIA G. CAMUS

Džiaugsmingas šeimos 
židinys

Z t

Kur tik pasisukame, rodos, pasaulį laiko apgaubęs kažin 
koks siaubas. Tas visuotinas blogis ryškiai atspindi laikraščiuo
se. Taika, apie kurią dabar yra tiek kalbama, negyvena nei tau
tose, nei individuose, kurie jas sudaro. Didelė dalis rašytojų yra 
prisiekę džiaugsmo ir tvarkingo gyvenimo priešai. Jų raštai aukš
tina pesimizmą, liūdesį ir neviltį. Tai elegiški chorai, laidotuvių 
simfonijos, nusivylimai.

Yra ir tokių autorių, kurie rašo, tarsi, jie būtų ligoniai arba 
visas pasaulis būtų tik didžiulė ligoninė. Tačiau iš tikro rašytojų 
misija yra ne pesimizmą skelbti, o išlyginti gyvenimo disonansus 
ir sutaikinti Žmones su gyvenimu. Leonardo da Vinci rašė, kad di
dingo meno negali būti be žmonijos meilės. Mylėti nereiškia kenk
ti. Tuo tarpu ką matome aplinkui? Besaikį blaškymąsi, didžiau
si skubėjimą, aistringą pasisekimų troškimą, didžiausią savim su
sirūpinimą ir savo „aš“ kultą, egoizmą, sensualumą, sielos gy
venimo stoką. Jaunimo auklėjimas yra silpnas, palaidas. Vaikai 
dar kūdikystėje nuteikiami trokšti didžiausio medžiaginio gėrio 
tuo tarpu tokie vaikai nėra laimingi. Dažnai jie skundžiasi nuo
boduliu. Jaunimas kenčia dėl džiaugsmo stokos.

Žiūrėkime toliau: nusikaltimai, savižudybės, išaikvojimai, di- 
vorsai, neurastenijos... Iš visų šalių į mus stiebiasi didžiulis mo
ralinis pakrikimas.

Veltui žmonija tiek pažengė pirmyn. Veltui mokslas padarė 
stebuklų individo gerovei. Kadangi sykiu su medžiaginė pažanga 
nėjo moralinė—gerovė žmonėse neįsiviešpatavo. Charakteringa, 
kad materialiai apsirūpinę yra labiausiai nepatenkinti ir liūdni. 
Tuo tarpu mūsų amžius taip daug teikia progų išsiblaškyti! Te
atras, kinai, dansingai... Vis dėl to mūsų laikams tinka žodžiai, 
kuriuos vienas lėbautojas sugalvojo savo antkapiui: „Turėjau 
daug malonumų, bet niekados nesijaučiau laimingas.“ v

' 85

37



Kur pagaliau, rasti gyvenimo džiaugsmo? Gal jo iš vi
so jau nebėra? Taip, gyvenimo džiaugsmo dar turime apsčiai, 
bet jį galime rasti ten, kur malonumus valdo sąžinė. Patyri
mas moko, kad malonumai tapę gyvenimo tikslu, neatneša 
džiaugsmo.

Prieš kalbėdami apie motinų ir auklėtoją įtaką namų džiaugs.- 
mingųmui, trumpai išsiaiškinsime, kas yra malonumas ir kas 
yra džiaugsmas.

Kiekviena būtybė linksta į malonumus. Tai savyje nėra blo
ga. Priešingai, tas, kuris susilaiko nuo leistinų malonumų, gali 
greit paskęsti žemuose ir net nuodėminguose smagumuose.

Todėl linkimas į malonumus turi būti gerai kontroliuojamas. 
Malonumas yra gėris, todėl jis yra leidžiamas visuomet, kai dėl 
jo nėra išsižadama aukštesnio gėrio. Nereikia malonumus smerkti, 
bet reikia mokėti juos pasirinkti. Malonumas yra pasitenkinimo 
stovis. Mumyse, tarsi, atslūgsta kokia įtampa. Malonumas paža
dina net kūno aktyvumą. Yra patirta, kad tuo laiku, kai žmogus 
jaučia malonumą, aktyvėja jo kraujo apytaka ir alsavimas. Net 
mitimas ir virškinimas vyksta geriau. Malonumas yra dauiau 
po juslini s pasitenkinimas, tuo tarpu džiaugsmas yra dvasinis 
pasitenkinimas. Kai malonumų ieškojimas tampa vienintėliua 
žmogaus veiksmų akstinu, žmogus negali būti laimingas, nes8 
malonumai yra blogas vadas. Malonumas niekados nepasiekia 
sielos gelmių, tuo tarpu džiaugsmas pripildo ją visą. Džiaugsmo 
galima rasti gamtoje, mene, vaisingose studijose, šeimos gyve
nime, nuoširdžiame draugiškume ir, kylant vis aukštyn, pačioje 
Tikrosios Meilės viršūnėje.

Tačiau džiaugsmas įsigali tik gyvenime, palenktame sąžinei, 
kuri apvaldo instinktus ir blogus linkimus. Tiesa, džiaugsmas 
negali panaikinti skaudžių bandymų ar nelaimės. Jis net negali 
jų sumažinti. Tačiau jis juos perkeičia ir perpavidalina.

