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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

Nr. 3 £132) 1936 metų kovo mėn. XVi

Po suvažiavimo
Lietuvių katalikų mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimą 

galima drąsiai pavadinti švente. Triumfavo katalikiška dvasia. 
Be to, jis įrodė, kad dažni teigimai apie mūsų inteligentijos 
pasyvumą, nęsiinteresavimąsi nėra visiškai pagrįsti. Gal tų apraiškų 
priežasčių reikia ieškoti kur kitur, būtent: tuose žmonėse, kurie 
norėtų būti tų interesų ir įdomavimosi įkvėpėjai ir centrai, bet 
nesugeba nieko vertingesnio kitai visuomenės daliai parodyti. 
Aišku, bendromis frazėmis, tų pačių dalykų nuolatiniu,* tik. kitais 
žodžiais, kartojimu nepąjudinsim jų. Jie taip pat yrą lietuviai, 
kaip ir jų seneliai, todėl pamos ranka, pasakys: „tuos pačius 
niekus tauškia“, susitrauks į kuprą ir tylės, o akys nuobodžiai 
gręšis į kitą pusę. Šis suvažiavimas buvo konkretus įrodymas, 
kad tie lietuviai ne į viską ranka numoja: suvažiavo tokia žmo
nių daugybė be jokių ypatingų raginimų, be jokių pažadų, sėdėjo 
ištisas valandas prikimštoj salėj plenumo posėdžiuose, skubėjo į 
sekcijų posėdžius, ten vėl klausė ir gyvai diskutavo.

Tinkamai atstovaujamos buvo ir moterys mokslininkės ir 
mokslo mėgėjos. Trys iš jų skaitė paskaitas iš istorijos, socialinių 
mokslų ir auklėjimo sričių. Be to, daugelis jų gyvai diskutavo 
įvairiais klausimais sekcijų posėdžiuose. Be abejo, branduolys 
šio suvažiavimo moterų darbų buvo moterų sekcija. Paskaita 
apie „dorinį auklėjimą, lietuviškoj šeimoj“ konkrečiais daviniais 
parodė, kas mūsų šeimoje, remiantis pačių lietuvių motinų žodžiais, 
Šiuo metu vyksta. Posėdžio dalyvės konstatavo, kad mūsų moti
noms netrūksta gerų norų auklėjant vaikus, bet trūksta žinių 
apie auklėjimą; jos vaiko reikalus, kad ir šiek tiek nujaučia, bet 
labai mažai pažįsta vaiką, nesugeba auklėjimo priemonių taikinti 
besivystančiam vaikui. Pageidauta: ieškoti ir rasti priemo
nes, kuriomis galima būtų šiuo atveju padėti lietuvei 
motinai, ypač darbininkei ir ūkininkei.

Čia gal* turėtų eiti į pagalbą musų pedagogės — mokytojos, 
visuomeninkės ir visos kitos geros valios, toje srityje nusimanau-
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Gerbiamą Ponią
Mariją Cipčiuvienę,

Jos Tėveliui mirus, užjaučiame ir gilaus skausmo va
landoje drauge liūdime.

Stud. At-kų Meno Dr-jos „Šatrija“ Mergaitės.

čios moterys. Reikėtų išbandyti visas priemones: paskaitų ciklus 
apie auklėjimą, judamuosius paveikslus su aiškinimais, tinkamy 
vaiky žaisly parodėles, šeimos auklėjimo sceny paveikslus, popu
liarias knygeles ir visa kita. Šių priemonių konkretų pasisekimą 
ir nepasisekimą galima būtų stebėti, fiksuoti ir ieškoti to nepa
sisekimo priežasčiy. Gera būty, kad tam darbui vadovautų viena 
organizuota žmonių grupė — gal viena iš mūsų motery organi
zacijų. Gal nereta priežastis daugelio auklėjimo trūkumų bus, 
pačiy motinų žodžiais tariant, Ši: kada čia vaiky žiūrėsi, auklėsi, 
kad nėra laiko, darbų pilnos rankos ir akys. Iš čia plaukia ir kiti 
sekcijos dalyvių pageidavimai: tirti Lietuvos moterų darbo 
problemas.

Kaip visose mūsų darbo srityse, taip ir čia jau užtenka tik 
rengimosi į darbą, jau laikas tikrai dirbti. Užtenka ir bendrų 
frazių, reikia konkrečios medžiagos, konkretaus, daviniais paremto, 
mūsų viso gyvenimo pažinimo. Mūšy motery darbo problemy 
pažinimas reikalingas kruopštaus, pagrindingo, objektyvaus darbo. 
Vienam žmogui tai sunkiau atlikti, bet vienas žmogus galėty 
vadovauti tam visam, o atskiri asmenys galėty tyrinėti paskirų 
luomy (ūkininkių, darbininkių, mieščioniy inteligenčių) darbo 
problemas. Surinkta visa dirbančių motery statistinė medžiaga, 
sužymėti Lietuvos moterų dirbami darbai, ištirtos įvairios darbo 
sąlygos sąryšy su kitais gyvenimo reikalais ir apraiškomis, pačiy 
moterų nuomonės apie savo būklę, duotų mums tikrą lietuvės 
moters (ūkininkės, darbininkės ar kito visuomenės sluoksnio) 
darbo vaizdą ir įgalintų mus pasakyti tos moters reikalus ir rei
kalavimus. Pagaliau toks kelias atrodo nuosekliausias: pažinti 
ligą, nustatyti diagnozę, o tada gydyti. Ne kitoks ir mums rūpi
mu klausimu turėtų būti kelias: pažinkim visai konkrečią musy 
moters būklę, konstatuokim tai juodu ant balto ir pagaliau ieš
kokim priemonių, kaip jai padėti. Konkretūs daviniai — sistema 
išvados — konkrečios priemonės. Šis darbas turėtų gal didelių 
nuopelnų ne tik Šiai visuomenės kartai, bet ir būsimosioms.

Ji reikėtų netrukus pradėti ir neatidėliojant atlikti.
Gana paviršium plaukioti, „bendrai“ kalbėti. Laikas jau 

nerti į gilumą. Laikas ateiti specializacijai, reikia konkrečių atskirų, 
bet įvairių sričių darbų, reikią gilesnių studijų. Gal jau gerokai 
pažįstam ir kitus kraštus, tai laikas jau pažinti Lietuvą.
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G. PETKEVIČAITĖ

Mano Motina
Devintus metus baigiau, kai mirė mano motutė. Aišku, kad 

ir mano atminimai negali būti gausūs. .
Gimiau 1861 mėty pavasarį tėvo gimtajam dvarelyj, apsup

tam tankia girių siena, girių, tada dar pilny žvėrių žvėrelių, 
neišskiriant piktų gyvačių ir naktimis staugiančių vilkų. Bet 
netruko ir malonių girių giesmininkų, margaplunksnių paukštelių, 
su kuriais gerai gyvenau ir mokėjau jais džiaugtis.

Tokia girių siena anais laikais buvo ytin branginama tų 
tėvynės vaikų, kurie ruošėsi svarbiam žygiui, būtent: nusikratyti 
rusų valdžios jungą. Rinkosi slapčia tie vyrai po mano tėvo 
pastoge, negeistinų sargų nepastebimi ir tarėsi būsimiems žygiams.

Atsimenu, kai 1862 ar 1863-čių metų pradžioje motina 
Nusivedė mane į tokį slaptą sukilėlių susirinkimą.

Tas faktas buvo paskui man taip dažnai kartojamas, kad 
dar šiandie, rodos, matau, kaip daugybė vyrų pakilo iŠ savo 
kėdžių ir eina sveikintis su mano motute. Pabučiavę jai ranką, 
pritupia vienas po antro prie manęs ir prašo, kad su jais pasi
bučiuočiau. Aš pabučiavau vieną, antrą, kai išvydau, kad nori 
su manimi bučiuotis kažin koks juodbruvis. Pasitraukiau nuo jo 
ir, uždengdama rankele lūpas, sušukau narsiai lietuviškai, nes 
tada kitos kalbos nemokėjau:

— Tegul bučiuojasi ponai su ponais, o žydai su žydais!.. 
Aš su žydu nesibučiuosiu!

Dėl tokio mano pasiaiškinimo ir dar lietuvių kalba pakilo 
didžiausias klegesys ir juokai susirinkusių tarpe. Juk anais laikais 
lenkų kalba buvo lyg inteligencijos pažymis, be to dar ir pri
klausymo prie dvarininkų luomo. O čia gydytojo ir dvarininko 
duktė... ir niekinama dar tada lietuvių kalba?!

Išgirdusi tokį mano išsišokimą, motina, paėmusi mane vėl 
už rankos, išsivedė iš susirinkimo tardama:

— Kokią gėdą tu man padarei!.. Ar matei, kad aš arba 
tavo tėvas būtume kada kokį žmogų nuo savęs stumę?!

Ir nuo tos dienos mano motinos buvo man nuosekliai aiški
nama, kad: „Dievas leido pasaulį visiems žmonėms lygiai ir 
įsakė mylėti savo artimą kaip patį save“. Nebuvo irgi praleidžia
ma proga suartinti mane su įvairiausiais žmonėmis, ypač su pa-
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vargeliais, prašančiais išmaldos. Kai ateidavo elgetaudami tėvai 
su vaikais, motina patardavo man pasidalyti kokiu gardėsiu su 
apsilankiusiais vienmečiais ir paskui jai pasakyti, ar būtų buvę 
man smagiau tą gardėsį pačiai suvalgyti, ar matyti, kaip vargšas 
vaikelis apsidžiaugė tokį kąsnelį gavęs.

Tarny ir tarnaičių klausimas buvo motinos keliamas nuo to 
laiko, kaip tik mano atmintis siekia.

Motina aiškindavo, kad tarnai tai tas pats, kas tėvų rankos. 
Kas tarnu negerbia, tas negerbia ir nemyli savo motinos ir savo tėvo.

— Tu pati matai — kalbėdavo motina — kad tėvas ir aš 
niekuomet be darbo nesėdime. Ir, jei tarnu neturėtumėm, kurie 
už mus dirba, dažnai pietų nebūtu kam virti, skalbinių skalbti, 
nebūtu kam arklių pakinkyti, kai reiktu važiuoti ir t. t.

— Tai, jei užeis tau kada noras tarnaitę užgauti nemanda
giu žodžiu, tai žinok, kad užgausi mane, tavo motiną, drauge ir 
tėvelį.

Ir čia didžiausias tėvo ir motinos nuoseklumas elgesy. Nie
kuomet mažiausiu žodeliu neužgaudavo jie tarnų, o vieną sykį 
sušukus man rūsčiai ant tarnaitės, liepė motutė tuojau atsiprašyti 
ir tarnaitei ranką pabučiuoti, sakydama:

—. Ne gėda tau, kad bučiuoji kietą darbininkės ranką, bet 
gėda, kad tu, dykaduonė, negerbi vyresnių už save ir tepi savo 
lupas nemandagumu!

1865 m. tėvas skiriamas ligoninės vedėju mažame miestely.
Persiskyrimą su sodžiumi persirgau lyg kokią ligą, ilgėjaus 

tų gamtos grožybių, tarpe kurių iki šiol augau. Susirūpinusi motutė 
pakviesdavo iš miestelio mano vienmečių, kad padėty man nusi
kratyti liūdesio, bet ir toks vaistas pradžioje neveikė, nes viešnios 
nemokėdavo lietuviškai kalbėti, o aš lenkiškai.

Netikėtai atsirado geresnių ir tikrai stebėtinai gerų vaistų. 
Tame pačiame miestelyj gyveno tada Ivinskis, buvęs vietos liau
dies mokyklos mokytojas, nuo lenkmečių netekęs vietos ir gyve
nęs kitų šelpiamas. Kada-ne-kada jis vykdavo tik į Kauną, rūpin
damasis savo kalendorių leidimu.

Tai tas Ivinskis pasiguodė mano motinai, kad neturi tinkamo 
kambario, kur galėtų nekliudomas darbuotis — rašyti, piešti ir 
mikroskopą vartoti.

Motinos gera širdis suprato senelio vargus ir tuojau užleido 
vieną iš savųjų kambarių.

Netrukus dūrė motinai į akis, kad senelis kaskart blogiau 
atrodo, todėl paklausė be neserga. Prisipažino tada vargšas, kad 
su maistu jam nekaip klojasi. Pasitaiko net dienų, kad ir visai 
nevalgęs būna.

Tada abu tėveliai, pasitarę, pakvietė senelį visai pas mus 
apsigyventi.

Toliau pasakyti nemoku, ar Ivinskis atsidėkodamas tėveliams 
už jų gerą širdį, ar tikrai mane pamilęs, kasdien pašaukdavo
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Rašytoja Gabrielė Petkevičaitė — Bitė, kuri 
š. m. kovo mėn. 18 d. šventė savo 75-riu 

metu sukaktuves.

mane j savo kambarį ir, tikrai suprasdamas pedagogo uždavinį, 
auklėjo mano širdį ir būdą, prisilaikydamas tos pačios krypties, 
kokia iki Šiol buvau savo motinos vedama. Be to, nežymiai, 
nevargindamas manęs, lyg žaisdamas suteikė daug žinių, iš
mokė skaityti, skaičiuoti, rašyti, supažindino su mikroskopu, 
žemėlapiais.

Pamilau taip senelį, kad lioviaus savo gimtojo dvarelio 
ilgėtis, ir pramokau kalbėti su juo lenkų kalba.

Po kokių dviejų metų Ivinskis buvo kunigaikščio Oginskio 
pakviestas apsigyventi jo dvare, kur jam buvo suteikiamos daug 
geresnės gyvenimo sąlygos. Su ašaromis akyse skyrėsi mūšy visa 
šeimelė su brangiu seneliu.

Rodos 1868 metais ištiko mūšy šalį badas. Atmenu, kaip 
būrių būriais plaukė bado kankinami žmonės.

Tėvų, matyti, buvo bijota, kad mes vaikai neužsikrėstumėm 
kokiomis ligomis nuo ty nelaimingųjy. Tada man ir broliukams 
nebuvo leista dalyti išmaldas pavargėliams.

Mes, vaikai, žiūrėdavome tik pro langą, kaip ištisas valan
das stovėdavo motutė kieme tarp dviejų didžiulių katilų ir pilstė 
į dubenius viralą, o tarnaitė dalijo duonos riekes žmonių skruz
dėlynui. Ir niekuomet neišgirsdavome nusiskundžiant motutės, 
kad ji pavargusi... Priešingai, džiaugdavosi visuomet, kad įstengia 
ir gali vargstantiems patarnauti.

Tėvelis visuomet mėgdavo kartoti prancūzų rašytojo Viktoro 
Hugo pageidavimą, kad klebonijos durys visuomet būtų visiems 
atidaros, o gydytojo niekuomet neužrakintos ir stengėsi tą pagei
davimą taikyti sau, bet tais bado metais mūsų šeimos namai bu
vo virtę tiesiog prieglauda.

G
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Aišku, kad šitaip auklėjama, seniai buvau užmiršus visus 
žmonių tarpe luomų ir tautu skirtumus». Tuo labiau, kad motina 
spausdavo mane dažnai prie savo širdies sakydama:

-—Juo būsi geresne, tuo labiau mylėsiu aš tave, ir Dievu
lis tave mylės. ' ■

Šitą rašydama supratau vieną savo gyvenimo faktą, kurs man 
iki šiol nebuvo aiškus. Išvykus iš mūs Ivinskiui, tėvai nepasam- 
dė man mokytojos, bet išvežė mokytis pas kaimynus, drauge su 
mergaite bent trejetą metų už mane vyresne.

Dabar sprendžiu, jog šitaip buvo pasielgta, kad mokyda
masi su vyresne drauge — nepamirščiau to, kas buvo jau mano 
išmokta. Gi mokytoja veikiausia taikytų mokslą prie mano am
žiaus, kurs ilgas dar nėra buvęs.

Atsimenu vien, kad motina nelabai norėjo išleisti mane nuo 
savęs, nes girdėjau, kaip sakė tėveliui:

— Atpras nuo savųjų, nuo šeimos...
O tėvelis atsakė:
— Nieko bloga neatsitiks... Bus visuomeninkė.
Kiek menu, tas išvežimas man mokslo atžvilgiu nieko tei

giamo nedavė... Daug ką pamiršau, ką buvo mane Ivinskis išmokęs.
Taip gyvenant man svetur, rodosi, 1869 metais pavasarį su

sirgau. Tėvelis aplankė, vaistų užrašė. Mažai kalbėjo su manimi. 
Sakėsi daug ligonių turįs dar tą pat dieną aplankyti ir išvyko. 
Greitai liga praėjo, bet paėmė mane neapsakomas ilgesys. Dieną 
ir naktį galvojau tik apie savuosius: tėvelius, broliukus... Vieną 
naktį sapnuoju, kad su visais saviškiais esu gražioje, žalioje 
pievoje, ir visi linksmi džiaugiamės gražiu oru, saulės spinduliais. 
Staiga musų tarpe ima skraidyti didžiuliai nematyti vabalai ir 
ima visus gilti Tėvelis skuba nuo vieno prie kito gydo. Sako 
mums, vaikams:

— Visi būsite sveiki!
Tik, priėjęs prie motinos,nuliūsta, išsigąsta ir, mums bežiū

rint, motina išbalusi išsitiesia pievoje, o tėvelis klaupia prie jos 
raudodamas ir sako:

— Ji mirė.
Pabudau iš to sapno balsu verkdama. Ir niekas manęs nu

raminti neįstengė — nei tik ką pabudusios, nei visą dieną pas
kui... Ėmiau vengti visų, net su drauge žaisti niekas manęs ne
prikalbėjo, neprivertė.

Pagaliau vieną dieną išgirdau šaukiant:
— Eikš, eikš! Tavo tėvas atvažiavo!
Dar labiau pradžiugau, kai tėvas pasakė atvykęs mane par

vežti namo.
Kadangi oras buvo gražus, saulėtas, išėjome visi į prieangį. 

Kai kiti išvaikščiojo ir palikau viena su tėveliu, jis priglaudė 
mane prie savęs ir kažin kokiu keistu balsu pratarė:

— Vaikeli, pagrįžusi motutės neberasi... Ji mirė.

102
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E. BUJOKAITĖ

Mater Dolorosa
O Motina, kentėtoja iš Kryžiaus kelio, 
sukniubusi po naštomis vaiky savy — 
ir kas dar Tau rankas juos laimint kelia, 
kas duoda dar gyvent jėgy?..
Juk Tavo laimę užkasė smiltim tą dieną, 
kai joms Užbėrė tylintį, jau nebesiskundžiantį, sūnų.
Ir nuo to laiko Tau nebėr momento jau nė vieno, 
kad neilgėtumeis Tu jo savo siela ir kūnu...
Septyniy kalaviju aštrūs dūriai
Tau varsto širdį vis dabar kiekvieną valandėlę...
Kodėl likimas, lyg sena, pikta čigonė, Tau išbūrė 
Kančioj gimdyt, auginti ir lydėt, juodus karstus sau 

ant pečiu užkėlus?
Ir vilkt paskui dienu, lyg vėliavų juodyjy, eilę, 
kuriom pavirs kiekviena valandėlė ašarota...
O Motina, kur meilės ir kančios spindėjime praeini, 
atleiski man mano svaigios jaunystės puotą...

Nebūčiau iš kaito tos žinios baisumo supratusi, jei nebū
čiau išvydusi ašarų, srovėmis plaunančių |ėvo veidą.

Ir visas pasaulis man patamsėjo... Pats ašarodamas tėvelis 
ilgai mane ramino. Pagaliau susivaldęs ramesniu balsu prabilo:

— Gyventi turime. Ką darytu tavo jaunesni broliukai ir se
sutė, jei mūšy nebebūtu?- Pagalvok ir pasižadėk sau būti vi
siems tokia gera, kaip motutė buvo. Danguje būdama, džiaugsis 
ji tada, žiūrėdama į tave...

Ir pajutau neįveikiamą norą tuojau padaryti ką nors, kuo motu
tė džiaugtus. Ir širdies balso spiriama, kreipiaus į tėvelį prašydama:

— Ar leisi man visus mano gražiausius drabužėlius išdalyti 
neturtingiems vaikams?

Tėvas verkdamas patraukė mane prie savęs ir, bučiuodamas 
man galvą, pratarė:

— Dėkui tau, vaikeli! Dėkui!
_________ x - .. ' ■ _________ ________ _ * -■_______ 1 —____ _________ _________ . - ________ _____— ________ •

Vėliau sužinojau, kad motina, lankydama ligoninėj ligonius, 
užsikrėtusi dėmėtąja šiltine, mirė tą pačią dieną, kai aš sapnavau 
ją mirštančią.

Kai girdžiu bažnyčios varpus, šaukiančius žmones pagarbinti 
Aukščiausį iš širdies plaukiančiais žodžiais, skrenda į mane iš 
motinos kapo balsas, šaukiąs pagerbti Aukščiausį, iš širdies plau
kiančiais darbais!
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Vaiko pajėgumas Ir mokykla
Kiek mūsų laikais dauguma tėvų rūpinasi priešmokyklinio 

amžiaus vaiky ugdymu ir auklėjimu, tiek kartais, išleidę vaiką į 
mokyklą, tarytum nusiima dalį atsakomybės nuo savo pečių, per- 
leisdami ją mokyklai. Tačiau mūsų mokykla ne visur yra užsi
pelniusi visiško ją pasitikėjimo. Tiesa, paskutiniu laiku girdėti, 
kad vidurinės ir aukštesnės mokyklos (šio straipsnelio rėmuose 
jas ir noriu paliesti) rengiamos reformuoti. Be kitų reformų yra 
būtino reikalo atsižvelgti į mokiniams skiriamo darbo kiekį, nes 
iki šiol mokiniy darbas ir jų pajėgumo santykis visai neturėta 
galvoj. Atrodo, kad į mokinio darbą mes žiūrime taip, kaip fizinį 
darbą dirbantieji darbininkai žiūri į mokytojo ir mokinių darbą 
mokykloje: „gera jiems sėdėti ir nieko neveikti“... Tiesa, naujai 
susikūrusioj mūsų valstybėje visose šakose viskas buvo varoma 
labai greitu tempu. Mes norėjome ir norime smarkiais šuoliais 
žengdami pasivyti už mus kultūringesnes tautas. Tai, be abejo
jimo, gera, net pagaliau, tai mūšy pareiga, bet neturėtumėn už- 
miršti, kad ne visur ir ne visada galima „zovada“ joti, nes taip 
vejamas arklys ilgai nepatvers. Panašiai yra ir su mūsų mokyklo
mis. Sudarėm kuodidžiausias programas, kad savo piliečius kiek 
galima gudresnius padarytumėme bet nepagalvojam, ar tie piliečiai 
ištvers ilgai taip vejami. Kas arčiau susitinka su mokiniais, pavz., 
tėvai, mokytojai, žino, kaip mokiniai yra darbu apkrauti. Šitą 
turėtų žinoti ir mokyklų gydytojai. Pavyzdžiui, prieš 3 metus mo
kytojų seminarijoms buvo sudaryta programa, skirianti mokiniams 
kai kurioms dienoms net po 9 vai. darbo mokykloje, kur dauguma 
mokiniy dirba be piety, be poilsio. Berods nė vienas seminari
jos gydytojas neatkreipė į tai dėmesio. Tiesą pasakius, nereikia 
būti gydytoju suprasti, jog tai nenormalu — fiziniai nepakeliama, 
ir tuo turėty pasirūpinti visi, kam rūpi mokiniy sveikata. Ačiū 
Dievui, minėtos mokytojų seminarijos, su garbės nedarančiomis 
programomis, berods, paskutinius metus gyvena, bet lieka viduri
nės ir aukštesnės mokyklos, kur padėtis nedaug geresnė. Tiesa, 
9 pamokų čia nėra, bet 7 pamokos nenaujiena net žemesnėse 
klasėse.