Norint džiaugsmingai gyventi, reikia gyventi tam tikroje 
aukštumoje, kitaip galima nuslinkti į sensualizmo ir egoizmo 
gelmes. Egoizmas yra džiaugsmo paneigimas: „Aš“ nėra .vadas į 
laimę. Geiduliai, ardą žmogaus fizinį ir dvasinį gyvenimą, tuo 
labiau ten nenuves. Meili ir šypsanti dorybė yra neatskiriama, 
sujungta su laime. Negalima vadinti dorybingais paniurusius ir 
surūgusius žmones. Tiesa, jų gyvenimas gali būti net asketiškas, 
pašvęstas kokiam nors aukštam tikslui; jie gali būti net heroiškų 
darbų, bet jei jie nežino, kas yra šypsena, toji švelni gailestingu
mo ir artimo meilės išraiška, negali būti nė kalbos apie džiaugs
mingumo dorybę. x

Ar esate skaičiusios „Atminimuose iš anapus karsto“ bai
sųjį gyvenimo Comburge vaizdą? Šatobrianas mums vaizduoja 
savo tėvą, vaikščiojantį didžiojoje menėje, kur visi ką tik pavalgė 
pietus. „Jis žingsniuodavo vakaro prieblandoj, kurioje jis savo 
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baltais drabužiais ir balta kepuraite ant galvos, ištysusiu ir paba
lusiu veidu atrodydavo lyg šmėkla... Praeidamas jis mus paklaus
davo: «Apie ką jūs čia kalbėjote?» Pagauti siaubo, mes neatsa
kydavome. Jis žingsniuodavo toliau. Visą likusį vakarą ausį už
gaudavo tik ritmiškas jo žingsniavimas, tik motinos atdusiai ir 
vėjo šniokštimas“.

Norėdamas vaizdą papildyti, Šatobrianas prideda, kad įpras
ta jo tėvo būklė buvo „gilus liūdesys, kurį amžius vis didino.“ 
Apie savo motiną jis taip sako: „Ji neturėjo nė vieno palin
kimo, suderinamo su jos vyro linkimais. Dėl tokios priešingybės 
ji tapo melancholike... Verčiama tylėti tada, kai Jai norėjosi šne
kėti, ji tai atpirkdavo deginančiu liūdesiu ir atdūsiais, kurie su
trukdydavo nebylų mano tėvo liūdesį“. Apie savo seserį Li u eilę 
jis priduria: „Savo išvaizda, savo melancholija ji priminė laidotu
vių angelą; aš bandydavau ją guosti, bet po valandėlės ir aš 
pats nugrimsdavau j neapsakomą neviltį“.

Tiesa, tas jo vaizdavimas yra grynai romantinis, bet vis dėl
to Šatobrianas apie savo tėvus (ypač motiną) kalba, kaip apie 
dorybingus žmones. Man atrodo tikrai dorybinga ponia Lamartine, 
kurią jos sūnus vaizduoja „visuomet šviesiu veidu ir meilia šyp
sena“. Jis sako apie ją: „Jai nebuvo gana gimdyti savo dukteris 
religijai ir dorybei, ji norėjo gimdyti jas ir laimei“. Štai, kur yra 
mums pavyzdys. Ir mums reikia bandyti savo sūnus ir dukteris 
gimdyti laimei ir džiaugsmui.

Reikia pasakyti, kad kiekviena reforma turi prasidėti nuo 
savęs paties. Štai dėl ko mums reikia žinoti, kaip mes santykiuo- 
jam su džiaugsmu, kokios mes turime būti, kad apgyvendintume 
jį mūsų židiniuose ir kokios neturime būti; kas reikia daryti, kad 
džiaugsmas tarptų pas mus, aplink mus ir pasaulyje.

Pirmiausiai maža sąžinės sąskaita:
. Ar

Ar
Ar
Ar
Ar

budi neišreiškiamas meilumas?
Ar girdime sakant vyrą arba vaikus: „Kaip pas mus jauku! 

Kaip mes esame laimingi! Kaip gera būti drauge!“
Ar mūsų vaikai nenuobodžiauja?
Ar malonumai, kuriuos jiems patiekiame, iš tikro juos džiugina?
Ar kartais savo ramybei ir egoistine savo nuožiūra neparen- 

kame jiems tokių dalykų, kurių jie patys nepasirinktų?
Ar nesutikote vaikų, kurie skundėsi, kad jų namuose ne

smagu?
Čia nekalbu apie jaunuolius, kuriems norint įtikti, reiktų 

teikti nuolat smagumų. Dažnai čia esti kaltas blogas džiaugsmin-

mūsų Židiniai laimingi? 1
mūsų židiniai džiaugsmingi?
turime gabumą surasti šviesiąją visų dalykų pusę?
visur, kur tik einame, nešamės džiaugsmingumą?
mūsų išvaizdoje, mūsų žodžiuose, visoje mūsų būtybėje
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gurnui auklėjimas. Tuo tarpu dar apie tai nekalbėsime. Dabar 
mes kalbame tik apie pačias motinas.

Ar žinote, kad reikia gerokai pagalvoti, norint vaikams su
teikti sveikų malonumų, maloaumy, kurie jiems būtų įdomūs. 
Reikia didelių pastangų, norint namuose sukurti laimės atmosferą, 
kuri yra tam tikras dvasios, tam tikras sielos stovis. Lengviau yra 
tai pasiekti gausiose šeimose. Tačiau tokią atmosferą galima su
kurti ir visai nedidelėje šeimoje, Mūsų vyras, mūsų kūdikis ne
jaučia židinio džiaugsmingumo dėl to, kad to džiaugsmingumo 
neturime mes — žmonos ir motinos.