Manau, kad mokinių darbo valandos mokykloje be nuodė
mės galima prilyginti valdininkų darbui įstaigose. Manau, sutiksi-
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me visi, kad mokiniai dirba sunkesnį, labiau įtemptą darbą, negu 
valdininkai. Be to, negalima pamiršti, kad valdininkai yra subrendę, 
sveiki žmonės, o mokiniai juk tik vaikai — ir susikaupti daug
sunkiau ir poilsio jie daugiau

Tačiau grįžkim vėl prie mokiniy darbo. Mokiniai, intensy
viai dirbę 7 vai. prieš pietus, po piety turi beveik vėl tiek pat 
darbo eiliniam pamokų ruošimui. Žiūrint j mokiniams skiriamus 
popietinius darbus, susidaro įspūdis, kad kiekvienas mokytojas 
galvoja, kad tik jo dalykui mokiniai turi pasiruošti. Ir taip kiek
vieno dalyko dėstytojas krauna vis nuo savęs, kad galy gale mo
kiniams susidaro nepakeliama našta.

Be kitų darby kai kuriose gimnazijose į namus skiriama 
labai daug piešimo ir rankų darby. Jeigu kitus dalykus bent 
gabesnieji gali greičiau paruošti, tai piešimui ir ranky darbams 
visi turi skirti labai daug laiko. Per valandą čia beveik nieko 
nepadarysi. Užtai jau 3—4 klasės mokiniai sėdi naktimis, ar ke
lia 3—4 vai. ryto, kad šiaip taip galėtų apsidirbti. Ar tai protin
ga? Kyla klausimas, ar mokykla šity faktų nežino? Greičiau į 
juos dėmesio nekreipia.

Nedžiugina nei mokinių, nei jų tėvų, mokslo mėty pabaigoj 
ruošiamos piešimo ir ranky darby parodos, nes žino, kad perdaug 
sveikatos iš mokinių jos pareikalauja. Principe tokios parodos yra 
geras dalykas, bet nėra reikalo ty darby tiek daug* padaryti. Gim
nazija dailininkų nepagamins, užtai užtenka, kad mokiniai gauna 
metmenis, supratimą, o pačios technikos vargu gimnazijoj išmo
kysime, nežiūrint, kad visas sales ir koridorius paveikslais nuka- 
binėjame. Tuo labiau dėl rankdarbių. Mergaitėms rankdarbiai 
nėra sunkus dalykas, užtenka, kad jos pasidarytų tik pavyzdžius 
atskirų darby, bet nereikalaukime, kad gimnazijoj būdamos krai
čius susikrautų.

Manau, kad dėl mokinių darbu perkrovimo kalti ne atskiri 
pedagogai — dalykų dėstytojai, bet mokyklų programos ir bendra 
nuotaika, kuo daugiau mokinius, kaip sakoma, prispausti.

Jeigu iš programų būtų išmesta nemaža dalis smulkmenų, 
dėl to mokiniy išsilavinimas tikrai nenukentėty. Pagaliau, jei ir 
pakeitus, programos padėtis mažai pagerėtų, tektų tada pridėti dar 
vienus mokslo metus. Kas iš to, kad mes prie dabartinių sąlygų 
mokinius perleidžiame tarytum per mašiną, ir, prigrūdę galvas 
įvairių smulkių žinelių, padarome žmones tarytum automa
tus, be iniciatyvos, entuziazmo, be sveikatos. Jie neturi laiko 
knygos paskaityti, pasportuoti, ar pasidalinti šeimos džiaugsmu, 
nes jy sąžinė nuolat nerami dėl neparuoštų darbų. Be to ir tėvai 
nuolat išmetinėja, rūpina, bara, gal būt, dažnai už tą, ko, prie 
geriausių norų, mokinys nepajėgia padaryti, tuo labiau, turint 
galvoj, brendimo amžių.
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- IZ. blaudžiCnaitė

Neverti

Neverti, mes o Dieve,
Nei vieno kraujo lašo ant Golgotos, 
Nei kad drebėtu žemė, mirę’keltu — 
Mes neverti, o Dieve’

Bet — Meilė tokia didelė, kaip Tavo Žemė! 
Ir nėr kitos Salos Pirmosios tremtiniams, 
Už Ją — Tave visus aplankiusį, Karalių 
Prie kryžiaus kalam, dievžudžiai!

Gal kas pasakys, kad be reikalo taip nusiskundžia: juk mo
kiniai turi atostogas, kurty metu gali ir pailsėti, ir pasiskaityti, ir 
pasportuoti. Tačiau žino mokyklos ir žino tėvai, koks nuošimtis 
mokinių pereina iš klasės į klasę be pataisų. Jau vien dėl to 
reiktų susimastyti, kas čia iŠ tikrųjų kaltas.

Nenorėčiau, kad šio straipsnelio skaitytojai suprastų mane, 
kaip šalininkę duoti mokiniams daug laisvo laiko, kurį jie praleistų 
pasivaikščiojimui gatvėmis ir pn. Visai ne! Siulau tik, kad mo
kykla ruoštų žmones gyvenimui, kad duotų laiko ir poilsiui, ir 
sveikatai, ir sveikam džiaugsmui, bet neruoštų palaužtų, be pasi
tikėjimo savimi, sunervintų, liguistų asmenybių.

Be abejojimo, mokiniai gali turėti popietinių darbų, pav., ra
šinių, matematikos uždavinių, bet vis dėl to dauguma kitų darbų 
turi būti paruošta klasėj, išsiaiškinta, pakartota, kad mokiniui 
namų darbas būtų trumpas ir malonus. —Likusį laiką tegul mo
kiniai laisvai skaito, dirba kokį savarankų kūrybinį darbą (literatū
ros, sporto kuopelėms ir p.,) ir pasilieka nepalaužti, pilni energijos 
jaunuoliai. Žinoma, jeigu mokytojas dirba su 40 — 50 mokinių 
klasėje, jis šito nepasieks. Visas rimčiausias darbas teks dirbti 
po pietų. Užtai negali būti klasėje daugiau,'kaip 25 mok.

Be to, jau pribrendo reikalas mokyti vidurinių ir aukštesniųjų 
mokyklų mokines namų ūkio dalykų. Vietoj tų didžiulių rankdar
bių būtų daug naudingiau įvesti mergaitėms namų ūkio pamokas. 
Tik, žinoma, šito dalyko reikia mokyti vyresnio amžiaus mergaites 
ir pamokas taip sutvarkyti, kad jos įsiterptų tarp sunkesnių daly
kų, ir, nors ilgiau užsitęsdamos, nevargintų mokinių. Šeštadienio 
popietė mokinėms turi būti visiškai laisva, kad jos galėtų pasirū
pinti ir susitvarkyti savo ūkiškus reikmenis.
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V, KIRKILAITĖ

Sigrid Undset ir jos kūryba
(tęsinys)

1924 m, S. Undset važiuoja Visų Švenčių iŠ Bjerrebäk į 
Hamarą, pietų link. Čia 12 Šimt. popiežiaus pasiuntinys Mykolas 
Breakspeare, anglas, kuris vėliau dėvėjo Hadriano IV tiarą, 
buvo įsteigęs vyskupiją. Šiame mieste dar tebedunkso viduram
žių bažnyčios griuvėsiai. Dabar čia gyvena protestantų vyskupas, 
o katalikai teturi vos mažą koplytėlę, pačią artimiausią nuo Bjer
rebäk (pora valandų traukiniu važiuoti!). Ši koplytėlė pašvęsta pa
laimintajam Torfinui, danų cistersui, kuris 13 š. buvo Hamaro 
vyskupas. Visų Šventų rytą Sigrid Undset priimta j katalikų baž
nyčią.

Augimas ir klestėjimas katalikybės visoj Norvegijoj yra kon- 
vertitės širdies reikalas. 1925 m. ji aplankė Olandiją, o iš ten 
kartu su maldininkais keliavo j De Briel miestelį, kuriame 16 š. 
mirė dėl tikėjimo Šventieji kankiniai iŠ Gorkumo. Vienas jųjų bu
vo norvegas, ir S. Undset jį meldė, kad jos senutė motina tap
tų katalikė. Malda buvo išklausyta. S. Undset nepaprastai susi
jaudinus pajuto Dievo malonės veikimą.

Skaudu buvo rašytojai matyti menką savo tėviškės katalikų 
gyvenimą. Neturtingą religinę literatūrą ji stengėsi padidinti ge
rais vertimais į gimtąją kalbą. Išvertė Chesterton o „Amžinasis 
žmogus“ ir Hugh Bensono „Kristus bažnyčioj“ ir „Kristaus 
draugystė“. Bendradarbiavo mažame katalikų savaitrašty „St. 
Olav“. Ir nekatalikiškuose dienraščiuose, diskutuodama su protes
tantų kunigais, parodė puikų teologinį išsilavinimą, švelnų kritiš
kumą ir jumorą. Diskusijose S. Undset visada šaltai ir lėtai dės
to savo mintis.

Antras didis kūrinys „Olavas, Audunso sūnus“ pasirodė 1925 
m. Veikalas dar plačiau apima, negu „Kristina, L. d.“ Norvegų 
kritikai stebėjosi autorės kūrybine galia taip meniškai ir su tokia 
gilia intencija atkurti viduramžius. Gausi medžiaga harmoningai 
sujungta į visumą, „jede Seite hat Handlung und Leben“.1)

Kaip tik tuo laiku norvegų tauta rengėsi iškilmingai švęsti 
% Šv. Olavo 900 m. mirties sukaktuves. To šventojo Karaliaus, gy-

•s

l) Katholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart, I'rei- 
buro i Br. 1934. 132 p.
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venusio pačiame pagonybės ir krikščionybės susidūrimo laikotar
py, savo gyvenimu ir mirtimi laimėjusio krikščionybei pergalę! 
S. Undset veikalas „Olavas, Audunso sūnus“, .... das zugleich im 
nordischen Volke und im Glauben wurzelt, stellt eine herrliche 
Jubiläumsgabe dar, wenn es auch, rein äusserlich genommen, zu 
früh erschienen ist“.1) Sukaktuves Norvegija šventė 1930 metų 
vasarą.

Apie 1926 m. Osle buvo išspausdinta S. Undset sagą apie 
Vigą-Ljotą ir Vigdis. Norvegų kalba šios knygos antraštė: For- 
taellingen om Vigą - Ljot og Vigdis og Sankt Halvards liv og 
jerten2)

. Tas pasakojimas atrodo kaip dalis tautinio motery romano, 
tačiau tai yra viena Šiaurės tragedija dėl įžeisto merginos išdidu
mo. Šioj žiaurioj istorijoj kalbama apie baisias aistras, kurios 
nors slopinamos, tramdomos, bet vistik vėl gaivalingai prasiver
žia beveik pačioj gyvenimo pabaigoj. Visa tai žymiai viršija Kris
tinos nuožmumus ir aistras. Palyginimas tarp Kristinos ir Vigdis 
yra visai negalimas. Kaip Kristina nesusivaldanti, taip savaranki, 
pilna valios ir kieta lyg akmuo yra Vigdis. Jos mergiška garbė 
kartą sunaikinta, — ir ji nė akimirksnio švelniau nenusiteikia, 
neabejoja kaip Kristina. Jos veiksmai, tylėjimas, kantrybė rodo 
tą tragišką jos likimo susijungimą su vyro likimu iki vėlybo keršto 
prieš mirtį. Mums čia vaizduojamas vyro ir moters gyvenimas 
nuo to momento, kada jiedu susijungė ir po to vėl amžiams 
persiskyrė. Visada jie viens apie kitą galvoja, bet nė viena va
landėlė jų nesuveda, tik ta paskutinioji, kada sūnūs padeda ant 
motinos kelių savo tėvo galvą.

Tragizmo momentas pasiekia aukščiausią laipsnį. Veiksmas 
vyksta, karaliaus Olavo laikais, šiaurės pagonių atvertimo laikais. 
Užtat šioj sagoj apie Vigdis maža krikščioniškumo elementų. 
Kalba griežta, vaizdi. Jaučiama sagos tonas ten, kur neapdailinta 
kalba autorės norėta pavaizduoti senolių charakteris.

1928 m. gruodžio mėnesio pirmąją savaitę Sigridai Undset 
suteikiama Nobelio premija. Visa tai kartu su laurų vainiku, kurį 
jai įteikė švedų rašytojų draugija, padėjo ant altoriaus šv. Euge
nijos bažnyčioj Stockholme. Nedidelis katalikų visuomenės būre
lis su ašaromis džiaugėsi, kai jų tarpe žymi ir didi moteris, 
paprastai apsirengusi, klūpojo prie Dievo stalo. Gautuosius pre
mijos 140 000 švedų kronų laureatė išdalė neturtingiems skandi
navų menininkams ir vaikų prieglaudoms. Be to, daugelis kreipėsi 
į S. Undset laiškais, prašydami varge paramos. Rašytoja savo 
pajamas už knygas, kurių šimtais tūkstančių egzempliorių pa-

1) W n 1 a m K M.. »Olav Audunsson“ von Sigrid Undset.Hochland 
1929-30.94,

2) Heinrich G., Sigrid Undsetš Saga von Viga-Ljot und Vigdis, Der 
Gral, 1932 SH.
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sklydo visame pasauly, atidavinėjo tų laiškų autoriams. Taigi; 
pasak Overmano S. J., „Leben und Dichten ist für S. Undset in 
vollem Sinne zum Gottesdienst gevorden“.1)

Maldoje S. Undset ieškojo stiprybės savo ir visų širdžių ne
siliaujančiai kovai. Ir vienas penktadienio vakaras buvo taip gra
žus, kad ji rožančiaus kalbėti išėjo į sodą.2) Virš rudeninių gėlių 
ir krūmų žibėjo žvaigždės. Rašytoja mintimis persikėlė j kitą 
sodą, į Palestinos sodą, kur tamsiame alyvų medžių pavėsy mel
dėsi ir krauju prakaitavo Kristus.

Kadaise S. Undset abejojo, ar žmogus sutvėrė Dievą, ar Die
vas žmogų. Dabar kiekvieną dieną meldė Viešpatį, kad ji, kaip 
moteris menininkė, galėtų būti Jo tarnaitė. „Magd des Herrn“,8) 
kaip Kristina, Lavranso duktė ir kaip pati Šv. Panelė ir Motina, 
prieš kurios paveikslą savo namų koplytėlėj dažnai klūpojo, kaip 
duktė trečiojo Šv. Domininko ordeno.

Sigridos Undset pirmojo romano „Fru Marta Dalie“ žymiau
sioji veikėja sako, kad jai esant bažnyčioj visada atrodo, kad tik
rasis pasaulis ir dienos šviesa yra ore, už bažnyčios durų. Bet 
naujųjų laikų „Qymnadenijoje“ autorė atidengia, kad viduj baž
nyčios, Dievo malonės šviesoj, glūdi turtingas nežemiško grožio 
pasaulis. Dvigubame romane „Qymnadenia* ir „Degantis krūmas“ 
S. Undset ne moteriškai dėsto, bet meniškai vaizduoja katali
kiškų pažiūrų pergalę. Šis siužetas neturi kito pavyzdžio Norve
gijoj, kaip kad ir viduramžių atvaizdavimas anksčiau išėjusiuose 
jos romanuose. Veiksmas vyksta Norvegijoj: „Qymnadenijoj* 
prieš karą, o „Degantis krūmas“ po karo. Aplinkuma paprasta, 
natūrali.

Paulius Šelmens, veikalo herojus, yra išaugęs laisvų pažiūrų 
protestantų šeimoj. Tėvai gyvena persiskyrę. Paulius, jaunas geo
logijos studentas, įsimyli gėlių pardavėją Luciją. Metęs mokslą, 
užsisiima prekyba. Lucija išteka už kito. Pauliui gyvenimas da
rosi nepakenčiamas. Dvasia nerami, blaškosi. Prasideda jo atsi
vertimas. Ieško tiesos. Subjektyvizmas jam nepakenčiamas. Su
siduria su katalikybe, kurią turėjo progos pažinti dar būdamas 
studentu Gotaos šeimoj. Nieko nepaisydamas ima skirti žmogaus 
išradimus ir apreikštąją tiesą. Jį traukte traukia katalikų bažnyčia. 
Nori ją pažinti, stebi kulto apeigas, katalikų elgesį. Šis išorinis 
protestanto Pauliaus susidomėjimas katalikybe Sigridai Undset 
pavyko ypatingai meniškai atvaizduoti. „Das schüchterne Herein
treten eines Protestanten in die katholische Kirche, der erste 
erstaunte Blick auf den Altar, die Wände und das ganze Äussere 
dass allmähliche Hineinhorchen in den Kultus, das verwunderte

b Overmans J., Vom Dichten und Lebend der Sigrid Undset, Stim
men der Zeit, August 1930, 370 p.

2) ib.
3) ib. . '♦
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Hineinfühlen in all die neuen Vorgänge bilden in ihrem Romane 
Kapitel von ausserordentlicher Schönheit“1)

Paulius, nors dar netiki, bet apie religiją turi aukštą supra
timą. Jis galvoja, svarsto: ar yra Dievas, kas Jis yra, ar yra ap
reiškimas? Protestantizmas jo nepatenkina, kurs Kristų laiko tik 
tobulu žmogumi, o religiją privačiu reikalu. Protestantų baž
nyčiose Paulius-jąučia tuštumą. Tai ne kas kita, kaip susirin
kimu viela Dievą garbinti. Trūksta čia esančio* Kristaus, pačios 
esmės. Tuo tarpu ir neturtingiausia katalikų bažnyčia slepia savyje 
patį Kristų. Paulius pamažu įsitikina, kad kataliku tikėjimas nėra 
subjektyvi tiesa, prieinama žmogišku protu, bet objektyvi apreikš
tu įvykiu sistema. Kataliku religijos dogmos yra kažin kas 
nepamainoma, nepriklausomo nuo žmogaus proto ir glūdi apreiš
kime. Ir tas priduoda religijai pastovumo.

Nors dailusis menas labai puošia religiją, bet tai nėra 
esminis dalykas. Ir prie didelio paprastumo gali būti ta pati re
liginė nuotaika. „Gymnadenijoj“ matome Paulių skurdžioje Pary
žiaus karmelitu bažnyčios kryptoje, kur buvo palaidoti revoliucijos 
kankiniai. Nužudytas dėl tikėjimo kunigas jam gyvai stoja prieš 
akis ir kelia religines mintis.

Taigi, paprastoj kasdieninėj aplinkumoj S. Undset sprendžia 
gilausias problemas, atveria žmogaus sielos net slapčiausias vietas. 
Austru rašytoja Julijana von Stockhausen vieną vasarą aplankė 
norvegu laureatę ir rado ją besidarbuojančią su I-uoju „Gymna- 
denijos“ tomu. Vakaro prieblandoj, prie ugniakuro, pasakojo S. 
Undset viešniai apie savo rašomojo romano vyriausiąjį veikėją ir 
vaizduojamąją aplinkumą. Stockhausen stebėjosi nepaprastu šiau
rietės įsijautimu į kuriamąją medžiagą. „Die einsame Frau in 
dem Säter des Hochgebirges, in dieser primitiven Holzhütte, er
blickt die Dinge aus der Perspektive eines wilden, grossen Vogels. 
Sie sieht sie erbarmungslos“.2)

įdomu, kaip S. Undset kūryba santykiuoja su kitų jos tau
tiečių kūryba. Paimkime Ibseną. Jo veikalų tragedija glūdi 
amžiname nepasitenkinime, ieškojime ramybės. Kovojimas dėl 
dievybės sąvokos, dėl tikėjimo yra ne tik Ibseno kūrybos pro
blemų esmė, bet visu Skandinavu rašytojų problema, ypač S. 
Undset. Ir ši yra vienintelė iš to didelio ska’čiaus, kuri pasuko 
į kataliku tikėjimą ir „von dieser schwer erkämpften Höhe sieht 
sie nun die Täler, aus denen sie aufstieg“3).

Tokį religinį siekimą Ibsenas stipriai užakcentuoja savo 
„Brande“, sukurtame Italijoj 1865 m. Tarp Ibseno Brando ir 
S. Undset Pauliaus Selmerio galima išvesti palyginimą. Pastorius

Fr ob erge r J., Sigrid Undset und der Katholizismus, Schönere 
Zukunft 1930 Nr. 45, , . ,

-) Stockhausen J. v o n, Besuche bei Sigrid Undset und Selma La- 
gerlof, Schönere Zukunft, 1932 Nr. 26.
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Brandas idealistas, individualistas, norįs žmones išvesti į geresnę 
ateitį, pakelti iŠ dvasinio skurdo. Jo šūkis: „Viskas arba nieko“. 
Tarp idealo ir gyvenimo jam neturi būti skirtumo. Minia iš pra
džią susižavi jo idėjomis, bet greitai vėl jį pameta ir nueina 
savais pirmykščiais keliais. Ir Brandas, kaip ir Paulius, tampa 
aplinkybių išjuoktas ir paniekintas. Tačiau katalikas randa kančių 
nuraminimą tikėjime, tuo tarpu-Brandas, klystantis ir abejojantis, 
žūva kalnuose nuo griūvančių uolų.

Nemažiau svarbus ir įdomus „Gymnadenijoj“ ir „Degantis 
krūmas“ Lucijos asmuo. Ji yra toji, kuri lyginama su simboliška 
gėle. Tik antrojo tomo gale mes matom tos moters dramą, taip 
lengvapėdiškai prasidėjusią, o išsivysčiusią tragišku rimtumu. 
Gregor Heinrich tvirtina1, kad šito dvigubo S. Undset romano 
centras yra ne Pauliaus atsivertimas, bet Lucija ir tas nematomas, 
slėpiningas santykis su jąja. Pauliaus konversija prasideda tada tik, 
kai Lucija išteka už kito. Ir tai nėra joks pripuolamumas. Pusė 
knygos aprašo Pauliaus tolimesnį kasdienį gyvenimą. Visur jau
čiama kažin koks atsitiktinumas. Pripuolamai jis susitinka nepa
žįstamą mergaitę Björg, pripuolamai ją veda, sudaro šeimą. Pa
galiau jam atrodo, kad ne jis visa tai daro, ne jis veikėjas. Jau
čiasi vienišas. Tą didžiausią Pauliaus vienatvę mes aiškiausiai 
matome aną audringą naktį, kai gelbėjama iš mirties ligos jo 
dukrelė Synne. Didelį dramatiškumą rodo ta graži, krikščioniška 
Pauliaus vidujinė scena, kada jis sutinka su antgamtiška duk
ters auka.