Mūsų uždavinys, mūsų pareiga kaip tik ir yra tokioje džiaugs
mingoje atmosferoje panardinti vaikus ir ja apgaubti visą šeimos 
gyvenimą. Tačiau kaip susikurti džiaugsmą, kurio visai neturime? 
Tai yra visai paprastas dalykas. R ūkia stengtis jo įsigyti. Visai 
realus yra valios džiaugsmas. Valia padaro, kad mes visuomet 
elgiamės, taip tarsi, džiaugsmas ir ramybė visuomet gyventų mūsų 
sieloje. Daug moterų yra tiesiog geniališkos savęs kankintojos. 
Jos su mikroskopu ieško rūpesčių, sunkenybių, atsakingumo; jos 
iš smulkių nuotykių sprendžia apie visą gyvenimą ir tokiu būdu 
tampa nusiminimo aukomis, kuris galų gale pereina į įprotį. Daug 
nemalonumų kyla ir iŠ mūsų ydų, o labiausiai iš mūsų egoizmo. 
Dažnai mūsų vaizduotė perkeičia įvykius, ir mūsų jautrumas juos 
klaidingai įvertina.

Reikia gyventi viršum žemės ūkanų ir puvėsių. Susikurkime 
malonią veido išraišką, kuri padės mums sukurti ir džiaugsmingą 
nuotaiką. Paskui užuot mačiusios tik blogąją daiktų pusę ir mąs
čiusios apie pasaulio ydingumą, pabandykime nuspręsti, kad daž
nai gyvenime yra daugiau džiaugsmo, negu mes manome, ir, kaip 
auksakasis aukso dulkeles, bandykime surasti net ir menkiausius 
gyvenime džiaugsmo pėdsakus. „Dažnai“, sako G. Droz, „žmonės 
ieško savo laimės, kaip akinių: tada, kai juos turi ant nosies“. 
Kiekviena sunkenybė, kiekvienas vargas duoda bent truputėlį nau
dos, tik reikia mokėti ją surasti.

Būdamos geros, labai geros, protingai geros, nenugalimai 
geros, mes galime suteikti savo aplinkai begalinės laimės, pasėti 
šviesaus džiaugsmingumo. Gerumas yra gražiausia žmogaus ypa
tybė. Be jo nėra laimingo židinio.

Mums tenka pareiga ugdyti džiaugsmingumu. Todėl mūsų 
namuose turi viešpatauti plati dvasia, kad mūsų vaikai gyvenimui 
šypsotųsi, gyvenimu tikėtų, o ne iš anksto, dar jo nepažinę, būtų 
juo nusivylę.

Vienoje amerikoniškoje knygoje, pavadintoje „Polyanna“, tė
vas 'moko savo dukrą tokio psichologijos žaidimo: kiekviename 
nemaloniame įvykyje surasti kokią nors aplinkybę, tokį atžvilgį, 
kuris padėtų, nepaisant nemalonumo, būti įvykiu patenkinta. Juo 
sunkiau yra surasti gerąją daikto pusę, juo žaidimas darosi įdo
mesnis. Pavyzdžiui, sykį loterijoje mergaitė išlošė kriukį, tuo tarpu, 
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kai ji labai norėjo išlošti lėlę. Nusivylimo liūdesys užleido vietą 
tokiai džiaugsmingai minčiai: „kokia esu laiminga, kad man ne
reikia naudotis kriukiais! “ Polyannai taip patiko šitas žaidimas, 
kad ji su dideliu pasisekimu jo mokė visus savo draugus.

Jei norime išsiugdyti savyje jėgos ir džiaugsmo, pirmiausia 
turime ugdyti savo mintis ir idėjas, nes jos yra mūšy veiksmų 
sąlygos. Pasėkime savo sieloje stiprinančias ir džiaugsmingas idė
jas. Guldamos vakare, kad ir nuvargusios nuo dienos rūpesčiu 
pasistenkime surasti savyje jėgų, kurios mus sustiprintų ir įkvėptų 
pasitikėjimo rytojaus darbams. Reikia lavintis optimizmą ir fizi
niuose ir dvasiniuose dalykuose. R/tmečio prabudimas turi būti 
mūšy pirmutinis drąsus ir nuoširdus žingsnis užmiršti save ir 
suprasti kitų laimę. > Patyrimas moko, kad džiaugsmas yra visuo
met gyvas tokiose širdyse, kurios Išsilaisvina nuo nerimo dėl 
savęs ir kurios gyvena tik kitiems.

Jei norime vaiką mokyti dorybių, negalima jų mokyti pa
niurusiu veidu. Dorybė turi Čiulbėti, kaip paukštelis ir čiurlenti, 
kaip šaltinis.

Motina su šypsena pasilenkia prie savo kūdikio lopšelio. 
Žiūrėdamas į nušvitusį motinos veidą, mažytis atbunda meilei ir 
džiaugsmui.