Pauliaus moterystė su Björg be išvidinio sąryšio, tik kažin 
kas pripuolamo. Skaitant „Degantį krūmą“ ne kartą turi prisi
versti save atsiminti, kad Björg yra Pauliaus žmona.

Pamažu Paulių tvirtai perima amžina, gyva katalikų religija 
ir pakelia tą silpną ir pamirštą vienatvės žmogų. Matome jį su
sitinkantį „Degančio krūmo“ gale vėl su Luciją antrą ir pasku
tinį kartą. Keistai nurausta, bet tas nuraudimas, greičiausiai, 
kyla iš Lucijos kančių. Elgiasi su ja kaip pavyzdingas katalikas. 
Lucijos mirtis yra visiškas santykių nutraukimas, kurie Paulių 
buvo sukaustę iki paskutinio momento.

S. Undset yra neišsemiamos kūrybinės jėgos moteris, duo
danti be pailsimo kūrinį po kūrinio. Štai „Ida Elisabeth“, nau
jausias jos romanas2, vaizduojąs vyro ir moters santykius šeimos 
rėmuose. Frithjof Braatö, Idos Elisabeth vyras, yra nelemtas 
padaras, savotiškos dvasios neužauga, nesavarankus ir naiviai 
žiūrįs j gyvenimą. Ida Elisabeth rūpinasi šeimos ir vyro išlaikymu. 
Pagaliau išsenka kantrybė ir, metusi vyrą, persikelia su vaikais į 
kitą apylinkę, kur verčiasi siuvėjos amatu. Tuo tarpu peršasi jai

Heinrich G., Von den sinnlichen Beziehungen in dem Werk der 
Sigrid Undset, Der Gral 12 11 1932.

2) Alker E., Ida Elisabeth, Wir lesen., 1933 Nr s9
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vienas advokatas. Ida Elisabeth, dar vos 30 m. moteris, palanki 
tam sumanymui. Tačiau planus Šiek tiek ardo jos sūnaus vis 
didėjanti neapykanta būsimam patėviui. Frithjofas sunkiai suserga 
džiova. Jo tėvai prašo Eliza betą padėti sergantį Frithjotą patal
pinti netoli jos gyvenamosios vietos esančioj sanatorijoj. Ida 
Elisabeth jaučia, kad ryšys su tuo nelaiminguoju nėra nutrauktas, 
nors norvegu įstatymais jos moterystė buvo panaikinta. Nežiūrint 
mylimojo prašymu ir savo abejonių, ji susirūpina ligoniu. Sujau
dinta pergyvena vyro mirtį. Tik dabar jai aišku, kad žmogaus 
jėga ir pastangos negali panaikinti moterystės, nors ir kažin kaip 
ši būtu nevykusi. Laisvamanė protestantė, nieko nežinanti apie 
kanonų teises, savo prigimties jausmu sveikumu įsitikina, kad 
moterystė gali būti panaikinama tik vieno iš dviejų mirtimi. 
Tačiau ir tada vaiku likimas svarbiau už viską. Tuo baigiasi 
romanas.

S. Undset čia pavyko darniai sujungti tikrovės atvaizdavimas 
ir be kompromisu nuomonės tvirtumas. Gyvenimas parodytas su 
visais nusivylimais ir skausmais. Autorė nepasilieka prie vaizda
vimo liūdnų šeimos aimanų. Ji žvelgia toliau ir rodo kalnus ir 
viršūnės. Išpažįsta religinį pasaulį, kurio griežti ir lygiai švelnūs 
įstatymai visas klaidas skausmu perimtos žmogaus širdies ankstyva 
ar vėlyva kančia pergali. Vidujinė „Idos Elizabeth“ dvasia yra 
tokia . katalikiška, kad net vienas protestantų kritikas galėjo su
šukti: „Dies ist das katholischste Buch von allen!“1)

Peržvelgus S. Undset kūrybą nuo jaunystės laikotarpio iki 
konvertitės ir laureatės veikalų, matome didelį autorės sugebėji
mą pajusti tikrovę. Šios šiaurės kūrėjos meno esmė įvairiai mė
ginta apibudinti Dr. Franz Michel Willam pastebi,2) kad pati S. 
Undset, gal būt sąmoningai nenujausdama, davė trumpą ir griež
tą atsakymą į šį klausimą. Pauliaus ir menininkės Rūtos „Degan
čiame krūme“ dialogas apie meną išreiškia S. Undset kūrybos 
esmę. Rūta, kuri tėvų prašoma studijuoja meną, nors talento 
nejaučia, kartą klausia Paulių, kas yra tikrai meno esmė? Atsa
kymas toks: „Ich bilde mir ein es zu wissen, glaube ich, wenn 
man die Wirklichkeit so meistert, dass man sie wiedergeben kann, 
nimmt man von ihr das, was man braucht, um daraus ein Bild 
von dem zu schaffen, das für einen selbst das Wirklichste ist — 
das, was man selber auf dem Herzen hat, wie man wohl so schön 
sagt“3).

Tuo posakiu S. Undset kūrybos esmė yra taip aiškiai api
brėžiama, kad jis, pasak Willamo, galima laikyti visų jos kurinių 
motto.

Katholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart, 133 p.
2) Willam. F. M,r Sigrid Undsets Weg in Leben und Kunst, Schöne 

re Zukunft, 1933 Nr. 17.
3) Undset S., Der brennende Busch, hrgg von J. Sandmeier, Frankfurt 

am Main 1931, 80 p.
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Sugebėjimas tikrovę reprodukuoti, „eine Pflanze so zu zeich
nen, dass man sie bei Bedarf in ein botanisches Bilderwerk ein

* * •

fügen könnte“1) yra Sigridai Undset tik būtina meno sąlyga, bet 
ne pati esmė, kaip kad mano natūralizmas. Esmė nėra dar suge
bėjimas tikrovę pavaizduoti pavieniais elementais. Esmė yra su
gebėjimas tuos atskirus elementus, kaip statomąją medžiagą, taip 
sunaudoti, kad jie tarnautų pavaizduoti aukštesnę tikrovę, apie 
kurią žino kūrėjas. Svarbiausia sutvarkymas duotos medžiagos 
pagal asmeninį „idealą“, kurs yra kūrėjo sieloj. Vadinasi, kūrė
jas tvarko medžiagą pagal aukščiausią tikrovę. S. Undset aukš
čiausią tikrovę susiranda antgamtiniame pasauly. Tuo remdama
sis Willamas Sigridos Undset meną vadina realistiniu idealizmu.2)

S. Undset realizmas labai gilus ir tuo skiriasi nuo kitų ra
šytojų. Ji vaizduoja žmogaus sielos gelmes, kur pilna svyravimų, 
neišsprendžiamų klausimų. Ji nemoka nieko paslėpti. Viską įžiū
ri iki paskutinių smulkmenų ir atveria net paslaptingiausias žmo
gaus dvasios kerteles, apie kurias dažnai vengiama galvoti, nors 
ir žinoma.

Naujuosiuose S. Undset veikaluose jaučiama gilesnis gyve
nimo pažinimas, dar jautresnis tikrovės pajautimas. Kūrėja labiau 
praplėtė savo tikrovės ribas ir parodė ją aukštesnėj plotmėj. Nes 
gyvenimas, nenušviestas aukštesne, religine tikrove, yra tik taria
masis. Ir Pauliui Selmeriui „Dieses Leben ist nur eine Halbwirk
lichkeit“.8) Jis ieško gyvenimo visumos, tikrumos, ir šioji suspin
di jam iš viršaus.

Undset yra viena iš garsiausių pasaulinio vardo Šiaurės ra
šytojų, kurios kūryboj atsispindi norvegų literatūrai charakterin
gas problematiškumas ir iki slapčiausių sielos gelmių siekiąs re
alizmas. Garsioji Nobelio laureatė nėra vien tautinė norvegų ra
šytoja. Ji įnešė savo dalį ir į bendrą pasaulinių šedevrų lobyną. 
Savo kūriniais davė: 1) nemirštamą Norvegijos katali
kiškų viduramžių paveikslą ir 2) šių dienų moder
niško žmogaus atsivertimo 1 ntymiškus išgyvenimus. 
Šiose dvejose srityse ji neturi sau lygių konkurentų naujoj lite
ratūroj. Rašytoja dar pačiame kūrybos galių žydėjime, duodanti 
mums vis naujus kūrinius. Todėl galima tik konstatuoti jos iki 
šiol atliktus darbus ir laukti naujų genialaus talento pasireiškimų.
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■ DANUTĖ MPČIUTK

Užmiršti žodžiai
Tu vis atsimeni tuos senuosius laikus,
Kai dar visa kvepėjo jaunyste,
Ir vis klausi, kodėl aš pamiršus žodžius, 
Kurie laimę mūsų suvystė...
Ar ten buvo džiaugsmų, ar ten siautė jausmai — 
Nežinau — laiko metai nubėgo keliais, 
Ir takai išsikaišė naujais žiedais nūnai,
Ir mintis vilioja nauji pažadai... -
O vis dar, nežinia kodėl, atsimenam laikus,
Kai žodžiais nieko nežadėjom,
Kai rausdami skabėm ramunės lapelius, 
Ir, joj meilės neradę, kentėjom...

AG. ANDRI UŠKEVIČIUTIC

Ilgesys
Surašysiu ilgesį į šitą baltą popierį
Ir vardą tą nuolat kartosiu, lyg kad poterį -
Ir meilė bus mano malda ir bus tikėjimas,
Nors laimė čia tiktai miražas, gal tik regėjimas? —

(
%

Kaip mėlyna rugiagėlė, kaip lino žiedas,
Tu visada vaiskus toks liksi ilgesy tu, mano mielas!
Tu visada tas pats — su liūdesiu
Ir šitame eilėrašty, ir lino žiede tu esi.

Stang S., S. J., Nordische Roman, Stimmen der Zeit, Freiburg L Br. Ap
ril 1927,
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E. DR.

Medicinos pagalba motinoms
Pastaruoju laiku spaudoje vis dažniau paliečiamas, atski

rais straipsniais ir kitokiu būdu, tautos prieauglio klausimas. Pa
tiekiama statistiniy žiniy, kurios anaiptol, nedžiugina, nes parodo 
mūsų šeimų pakrikimą, o ryšium su tuo ir gimimų mažėjimą. 
Nesame dar priėję katastrofiškos padėties, bet kai kurie reiškiniai 
verčia susirūpinti, kas bus ryt, poryt.

Gimimy sumažėjimą lydi didelis vaiky mirtingumo nuošimtis. 
Pastarasis dalykas, aišku, yra skurdo ir higienos žinių bei medici
nos priežiūros stokos išdava. Šviesuolėms, dirbančioms su kaimo 
moterimis, gerai žinoma, kiek moterys kenčia dėl aukščiau minėtų 
sąlygų, koks pas jas pačias menkas sveikatos reikalų supratimas.

Ir taip, iš vienos pusės dorinis pakrikimas, iš antros blogos 
medicinos bei higienos sąlygos bei sveikatos dėsnių visiškas ne
žinojimas, trukdo tautos gausėjimą, žudo prieauglį.

Mes žinome, kad ate i t i s priklausys tam, žemes ir 
ištisus žemynus valdys tas, kas turės daugiau vaikų, kas 
jų šiandien turi daugiau. Taip pat mes žinome, kad mes esame 
netirštai gyvenamas kraštas. Kad mes atlaikytume natūraliu būdu, 
ne karo, mūsų kaimyninių tautų spaudimą, veržimąsi į mūsų šalį, 
mūsų gyventojų skaičius turi trigubai padidėti. Be to, tirščiau gy
venamam krašte lengviau ir greičiau susikuria kultūringos gyvenimo 
sąlygos, nes visų sričių apyvarta didėja, gyvenimo tempas darosi 
greitesnis — kitaip sakant, nėra tuščios „erdvės“, kurioje vieši 
didinga, bet niekam nenaudinga rimtis.

Aišku tad, kad susirūpinimas pašalinti tautos gausėjimo kliū
tis yra girtinas dalykas, ir kuo greičiausia realizuotinas. Kaip?

Šias eilutes rašančiai rūpi čia paliesti tiktai labai nedidelė 
šio milžiniško darbo dalis —' panagrinėti vieną kitą klausimą su 
Šiuo darbu susijusį. Būtent, motinoms ir kūdikiams medicinos 
pagalbos ir sveikų gyvenimo sąlygų užtikrinimą.

Medicinos pagalbos atžvilgiu mūsų kaimo padėtis yra baisi. 
O ką bekalbėti apie moteris gimdyves. Tokios moters padėtį 
sunkina ne tik medicinos personalo stoka, ne tik neišsigalėjimas 
už suteiktą pagalbą užsimokėti, bet dar ir pati pažiūra, kad toks 
natūralus aktas kaip gimdymas gali ir turi vykti „natūraliose“ są
lygose, be gydytojo, be akušerės pagalbos. Aišku tad, kad iš 
vienos pusės turi būti parūpinta pakankamai įstaigų ir gydomojo 
personalo, iš kitos, skatinama tomis įstaigomis ir to peYsonalo pa-
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galba naudotis. Kad nepakanka čia vien skatinimo, vien įrodi
nėjimo, kad reikia atatinkamu laiku kviesti gydytoją ar akušerę, 
tas aišku savaime. O kad be kontakto su liaudimi, su visuomene 
pastatyti medikai irgi klausimo pilnai neišriša, tą parodė praktika. 
Prisiminkime tik apskričiu akušeres — valdiškąsias — taip žmo
nės jas, vadina (tokiu esama ir dabar kai kuriuose apskrityse). 
Kažkodėl jos pasisekimo neturėjo ir neturi. Tik labai reta kaimo 
moteris jų pagalba pasinaudoja ir tai tik labai kritiškoje padėty 
atsidūrusi. Čia kaltas ne vien musu liaudies nepaslankumas nau
dotis medicinos pagalba. Yra ir kitokių priežasčių- Daug kam 
atrodo, kad daugumoje mūšy akušerės nesugeba prie mūšy žmo
nių prieiti. Nepažįsta, nesupranta mūšy moterų. Tą padaro gal 
būt gėdos jausmo ir doros dalykų skirtingas supratimas.

Jeigu kaimo moterėlė paklausta, kaip jai patikusi tokia ar 
tokia kūdikio ir motinos higienos klausimais paskaita kinkuoja 
galvą ir tyli, jeigu ji į klausimus tik griežtai prispirta „prie sie
nos“ pradeda atsakinėti ir pareiškia, kad apie kai kuriuos dalykus 
galima buvo nekalbėti, kad tie dalykai, tiesa, reikalingi, bet juos 
aiškinti reikią ne taip viešai, tai tas parodo, kokį subtilų gėdos 
jausmą turi mūsų kaimietės, kokios jos kuklios. Nenuostabu. Juk 
ir apskritai mūsų žmonės kalbėdami apie intymesnius lytinio gy
venimo dalykus, kai kuriuos iš tos srities-vardus paliečia tik me
namai sakinyje. Aišku, kad tokia kukli nuotaika mūšy žmonėse 
yra atatinkamo doros supratimo ir dorovinio nusistatymo išdava. 
Todėl kad ir rimtas, bet nuogas dalyko patiekimas šioje srityje, 
mūsų žmonėms nepatiks. Ir ekspresinga, neretai moderniška aku
šerė tikrai neįstengs sueiti į artimesnius santykius su kuklia pa
prasta kaimo moterimi. Todėl projektuojant kaimą aprūpinti aku
šerėmis (o aprūpinti tikrai greit būtinai reikės), reiktų jas paruošti 
ne tik iš medicinos srities, bet ir atatinkamą auklėjimą joms duoti, 
kad ekstravagancijos, perdėto modernizmo ir kitų kaimietės kuklią 
širdį rėžiančių palinkimų jos neturėtų.

Juk šiandien jau aišku, kaip medikas turi būti ne tik gydy
tojas, bet ir dorintojas. Ne tik žodžiu, ar darbu, bet ir pavyzdžiu. 
Šis kelias yra tikrasis, kuriuo kiekviena akušerė laimės liaudies 
moterų simpatijas ir galės joms patarnauti, tuo užtikrindama ir 
sau gerbūvį. Atpuls tada ir dirbtinos medicinos pagalba naudo- 
dotis skatinimo reikalas. Akušerė, organiškai susijungusi su liau
dimi, bus praktiškas patarėjas ir šioje srityje moterų vadas.

Akušerė turi įsigyti ne tik liaudies pasitikėjimą, bet ir tų, 
kurie jai liaudį patikėjo, tų, kurie suinteresuoti yra tautos stiprė
jimu, jos gausėjimu. O tokį vispusišką pasitikėjimą ir simpatijas 
laimės ne vien gera savo srities specialistė. Praktika rodo, nebū
tinai pas mus, kiek gera šios srities specialistė gali padaryti gera 
ir kiek bloga. Tas priklauso tik nuo tokio ar kitokio moralės ir 
krašto reikalų supratimo. Nes akušerės specialybės ribose me
dicinos ir doros santykis yra labai opus.
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- K. MATUZA1TĖ - (MANĖ DAUBA)

Neringa
(Tęsinys)

* ■

Marėse nebetelpąs vėsus rytmetinis rūkas, besiplaikstydamas 
Marių pakrantėmis, užtiko atdarą Neringos kambario langą ir 
sulindo į vidų. Užgulė Neringos lovą, lindo po antklode, kurią ji 
buvo perpus nusibToškusi, ir plonyčiais, vėsiais ir drėgnais savo 
pirščiukais kačiuleno miegančiąją. Neringa sukrutėjo ir praplėšus 
akis striktelėjo iš lovos. Kambario vidury pasiraivė, palinkčiojo, 
blaškydama pakrikusį persigandusi rūką, ir dirstelėjo į langą. „O 
kažin kaip jo langai? Gal ir jam Šalta?“ susirūpino ir stengiasi 
atsiminti, uždarė kas vakar jo kambary langą, ar paliko atdaras?

„Galėtum juk nueit ir pasižiūrėt,“ lyg tyčia dygtelėjo min
tis ir perliejo ją karšta aitria mišriausių jausmų srove. „Juk terei
kia tik atidaryt duris, pažengi kelis žingsnius... o jei taip jis 
blykt ir pramerktų akis, kai ji vagiliškai įslinkusi sėlins uždaryti 
langą? O ne, ne! Negalima! Ne drumsti jį čia atsikviečiau. Begė
dė!“ — Pati įnirto rengtis.

Pasižiūrėjo į Mares. Pilkšva visur ir gana. Negalėjo atskir
ti, kur Marės ir kur jau dangus. Tik siauras rausvesnis pratrykŠ- 
tančios pro rūkus aušros ruožas jiedu teskyrė. Šiaip galima buvo 
pamanyti, kad dangus čia pat, pakalnėliau, prasideda, ir jų na
mas su visu pušyno vainiku kybo virš dangaus.

„Jo langą galiu juk ir iš lauko patikrinti“, — pradžiugo su- 
siprotėjusi ir išslinko iš kambario.

Taip, jo langai uždaryti. Ir šalta jam, kai rūkas kambarin 
neįslinko, nebus. Be to, iš jo pusės pušynas labiau uždengia lan
gus, tai pas jį tebebus visai tamsu. Ir tebemiega tur būt, saldžiau
siai. Juk vakar vos neužmigęs per vakarienę, kaip pervargęs vai
kiukas. Perdaug juk ir suvaikščioję. Dar jam visa nematyta ir 
nauja. „Tai ilsėkis ramiai, miegok!“ atsigrįžo dar į jo langus, 
nirdūma pušynan.

Prieplaukoje atsirėmė į stulpelį ir žiūri į Mares. Ten stum
dėsi ir maišėsi rūkas, nes išblyškusi trapi aušra valė kelią greit 
pasirodysiančiai saulei. Ir rūkas skubinosi jai iš kelio, versdama
sis volais galvomis, traiškydamasis ir masėmis nėšindamasis į 
žemynus. Ir saulė didelė ir nekasdieniška, rodos dvigubai žėrinti 
ir linksma iškopė į horizontą. Marės užsivilko žydrąjį sidabruotą
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rytmetinį savo rūbą ir drebėjo prieš ją laimėje platininėmis lieps
nelėmis. Saulei aukštėliau koptelėjus, rūkas nugarmėjo ir nuo ko
pų, mirkstančių Marėse balta, kaip pienas, virtine.

— Oi, kaip gražu čia, kaip gera! — išplėsta banguojančia 
krūtine ir šnervėmis šūktelėjo Neringa, palinkusi į Mares. Juk jos 

-gyvenimas dabar esąs lygiai šviesus ir žėrintis, kaip šis rytas. 
Nei jokios dėmelės sąžinėj, nei rūpestėlio debesiūkščio. Vienas 
tik troškimas dar labiau tobulėti, Šviestis, auklėtis. Bet ir dėl to, 
štai, kiek palaimos, kiek džiaugsmo! O, kaip turinti būti dėkinga 
Sutvertojui už tokį gyvenimą! Visa, laimingai būti, juk ji turinti. 
O užvis labiausia dėkojanti ji Viešpačiui už Algirdą, dorą ir kil
nų. „Tik vis taip, kaip lig Šiol, mūs santykius laimink ir saugok!" 
J smėlį, Štai, parpuolusi, mažiausia jo smiltele dėkojanti Jam už 
viską. — Ir krūtinė dar labiau išsitempė ir plečiasi, lyg užsispy
rusi sugerti į save visą ryto giedrą ir spindulius.

Pabudęs Henrikas pajuto karty šlykštų kvapą burnoje, o, 
pamatęs save miegojus skersai lovą, tebeapsirengusį, — pačiam 
sau gailestį Širdyje. Galva traškėjo ir ūžė, lyg būtų ten įdanginta 
kokia mašinerija ir paleista veikti. Apsidairė po kambarį apatiš
kai vos nusėdėdamas. Neišbaigta konjako bonką stovėjo ant stalo 
ir, rodos, merkė jam koketingai šnabždėdama: „Aš tik esu tavo 
vienintelė bičiulė. Išvadavau tave šiąnakt iš kančių, ir dabar ra
minkis“.

„Naja, puoselėjau kaip nežinia ką, nedrįsau net paliesti, o 
su anuo ar tik nesimeilikavo šiąnakt?.. Jeigu naktimis laukuose 
vaikšto, kabinėjasi...“ Vėl ėmė apspisti vakarykščios, dėlėmis į 
širdį susisiurbusios, mintys. „Ha, ir pasiims gudresnis, drąsesnis. 
O tu liurbi, liurbi!“ — ir bakšnoja į save pirštu, lyg kliedėda
mas. „Pakliūtum tu man dabar, paukštele!“ — lūpos jo kreivai 
išsišiepė.