Pirmas kūdikio žvilgsnis turi pamatyti tik grožį. Gera yra, 
jei kūdikio kambarys yra sklidinas saulės, šviesos. Pašalinkime 
nuo jo kiekvieną negražų daiktą. Pasirūpinkime, kad jo žaislai 
būtų skoningi ir gražūs.

Kambario sienos, užuolaidos turi didelės įtakos meniškam 
kūdikio suvokimui. Gražūs daiktai, tegul ir nesąmoningai kūdi
kio suvokiami, kuria jame meno džiaugsmą, kuris vystysis jam 
augant. Džiaugsmas yra didelis ugdymo pasisekimo akstinas. 
Jis yra toji normali atmosfera, kurioje turi mūsų kūdikiai augti. 
Ritmas (ritmiška gimnastika, šokis) yra grožio, tvarkos, harmoni
jos kūrėjas. Jis taip pat įeina į ugdymą džiaugsmui.

Dvasinio pasitenkinimo vaikams teikia ir tvarka namuose, 
kambario gėlės, meno kūriniai, puošią mūsų namus, gera muzika, 
paišyba, peozija. Rūpinkimės, kad visa tai mūšy vaikai turėtų.

Vakarojimai šeimoje gali palikti neišdildomą įspūdį visam 
vaiky gyvenimui. Mokėkime gerai juos sutvarkyti. Pažadinkime 
linksmą vaiky kalbą, pamokykime juos dainelių. Tokiais vaka
rais duokime progos paklausyti geros muzikos. Taip pat gera 
yra paskaityti balsu kokią nors knygą. Tik nebūkime tais va
karais griežti mokytojai. Netvarkykime, netaisykime tada vaikų 
kalbėjimo būdą, jų minčių eigos. Leiskime vaikams laisvai, nuo
širdžiai čiauškėti. Taip ir mes pačios juos geriau suprasime, nes 
jie nesivaržys.

Tačiau svarbiausias dalykas yra nuo pat ankstyvos kūdi
kystės išmokyti vaiką pamilti gera. Didžiausias vaiko troškimas
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turi būti patarnauti ir didžiausias jo džiaugsmas — ne tiek būti 
'laimingam pačiam, kiek padaryti kitus laimingais. Proga suteikti 
kitiems džiaugsmo pasitaiko kiekvieną akimirką.

Reikia pastebėti, kad ne visus vaikus galima greitai palenkti 
geram. Yra vaikų, kurių nerami siela ilgai priešinasi mūsų pas
tangoms. Tokiems turime švelniai, diskretiškai padėti save nuga
lėti. Sukurkime jiems ramią, meilią atmosferą. Tik nereikia sku
bėti* Vieną gražią dieną jie vistiek mums paklus. Išsilaisvindamos 
jų akyse nuo savo egoizmo, mes tuo pačiu ir juos priversime 
išsivilkti iš savojo. Jei jų apsivalymas iš paviršiaus atrodytų ir 
menkesnis, negu kitų, galime būti tikros, kad jų sielos gelmėse 
jau įsiviešpataus ramybė, pažadėta geros valios Žmonėms — ra
mybė, kuri gimdo džiaugsmą.

Čia dar reikėtų pridurti, kad, turint daugiau vaikų, jų 
auklėjimas darosi lengvesnis. Tokie vaikai jau labai anksti 
pradeda ugdytis patys. Su džiaugsmingu išdidumu jie net pade
da tėvams auklėti. savo jaunesnius brolius ir seseris. Pasiau
kojimas tada atrodo toks natūralus dalykas, ir tarpusavė pagal
ba darosi taip lengva, kad atrodo negalima vartoti pasiauko
jimo terminą, kai reikia save užmiršti dėl savo vyresnių ar jau
nesnių brolių bei seserų. Gausi šeima džiūgaute džiūgauja drau
ge. Tarp tokių vaikų susikuria meilus ir stiprūs ryšiai, kurie 
pagimdo bendruomenės dvasią. Kiekvieno atskiri džiaugsmai 
sušilieja ir sudaro bendrą didelį džiaugsmą. Individas gyvuoja, 
bet nebegali gyvuoti individualizmas. Šeimos dėsnis tampa: „vie
nas už visus“. n i

Kalbant apie džiaugsmą, negalima pamiršti kančios. Mes 
jos negalime išvengti. Dažnai ji yra mūsų gyvenimo pagrindas. 
Bet ji nekliudo džiaugsmui, būtent tai džiaugsmo rūšiai, kurios 
mes ieškome ir kurią turime rasti net ašarose. Tai yra džiaugs
mas, priklausąs Krikščionybės turtams, džiaugsmas aukščiausias, 
karščiausias ir galingiausias už visus pasaulio džiaugsmus, 
džiaugsmas, kuris leidžia patikrinti slaptingą Palaiminimų sakinį: 
palaiminti, kurie verkia.

Nėra tokios kančios ir net mirties, kuri mus priverstų saky
ti, kad gyventi yra bloga. Sykį vienas garsus pamokslininkas 
baigė savo pamokslą apie žmonių kančias žodžiais: „Gyvenimas 
yra gražus“. Tuos pačius žodžius teko išgirsti ir iš mirštančio 
lūpų, kurio dvasioje nebebuvo jokių žmogiškų iliuzijų. Tai bu
vo šeimos tėvas. Savo klūpančiam penkiolikos metų sūnui jis 
paprastai pasakė: „Kad žinotum, vaikeli, koks yra geras ir gra
žus gyvenimas... visa svarba yra tik gerai gyventi“. Štai kur yra 
kančios džiaugsmas, džiaugsmas stipresnis už mirtį.