— Po velnių viską!—sukruto minčių slogučio nusipurtydamas 
ir pastvėręs bonką įnirtusiai, neatsikvėpdamas išlenkė ją iki dug
no. Numetė bonką su trenksmu į kampą ir nuėjo atidaryt balko
no duris, uždengtas sunkia tamsia užuolaida, kaip ir langai. Kam
barys sužydo kilimų žiedais, sutrykštavo vaiskiais aštriais spin
duliais krištalų. Ir Henriko pašėlimas pradėjo nykti. Ir taip liūd
na, nyku darosi, jog turėtų net žemė pravirkti, jef širdį matytų. 
Ir alkoholis nusigręžė nuo jo, kaip paskutinis draugas nelaimėje. 
Nebeišsklaido ir nebeapiblausia judrių lakių minčių, kaip baltų 
žuvėdrų pulko, atskridusio vaiskųjį rytą, ir taip pat mirguliuojan
čio galvoje ir nesugaudbmo, kaip jos. „Gal išeit į orą? Vėjas 
gal kiek prapūs?“

Eina priprastu tiesiuoju keliu į prieplauką, nes ar jam ne 
vis tiek, kur kojos neša. O jos, kada iŠ žmogaus visos mintys 
yra iškrikusios arba suėjusios į vieną kurį tašką, eina tuo keliu, 
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kurį labiausia įpratusios. O šiuo keliu jos net mažystėje jau laks
čiusios į prieplauką žvejoti ir žaisti, kur su kitais vaikais ateida
vo ir Neringa.

— Donnerwetter! — Štai jo vizijos priėjusios iki akiplėšiškumo. 
Kas pasakytų, kad ten ne ji stovi, sukauptu spindinčiu veiduku 
palinkusi į Mares, kaip gyva Greta Garbo iš kažkokios matytos 
filmos, kaip stambus, purus akacijos žiedasjuiriomis buvęs nu
balintas visas ateitas į prieplauką kelias, anoj baltoj lakioj suk
nelėj, švarkiuką per ranką persisvėrusi. O kai „Garbo“ sukrutėjo 
ir ėmė eiti, Henrikas išblyško. „Acha, tikra ji, o aš maniau, kad 
pasigėręs!“

— O, ir ponas Henrikas! Labas rytas! Kur taip anksti? Bene 
kur plaukti rengiatės? — Susisuko ir spinksi Šviesus varpelio 
garsai jo smegenyse.

— A, tiesa! — Bet ne, šįryt dar neišplauksiąs. Kojos jo, a, 
geros šaunios kojytės, nujautusios kur ji yra, jei čia jį atnešusios. 
O ji ką išlydėjusi ar ko laukianti?

Taip, beveik. Tik abejojanti ar sulauksianti. Tėvelis turįs 
grįžti.

— Bet kas tamstai, Henrikai? — Net pasilenkė į jį, susirūpi
nusi.— Ar tik neturi karščio? Ir sirgdamas vaikštai? —

— O ne, panele, nieko man nėra! — Įmanytų susmegti. Gėda 
ir pikta. Bet kaip, ji pasižiūrėjusi į jį net pasilenkdama, kaip ba
landėlė balčiausioji, meiliausioji. „O myluojasi, prieblandose 
laukuos kabinėjasi ir vaikšto su kitu“. Pasiutimas vėl pradėjo 
apimti. „Na, palauk, paukštužėle, pamyluosi ir mane!“

„Vargšas! Taip pasikeisti! Ir kas galėjo manyti? Kaip čia jam 
palengvinti? — susimąstė Neringa. Ji nėra mačiusi Henriko girto. 
Taip pat, kaip gali ji žinoti, kokios minčių gyvatės susijudino 
dabar jo širdyje.

— Aš greit išvažiuoju, Neringa! Gal nueitum dar su manim 
atsisveikinimui į kopas. Pasidairysim paskutinį kartą. —

„Na je, namie senelė. Nepražus, jei ir atsikėlė jau. O /gal 
dar ir tebemiega“. Šitam dabar gal reikalingesnė esanti. Gal kaip 
nors sušvelninsianti jam atsiskirimą.

Bet tamsta nebūsi toks paniuręs ir klausysi manęs. Gerai? 
pati įsikibo į jo ranką.

Persmeigė ją krauju pasruvančiom akim. „Likt Šityjų lūpų 
neišbučiavus! Nelaikius jos glėbyje! Atiduot kitam! — „Nė už 
ką“! Nors tiek atsiimsiąs. Bent turėsiąs minėt jos lūpų skonį.

— Gal į kopas nebelipsime? Nuvargai. — Sako jis susto
damas nuogųjų kopy papėdės dauboje.

— O, nieko! Ką tai reiškia? Čia dar iškepins mus saulė. 
Kaip greit šįryt ji kilsta! Pradės ir svilinti tuojau, — atsiliepė, jau 
kildama, balta ir spindinti, kaip saulės spindulių gniūžtė, baltu 
stačiu kopos šonu, palikdama gilių pėdų grandį.
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— Ei, duok ranką! Smunku, — šaukia Henrikas. Bęt maty
damas, kad ji nebeatsigrįžta, gal jau ir nebegirdi jo, ropščiasi jos 
pėdę grandimi niršdamas, ir, nors šluostosi prakaitą, tačiau iš
blyškęs.

— Greičiau, greičiau! Ai, koks nerangumas! — krykščia ji 
jau iš viršūnės ir atkiša jam abi ranki, kuriy jis dar negali pa
siekti. 

’ ’ ’ ‘ ' -f . ■

— Na, ot, — mes ir viršūnėj! Pasėdėsim čia valandėlę.— 
sako ji ir atsisėdusi dairosi prisimerkusi, nes akis pliekia amžinai 
Čia dūzgiantis smėlis!

—- Sėsk čia! — parodė ištiesdama ranką.
— Girdi kaip smėlis dūzgia ir kaip grąsiai kurčiai jūrės riau

moja. Ir tat amžinai, be pertraukos! Ir Neringos laikais ir pries 
juos ir po, dabar ir kažkolei, per šimtmečius, ir vis vienu šituo 
pačiu ritmu ir tonu. Ir akyse visada visiems tebus tik šitas mėly
nasis dangus, jūrės ir baltosios kopos. Nėra kitų garsy, kity spal
vą pasauly! Ir tu, didelis galingas žmogau, tesi Čia tik vienas ty 
piktyjy lakstančių j y smėlių krislelis! — deklamuoja ji, supdamos! 
ant ranky, smiltysna sukaišioty, pro siaurus blakstienų plyšelius 
klaidžiodama vyzdžiais po tolius.

Ir Henrikas, įsirėmęs koja į kopos šoną, pašlijęs ant jos, pri
simerkęs ir žiūri — tik ne į jūres...

— Žinai, Henrikai, man čia darosi nejauku. Pasiilgau savo 
vertės ir tvirto pagrindo po kojų. Ir, rodos, tuoj tuoj mus smėlis 
užneš, ar nugriūsim su kopa. Juk tokie Karvaičiai, Nagliai ne žmo
gus, o nuneš...

— Ai - i - i! Paleisk! — sudejavo labiau nustembanti, kaip 
išsigandusi, pajutusi susmegusias į pečius jo rankas. Ir čia pat 
prieš savo veidą pamatė šlykštų, aistros iškraipytą, pasiryžusį 
veidą.

„Dieve!“ — pastyro išgąsty.
„Štai ką jis sumanė! O, Viešpatie, gelbėk!“ Ir sukliko siau

bo apimta. Bet klyksmą nunešė vėjas, lygiai kurčiai ir nežymiai, 
kaip smėlio grūdelį.

— Acha, aš tai nepatinku. Na, balandėle, pabučiuosi ir ma
ne! — sušniokštė kaip beuždūstaritis žvėris. Atšoko, kaip įgelta, 
pati nežinodama iš kur atplūdo jėga. Bet jis stveria ją ir glau
džia į save kiečiausiomis įsiutusiomis rankomis, kuone pertrėkš- 
damas. Ji taško kumštaitėmis į tą baisųjį, taukuotą belendantį 
veidą, į beužgulančią Šniokščiančią krūtinę ir blaškydamos išsisu
ka ir atšoksta vilkdama ir jį, įsikibusį J jos kojas ir suknelės pa- 
dalkus, svyruojantį, sukniubusį. IŠ švyturio pusės pasigirdo šūviai. 
„O Dieve, gal mus pamatė kas nors! Pasigailėk, išgelbėk!“ Su- 
klyko dar skurdesnių klyksmu ir, vilties ištrūkti ir pabėgti priešais 
gelbėtojus uždegta, stūmė jį dar didesniu įnirtimu. Jis nugriuvo 
per kelis žingsnius žemyn, ir, o Dieve, o Perkūne didis! — Ko
pa nuskilo ir neša jį su savim griuvinėjantį, besispurduliuojantį
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Marių žiotysna. Dar vožtelėjo smėlis ties pat jos kojomis, ir ji iš 
nustebimo ir išgąsčio net nebepakruta, stovėdama ant pat nuski
lusios kopos briaunos. Ryk t ei i, užsidengdama veidą. Nauja didelė 
smėlio masė pasivijo jį, parvertė besikapanojantį bejėgiai, ir su
sukusi į didelį baltą smėlio volą šliuostelėjo Mariu juodymėm Dar 
suplevėsavo ten mažas baltas plėmas. Ji įsmeigė akis į jau beiš- 
silyginantį, benusistojantį vandenį ir mato ten baltą plflduriujan- 
Čią dėmelę. Bangos ją supa ir artina į krautą. Neringa sulinkusi, 
prisimetusi žiūri į tą dėmelę išplėstom tuščiom akim, lyg kitai 
minčiai, kitam pajutimui be tos dėmelės sekimo nebeliko joj 
vietos.

Rudas barzdotas senis, lyg pamestas, atsilikęs nuo įgulos 
jūrininkas, pasirodė kalne ir atsikolęs švyturio užsidegė ilgą di
delę pypkę, „Tai bene bus to Švyturio sargas“ — pamanė jau
nasis prancūzas, sėdėdamas netoliese ant suolelio. Senis, išrūkęs 
pypkę, ištrenkė pro dantis seiles ir nuėjo prie dury. Prancūzas 
pakilo.

— Tamsta šio švyturio sargas? —
— Na ja, — nerangiai atsisuko.
— Norėčiau lipt į Švyturį. Galima? —
— Ja, ja, tik prašom! Šišon atein daug žmonių. Parodom 

visiem. —
Išpalengvo, nerangiai vedė sargas vis aukštyn siaurais su

suktais laiptais, žvangindamas laiptų geležį.
— Šišon ir miegu, jei jūroj audra, — parodė sienoj įdirbtą 

suolą.
— Tada reik smarkiai budėt. Paklys laivų. —
Pačios viršūnės stiklinėj celėj sargas pakišo dailininkui vie

nintelę čia kėdę prie mažo siauručio staliuko. Dailininkas godžiai 
sužiuro pro stiklinius apvalius langus į šalį.

Mėlynų vandenų platybėse pietuose — grandinėlė karolių 
baltų nuogų kopų, kaip perlų, ir šiaurėj — grandinėlė smaragdo 
karolių — apželdytų žalių kopų. Dangus, mėlyna jūra ir joje ei
lutė karolių smaragdo ir perlo. Dar šiaurės smaragdiniam Juod
krantės iškilime švyturys, kaip liepsna. Ir viskas.

— Tai Nerija. A...? Pašėlęs gražumas. Ne, aš iš čia nebe
eisiu, pone! — šnibžda svečias, ir senis šypso patenkintas. Jis 
stvėrėsi rodinėti svečiui, gulėjusius ant staliuko, prieškarinius 
margiausius vokiškus laivininkystės žurnalus.

— Ja, taip, taip, pone! — dailininkas šypso, o akys laksto 
pro stiklus į galvą sukančias tolybes, perpildytas grožio.

— O, pone, čia ir žiūronai! Ir brangūs, geri žiūronai! — 
apžiūrinėja juos prancūzas.