Viena išrinkta siela yra parašiusi: „Gerai gyventas gyveni
mas gali būti gražūs. Tikėk man, jis gali būti gražus net kan
čioje, net griuvėsiuose tą valandą, kai jūs paskleisite aplinkui
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Moterų kultūrinis gyvenimas

LITERATŪRA IR MENAS
— Petrė Orintaitė paruošė spaudai savo lirikos antrąją 

knygą — „Dirvonų dukterims“.
— Lietuvaitė — muzikos mokytoja. Salezietė sės. 

Domicėlė Paūlaitytė dėstė Neapolio mergaičių institute muziką ir 
piešimą. Dabar apsigyveno Italijos pietuose — Martina Franko.

— Lietuvė dailininkė — laimėjo premiją. Sausio 
19 d. Briuselio Karališkoje Meno Akademijoje buvo perskaitytas 
iškilmingas aktas, ir ta proga išdalintos pasižymėjusiems Akade
mijos mokiniams dovanos. Aukščiausios rūšies dovaną „su pasi
žymėjimu“ už konkursinį darbą gavo ir Lietuvos pilietė, šiaulietė 
Sofija Liseckaitė. Ji yra baigusi aukštąją konsularinių mokslų 
mokyklą Vienoje ir kurį laiką lankė Kaune Meno Mokyklą.

— Vasario mėn. 17 d. Valstybės teatre įvyko didelė litera
tūros šventė. Buvo įteiktos mūšy literatūros laureatams premijos 
ir estą literatūros vakaras. J estų literatūros vakarą buvo atvykę 
keturi jaunosios estų literatūros kartos atstovai, iš jų viena mo
teris — Betti Alver. Poetė ir beletriste Betti Alver estų literatūroj 
yra viena žinomiausių estų motery rašytojų. Baigusi gimnaziją, 
Tartu universitete studijavo literatūrą ir filosofiją. Anksti pasireiš
kė įgimti kūrijos gabumai ir 1927 m. pasirodęs jos pirmasis ro-

į . ■ . .

laimę. Laimę galima sukurti iš svajonių šipulių, iš žmogiškojo 
gyvenimo realybių ir menkysčių“.

Nedejuokime, nedejuokime niekados. Pasaulyje visuomet 
bus pakankamai skausmų. Padarykime, kad jame būtų ir truputis 
džiaugsmo.

Sakoma, kad pasiimti idėją reiškia ją sutapdyti su savuoju „aš“ 
ir iš jos sukurti naują sintezę. Paimkime džiaugsmo idėją, kaip 
šeimyninio auklėjimo pagrindą. Mūsų gyvenime turi viešpatauti 
šventas džiaugsmas, nes kada nors visos mūsų kančios tikrai pa
virs džiaugsmu. Reikia sutapdyti džiaugsmą su savuoju „aš“, pa
sisavinti džiaugsmingą išvaizdą, duoti džiaugsmui namų židiny
je daug, be galo daug vietos ir tokiu būdu sukurti naują sintezę.

į , ' . •

i . . ' ■ ■
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manas „Vėjo meilužė“ buvo premijuotas. Vėliau pasirodė jos apy
sakos „Invalidai“, eilėraščiai ir poemos „Baltoji varna", „Ųlla“, 
„Vaškinė lėlė“, „Skurdo komedija“. Paskutiniu metu daug jos 
eilėraŠČiy yra spausdinama estŲ literatūros žurnaluose, pav., Loo- 
ming ir kt.

Betti Alver kūryba pasižymi formos grožiu, skambumu, kla- 
siškumu, kalbos vaizdingumu, sultingumu. Ji — poetė-filosofė, 
siekia minties, prasmės gilumo, iš dalies simbolikė, iš dalies ne
oromantike. Betti Alver proza stilinga, gyvenimiška ir skaitytoje 
mėgiama.

— Vienietė rašytoja Edita Zellweker gavo dalį 
1935 m. literatūros premijos, vadinamas „Julius Reich-Preis“. 
Rašytoja, turinti vos 20 mėty, yra mokytojo duktė ir studijuoja 
Vienos universitete germanistiką. Jos pirmasis ir premijuotas ro
manas „Ir jo duktė yra Petras“ (Und seine Tochter ist der Peter), 
yra įspūdinga, pilna įdomiy sielos išgyvenimy knyga, kuri labai 
sudomino skaitančiąją visuomenę.

— Penkiolikmetė — genijus. Vienoj atidaryta pen
kiolikmetės dailininkės Roswitos Bitterlich kūriniy paroda^

Roswita Bitterlich ir jos 1 ge
riausias kūrinys „Madona ir jos 

juokdarys“.
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kuri užima tris dideles sales. Roswita gimė 1920 m. balandžio 
mėn. 20 d. Bregence. Tėvas, diletantas tapytojas ir skulptorius, 
laisvomis valandėlėmis piešdavo ir drožinėdavo. Ketvertų metų 
būdama Roswita mėgina drožinėti, o penkerių — jau piešia. Aš- 
tuonerių metų nupiešia ant staltiesės tėvui dovaną jo gimimo die
nos proga — „Mirties puota“. Tėvai susidomi savo talentinga 
dukrelę, o motina net nusigąsta jos fantazijos lakumu. Neleidžia 
jos lankyti meno mokyklą, bet verčia eiti į gimnaziją. Tačiau 
Roswitos tai nebaugina, Rasdama valandėlę laiko ji piešia^ o šiaip 
tvarkingai ir stropiai atlieka savo pareigas. Motinai susirgus, Ros
wita rūpinasi namų tvarka — šeimininkauja ir globoja savo jau
nesnius broliukus. Jos brolis Jonas Jurgis gražiai griežia smuiku, 
jauniausias — cello, o Roswita skambina pianinu. Be to, Roswi- . 
ta rašo eilėraščius. Tačiau mėgiamiausias jos darbas — piešti. 
Pirmojoj parodos salėj yra visi jos pirmieji bandymai iki dešim
ty metų. Antrą salę užima kūriniai, padaryti nuo dešimtų iki try
liktų mėty, ir pagaliau trečioj salėj randami jos kūriniai dviejų 
paskutiniųjų mėty. Geriausi jos paveikslai: „Madona ir Jos 
juokdarys“ ir „Šventųjų pabėgimas iš bažnyčios“. Ypač gra
žūs ir charakteringi: „Beprotis“, „Marijos apreiškimas“ ir „Ti
betietis“.

— Gigli duktė — dainininkė. Garsusis italų tenoras 
Benjamino Gigli turi dukterį dainininkę, kuriai lemiama didelė 
ateitis. Nesenai Gigli duktė Rina pasirodė viešai viename kon
certe Romoje. Tėvas su dukterim padainavo duetus iš operų „Lam- 
mermooro Lucija“ ir „Don Pasquale“. Paskui Rina viena sudai
navo koloratūrinių arijų iš operų „Somnambula“ ir „Lucija“. Pa
sisekimas buvo nepaprastas. Rina, pasirodo, turi puikų koloratū
rinį soprano ir gabi pianistė.

ORGANIZACINIS DARBAS
' • . !

— Inteligentės moters — motinos teismas. Kunig. 
Birutės karininkų šeimų moterų d-jos Kauno skyrius vasario 9 d. 
16 vai. Karininkų Ramovėje surengė įdomų inteligentės moters 
— motinos teismą. Teismo pirmininkė buvo teisėja Jackevičaitė. 
Teisėjai: d-jos garbės pirmininkė p. Smetonienė, moterų tarybos 
pirmininkė p. Lozoraitienė, Kunig. Birutės k. š. m. d-jos centro 
vald. pirmininkė Černienė ir d-jos garbės narys dr. Steponaitienė. 
Kaltino: pedagogė Krikščiūnienė, teisininkė Reisonienė, literatė 
Šalčiuvienė ir teisininkas BudreviČius. Gynė: dn Kalvaitytė, teisi
ninkė Čarkauskaitė ir dr. Juška. Teismas buvo transliuojamas 
per radio. v
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Vasario 13 d. paskelbtas to teismo sprendimas, kuriuo in
teligentė moteris — motina įpareigojama pasitaisyti. Sprendimas 
skamba: „Moters — motinos teismas, išklausęs šalių pareiškimus 
ir liudininkų parodymus, mato, kad šių laikų inteligentė moteris, 
kaip motina, turi dirbti nepalankiose jai sąlygose, nes visuome
nės ydos, klaidos ir nesantyarka daro į ją neigiamos įtakos, ta
čiau, nežiūrint į šias sąlygas, inteligentė motina turi nuopelnų, 
kartais nematomų ir beveik niekada neįvertintų.

Dėl to, kas ankščiau pasakyta, Teismas nusprendė: Mūsų 
inteligentę moterį — motiną išteisinti, bet įpareigoti ją ateity tin
kamai eitimotinospareigas; būti tiek savo išore, tieksavo inte
lekto ir dorovės žvilgsniu vaikams pavyzdžiu ir idealu. Naudo
jantis savo motiniškos meilės galia, sąmoningai auklėti vaikus ir 
stengtis įgyvendinti jų sielose tautinius bei religinius ir kitus ide
alistinius pradus, sukurti savą lietuvišką tradiciją. Turint galvoj 
garbingą Lietuvos motinų praeitį, tų motinų, kurių širdyse buvo ‘ 
išsaugota Lietuvos tautos gyvybė, didinti kilniosios žmonijos 
skaičių*.

«

AKADEMINIS VEIKIMAS

— „Fideles lustitiae“ —stud. teisininkių — eko
nomisčių korporacijoje pasikeitimai. Pasitraukus iš pir
mininkės pareigų V. Ratkevičiūtei, 1936 m. pavasario semestrui 
pirmininke išrinkta buvusi vice pirm. Ona Lukšytė. Vice pirmi
ninke pakviesta Zosė Rimkiutė.

— Pirmoji moteris evang. teolog. fakultete. Į Vy
tauto D. universiteto evangelikų teologijos fakultetą šj semestrą 
imatrikuliuota pirmoji moteris, Birutė — Marija Kundzenytė.

— Lietuvė— istorijos magistrė. Vilniaus lietuvaitė 
studentė, Stanislova Taškūnaitė išlaikė Vilniaus universitete bai
giamuosius egzaminus ir gavo istorijos magisterio laipsnį. Taškū
naitė pakviesta į Švenčionių lietuvių gimnaziją dėstyti istoriją.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— „Naujosios Vaidilutės“ Viešnia. Š. m. vasario 
17 d. „Naujosios Vaidilutės“ vyr. redaktorė O. Beleckienė suruo
šė lietuvių literatūros laureatei I. Simonaitytei pagerbti kavą. Da
lyvavo artimi „N. V.“ asmenys p. p. P. Pikčilingienė, E Star- 
kienė, M. S daravičienė.A. Skrupskelienė, J. Drungaitė, N. Ma-
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zalaitė, G. Tulauskaitė, JĮ. Maceinienė ir O. Krikščiūnienė. Pora 
valandų praėjo labai jaukioje nuotaikoje, besikalbant literatūros, 
meno ir Klaipėdos gyvenimo klausimais.

— Moteris — notaras. Nuo kovo mėn. 1 d. pirmuoju 
Marijampolės notaru paskirta Šiaulių Apygardos teismo kandi
datė Ona Liorentaitė.

— L. R. Kr. antroj i seserų samaritiečių kursų laida. 
Vasario 9 d. Pažangos rūmuose įvyko Lietuvos Raud. Kryžiaus 
antrosios seserų samaritiečių kursų laidos baigimo iškilmingas ak
tas ir įteikti seserims samaritietėms kursų baigimo pažymėjimai. 
Šią kursų laidą baigė 43 seserys samaritietės.

a

Lietuvoj viešėjusi anglų parlamento narė 
p-lė Irena Ward, kuri sausio mėn. 31 
d. lietuvių prancūzų .d-jos salėje skaitė 

paskaitę „Kaip britai valdo“.
I

— Išvijo mokytoją. Cavillo 
su lazdomis išvijo mokytoją, kuris 
mokymą“.

mieste Meksikoj moterys 
norėjo įvesti „socialistišką

— Pakeičiamas įsakymas. Egypte moterų organizaci
jų pastangomis panaikinamas įsakymas, kuriuo buvo draudžiama' 
ištekėjusioms moterims mokytojauti.
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Knygos ir žurnalai
Atsiųsta paminėti

Stasė Vaineikienė. Iš praeities kovų. I dalis. Lietu
viškos knygos kryžiaus keliai. Kaunas, 1935. Pslp. 108. Kaina— 
Lt. 1,50. .

Laiškai karžygiams iš Vilkaviškio kunigų seminarijos 
III birželio mėnuo. Išleido „Žvaigždės“ redakcija. Kaunas, 1935 m. 
Pslp. 160. Kaina Lt. 1, —

B r. Bieliauskas. Ir kaime juokiamės. Septyni kaimo 
scenai kūrinėliai — monologai. „Pavasario“ knygyno leidinys 
Nr. 11. Pslp. 36. Kaina 80 et.

Mūsų rūbai. Parašė Em. Petrauskaitė, M. Pautienytė Ba
nionienė, Ei. R^pčytė Starkienė, gyd. Al. Kaupelytė Ragaišienė, 
O. Jonkaitytė Gratkauskienė, M. Poželaitė Sidaravičienė, A. 
Eckermanas. Redagavo Elena Repčytė Starkienė. Lietuvių katali
kių moterų draugijos leid. 5 Nr. Kaunas, 1936 m. Puslp. 86. Kai
na Lt 1,50.

Mrovinskis V. S. J. Štai žmogus. Trumpi V. Jėzaus 
kančios mąstymai. Vertė O. Zaštautaitė. Įvadą šiam veikalėliui 
teikėsi parašyti Jo Ekscelencija Vyskupas Būčys.

Šios knygutės autorius teikia kiekvienai gavėnios dienai gy
vai, vaizdžiai parašytus Kristaus kančios mąstymus. Be to, priede 
randame „Šventai valandai“ skiriamas maldas. Knygutės formatas 
kišeninis. Galima ją gauti visuose katalikiškuose knygynuose. 
Puslp.v 186. Kaina Lt. 1,50.

Židinys literatūros, mokslo, visuomenės ir akademiškojo 
gyvenimo mėnesinis žurnalas. XXIII tomas. 1 nr. 1936 m. sausio 
mėn. Pslp. 127 Kaina Lt. 4, —

Tiesos kelias religijos, doros mokslo ir visuomenės gyve
nimo mėnesinis žurnalas. 2 nr. 1936 m. vasario mėn. Pslp. 92.

Mūsų girios — miškininkystės žurnalas 1 nr. 1936 m. 
sausio mėn. Pslp. 72.

Soter. Religijos mokslų laikraštis
Pslp. 162. Turi nyj Dr. P. Venckus. Apreiškimo šaltiniai. Dr. Pr. Wa- 

lakauskis. Šv. P. Marijos ir Šv. Juozapo moterystė Doc. Dr. Z. Ivinskis. Biblio
grafinė senpvės lietuvių religijos ir mitologijos medžiaga.

Logos. Filosofijos žurnalas
Pslp. 80. Turiny j. Šalkauskis, St. įvedamoji pedagogikos dalis. Do

vydaitis, Pr., Šių laikų biologų pažiūros į gyvybės reiškinius Maceina A. Kū
rybos problema.

Lietuvos mokykla. Tautos ugdymo laikraštis. 1936 m.
1 ir 2 nr. Pslp. 80 -f- 160.

Medicina, žurnalas, skiriamas medicinos teorij'os ir pratikos 
reikalams. 1936 m. 1 nr. Pslp. 78. Kaina 3 lit.

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
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Čia „ŽVAIGŽDĖ“
Jums padės

’ - ' .• ' - ’ . • . • , t • • • » . - t ■ ■ ’ , ’ •
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— Ak, kaip norėčiau įsigyti Šv.Rašto „Naująjį Testamen
tą“ — gal ne viena Jūsę pagalvojo, išgirdus, kad naujas ir pato
bulintas jo leidimą« netrukus išeis iš spaudos. Nesirūpinkite, kad 
ir maža pinigą turite,

H
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Jfls galiteįsigyti visiškai pigiai. ■
Religinio atgimimo Lietuvoje žadintojas laikraštis „Žvaigždė“, 

norėdama, kad Šv. Raštas prapūstu po visą Lietuvą, savo mė
tiniamsskaitytojams duoda Naująjj Testamentą tik už 2 1itus.

Pačios užsisakykite „Žvaigždę“ arba prikalbėkite mamytes 
ir turėsite dvigubą naudą: įsigysite Šv. Raštą ir ištisus metus 
galėsite skaityti laikraštį „Žvaigždę“, kurs daugelio pripažintas 
religinio atgimimo Lietuvoje pranašu;

Tikrai verta ^Žvaigždę* skaityti, nes
„Žvaigždė“ aiškina aktualiausius ir visiems rūpimus tikėjL 

iQ klausimus.
„Žvaigždė* iškelia pačiu naujyju laikę šventuosius, musę 

dienę didvyrius, aprašo visas gražiąsias Lietuvoje religinio gyve
nimo apraiškas. • .'■<.

„Žvaigždė* yra visuomet kupina entuziazmo, optimizmo ir 
.religinės šilimos. /?.’■.f-7.0-

„Žvaigždės* kaina 4 litai, o su priedais 6 litai metams. 
Užsienyje 1 dol., su priedais dol» t

Adresas: „Žvaigždė*, Jėzuitą namai, Kaunas.
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H H
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Nebe paslaptis
Kad „Misiją* visi reikalingi ir kad visi „Misijas* myli: kai t& 
ją nesulaukia •— administracija apverčiama paklausimų laiškais.

1936 metais „MISIJ0S* kas mėnuo rašys:
1/ apie misijg kraštus, ^ gyventojus, kultūrg, religini gyv.,
2. apie gražius pavyzdžius iŠ misiją kraštu,
3. apie Jėzuitų vaktybę Paragvajuje ir aplamai B misijų istorijos,
4 apie misijų globėju ŠVi Prancišką Ks. ir kitus,
5. f dės apysakų bei romanu iš misijų gyvenimo, < /
6. patiek» paskutiniąsias žinias iš viso pasatdio misiju kraštų. 1 ;■ -
Šie įdomūs, tiaotinl dalykai visiems nesunkiai

‘ -J 1» -1* f",.1 ’ f

II

II

H

11 11Sdresu: Katinas, Jėzuitų namai, „Misiją* Administracijai.
.• ,■ . * . . • . .4 ■ . ‘ ; ....... »i < ‘ ' •. - ■

; ' ■ ‘ - . ' - * ’ . • ' ‘ ‘ ' - v • > , * _r * V ‘ / ’ . ’ ’ ‘ '
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„NAUJOJI VAIDILUTE"
• ’ ’ • , .. „ - • • . 1 * < . , • * . ’ ;

“»H. VAIDILUTĖJE“ rasite viską» kas tinka inteligentės išrilavinimui.

„NAMŲ ŽIDINYS“ 
•’ , • « 1 • 1 * .. , . \ • ..

Bendradarbiauja žymiausios Lietuvos rašytojos
■. ■ . • ' ;■. . • .. ... -

. . , ’• • * «**;■*»* . ■ * • • ’fc • * , . ’ ’ • .

* '•' • * * ‘ * < ’ • V * '**.■

„N. Vaidilutę“ gauna kiekvienas, 
kas surenka 5-kias prenumeratas r-. .• ■. . ' • . : ■ . ‘ .

.. • .7 ■ ■. ’ ... ' ' ■ ' ■ - ,
■» • ' . ■ ■ ’*■ . ' .i v. ‘ -

■ ‘ . ■ . ■ f- ■ - . -. • i
*• • c r ‘ . • • - 2 ‘

- ■<j' ;■ ■. • .z'z.-a -

Užsiprenumeruoti niekad nevėlu!

» ’ ’ ■ - * . - t
' 4 1 ’ *_
'i ’ • * t * •

z • '

Tinkamiausias 1936 m. kiekvienai inteligentei
Moterų kultūrinio - visuomeninio gyvenimo iliustruotas, 

mėnesinis, 15-tus metus einąs žurnalas
*■- ’ 1 ■ I» . \ * . • » t ’ • . •

Platintojos-jai pinigus už I-mo pusmečio pre-’ 

nunferatą prisiunčia ne vėliau šių terminų: pusė su- 
mos kovo mėn. 1 d.; kitą pusę gegužės mėn. 1. d.
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