— Ponas prašom išeit int orą. Čia per stiklus negerai 
žiūrėt. —

• t
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Grotelėm aptvertoj siauroj aplink švyturio viršūnę aikštelėj 
truputį drebančiom pablyškusiom rankom sukinėja žiūronus į vi
sas šalis.

— Oi, kas ten? — kuone išsigrūdo akis, atkreipęs juos į 
kopas.

Lyg už 6-7 metrų stačioj baltoj kopos viršūnėj grakšti bal
ta moters figūra šiurpiai ėmėsi su vyru.

— Ar tik ne panelė Neringa? Lyg jos suknelė. Taip — jos 
ir figūra! Pažiūrėk ir tamsta. — Atsišliejo į sieną, kai balta gra
ži Neringos stovyla baisiai persilenkė, įrėmusi rankas į užpuoliko 
krūtinę.

— Ja, ta yr Neringa ir anos susėds... Bet alt, pon‘s! Sišon 
šaudyt strenk verboten. — Bet dailininkas, kelis kart iššovęs ko
pų link, taip jau dardėjo žemyn, lyg būtų pati bokšto širdis su
žvangusi ir besitrankanti. 

' . . ’ c.

— Alio, alio! — krūptelėjo Neringa, išgirdusi neaiškų išsi- 
plaikščiusį balsą. Ar ana tamsi rami gelmė ir ją šaukia? Bet bal
sas pasikartojo, ir jau tikresnis, aiškus. Svirstelėjo užpakalin ir 
pažino atskubantį uždususį ir sušlapusį dailininką. Lyg kas su- 
tvojo jai per kojų linkmenis. Lengvai susmuko.

— Nusiraminkite, panele! Kur tas niekšas? — dairosi revol
verį Čiupinėdamas.

— Ten — parodė įlinkusią koposna tamsią Marių skiautę 
apačioje.

— Aš stūmiau. Ir kopa atskilo. — sukepusiu liežuviu gau
do žodžius. — Ačiū tamstai. Šūviai mane sustiprino. Ir kopa 
skilo. Girdėjai Tamsta? —

Taip. Bėgdamas girdėjęs keistą sliuogiantį garsą.
— Bet kaip tamsta išvargusi ir sudraskyta!
— Tai, va, ana balta dėmelė jūroj —- mano suknelės skiau

tė — užsiėmė vėl akis.
Išblyškusi kaip lavonas, didelėm klaikiom akim suvelta ir 

smėlina vis tebesėdi, lyg nemanydama, kad reikia iš čia eiti.
— Jau gal ir eisime, panele Neringa? Reikės juk ir pra

nešti kam nors. —
— Aš... aš vis dar negaliu suprasti, pone, kaip tai įvyko.—
— Nieko, panele! Vokiečiui nebuvo lemta tamstą išniekin

ti, ir viskas. Dievas leido sąlygas nekaltajam išsigelbėti. Kaip 
ir jūsų šaliai. Sakei juk, kad likimo lemtis neatmainöma. Tad 
nusiraminkite! Einame! Reikia tamstai susitvarkyti. — Ir daili
ninko palaikoma atsistojo. Nuėjo abu, lenkdamies žmonių. —

(Galas)
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CHARLOTTE DEMMING

Modernios tendencijos Angli
jos moterų romane

Jau šio šimtmečio pradžioj anglų romane pastebima didelių 
permainų. Ypač tai ryšku moterų romanuose. Moteris pirmoji pa
vertė romaną priemone išreikšti didžiąsias socialines problemas. 
Pasibaigus literatūroj karalienės Viktorijos amžiui, romanas nu
stojo būti masių produkcija, išsivadavo iŠ įsigalėjusio monotoniš
kumo ir beprasmiškumo. Dar 19 š. pasireiškęs linkimas pavaiz
duoti vidujinį žmogaus gyvenimą, pasidarė ryškiausiu modernio
jo gyvenimo atvaizdu. Literatūroj įsigalėjo tikras naujų elementų, 
srovių, tendencijų ir metodų chaosas. Kaip nors tai suklasifikuoti 
buvo neįmanoma: didelis rašytojų skaičius ir jų kiekvieno skir
tingi reikalai sunaikino tą darbą. Be to, daugelis savo kūryboj 
nesilaikė vienos linijos, neturėjo aiškių metodų. Tas labiausiai 
žymu moterų kūryboj. Jei sunku pasirodžiusią literatūrą suklasi
fikuoti, tai dar sunkiau iššifruoti, kas tuose moterų romanuose 
tikrai moteriška ir kas jiems, kaip moterų romanams, charakteringa.

Kalbama apie moderniuosius romanus, bet nevisada tai, kas 
moderniška, yra nauja. Jei svarbesnieji anglų rašytojai gan stip
riai ir tiesioginiai reagavo į paskutinių laikų socialines permai
nas, tas tik parodo, kad jie dabar labiau, negu kada nors seniau, 
susiję su socialiniu gyvenimu, kad jiems rūpi socialinės proble
mos. Bet socialinio romano negalima laikyti tik šių dienų reiški
niu, kaip tuo nelaikoma psichologinis, realistinis ar charakterių 
romanas.

Moderniškąjį sociologinį ir psichologinį romaną nuo tos pat 
rūšies senosios generacijos kūrinių skiria atsipalaidavimas nuo 
iliuzijų, charakterių dvilypumas, moderniosios kultūros nevienin
gumas ir pagaliau Freudo ir Jungo įtakos. Charakteringa moder
niajai kūrybai knaisiojimasis savo žmogiškojo „aš“ giliausiose 
paslaptyse, ir intymiuose dalykuose ir savęs analizavimas, mat, 
manyta, kad tokiu būdu išaiškins žmogaus esmę ir prigimtį. Re
ligijos vietoje pastatė psichoanalizę. Anglijoj psichoanalizė buvo 
tiesioginė reakcija prieš labai griežtą puritanizmą. „Literatūros 
gyvenimas, pasukus jai į psichoanalizę, susidomėjo naujais daly
kais, lyg kad ji būtų nusipirkusi papūgą arba virtusi kataliku“, 
pajuokia į madą įėjusias kvailybes Rose Mącaulay savo vei-
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kale „Dangerons Ages“ („Pavojingas amžius“). Literatūroj vyravo 
religinis laimės supratimas. Ji atrodė, kaip tas, kuris sugrįžo į 
bažnyčią ar kaip naujagimis apsuptas dvasinės ramybės ir jaus
damas gyvenimo harmoniją. Atrodo, kad ji (literatūra) visus savo 
rūpesčius pavedė Viešpačiui, deja, dabar Viešpaties vietoj stovi 
analitikas“. ■ . -

Psichoanalizės sudarytoj atmosferoj sukurti romanai virto 
psichoanalizės studijomis, protu pagrįstais eksperimentais. Rašy
tojo tikslas pavaizduoti išanalizuotą tikrovę. Moteris pasijuto sa
vo vietoj. Aštrus žvilgsnis, didesnis instinktyvumas, stipresnis jaus
mingumas, sugebėjimas giliau pažvelgti į save ir žmonių santy
kius, tie grynai moteriški savumai, leido joms psichologiniuose 
romanuose nekartą pralenkti vyrus. Bet, to nepaisant, ir jos tik 
labai bendrai supažindina su žmogiškąja prigimtimi, o sielos gel
mės, pati tikrovė psichoanalizei liko neprieinama. Tos teorijos 
įtakoj padaryta psichologiniuose romanuose pažanga paliečia tik 
gyvenimo paviršių. Kiek geriau pavaizduojama įvairūs komplikuo- 
tumai, daugiausia patologinės smulkmenos, nenormalumai, žemes
nės žmogaus prigimties pasireiškimas. Daug dėmesio kreipiama 
į įvykius, svyravimus, pasąmonės elementus, tamsiąsias sielos ga
lias. Visa tai buvo traktuojama netiktai kaip svarbiausias ir es
mingiausias žmogaus prigimties bruožas, bet ir kaip vienintelė 
tiesa ir tikrovė. Toji tendencija literatūroj nustelbia pastangas pa
vaizduoti tai, kas tikra, gamtiška, normalu ir aplamai žmogiška. 
Gavosi kažkoks neaiškus seksualizmo ir tam tikro misticizmo mi- 
Šinys, kažkokia intelektualinio sadizmo rūšis. . Užtenka paskaityti 
Rebekos Vest veikalą „The Jiidge“ — („Teisėjas“) ir nebegali
ma nusikratyti įspūdžio, jog esi apsuptas vien bepročių. May 
Si n clair‘8 romane „Three Sisters“ — („Trys sesers“) trijų mo
terų dėl vieno vyro kovos aprašymuose dvelkia didelis beviltiš
kumas, o tame tiesiog drastiškame meilės reikalavime slepiasi 
kažkas demoniška, slegiančio. Marija Borden ir Virginija 
Woolf mėgsta vaizduoti pasąmonę. Jų kūryboj jaučiama rusų 
įtaka. 19 š. pabaigoj drauge su prancūzų įtaka įsiskverbusi į ang
lų literatūrą. Tikras geniališkumas, gilus išgyvenimas, bet visiš
kas nesugebėjimas formuoti leidžia mums paabejoti, ar M. Bor
den iš tiesų suprato tą neaiškų, galingą, gaivalingą gyvenimą. 
Pakartotinai ji pareiškia: „Galima pasakoti visiškai nepaisant tik
rovės... Nuo šio laiko mūsų istorija supainiota. Jei aš ką sakau, 
esu įsitikinusi, kad teisingas priešingas teigimas“. Dualizmas, pa
stebimas modernaus žmogaus psichikoje, rado atgarsio ir roma
nuose. Dvilypų „aš“ randame Clemence Dane's veikale „The 
Regiment of Vomen“ — („Moterų pulkas“). Čia vienas „aš“ pa
neigia ir gėdijasi kito, kitur vienas „aš“ nekenčia antro, o viena
me Rožės Macaulay romane herojė turi tris atskirus „aš“, va
dinamus net skirtingais vardais.
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Freudo įtakoj suteikta pirmenybė visokiam ekstravagantiš
kumui; visam tam, kas nenormalu, reta, nesąmoninga. Dėl tos 
pačios įtakos visi labai ryškiai pabrėžia erotinius ir seksualinius 
santykius. „Maloniausias analitikų žaislelis seksualiniai komplek
sai “ pašiepia R. M a c a u 1 a y savo romane „Pavojingas amžius“, 
„Jie aiškiai.gėrisi, jei turi reikalo su lytiniais dalykais“. Moters 
laimė naudojimasis erotinėj srityj, rado atgarsio ir romanuose. 
Toji laimė reiškėsi tipų kūrime ir formalinėį veikalo pusėj. Ang
lių tipišku bruožu laikoma pastangos pašalinti visas kliūtis, nors 
tokios kraštutinės pastangos išsilaisvinti iš visų anksčiau moterį 
varžiusių pančių, parodo jų nesugebėjimą išlaikyti pusiausvyrą, 
susikoncentruoti.. „Kai mus dvasia išsilaisvina, ji peržengia visas 
ribas. Jei mes mokėtumėm susikoncentruoti, laimėtume pridera
mą vietą Europoj, ne tik už Europos sienų“ apgailestauja M. 
Sinclair.

Meilė visur dominuoja. Tik konvertite Sheila Kaye-Smith, 
stipriausia moteris rašytoja, stengiasi atsikratyti tos, taip moterų 
pamėgtos temos. Ji labiau mėgsta vaizduoti vyriškus charakterius. 
Nupiešia vieno vyro kovą dėl paveldėtos žemės, kitame romane 
— bajorijos žlugimą, dar kitur inteligentų kovą su liaudies tam
sumu ir prietaringumu. Veikale „Shepherds in Sackloth“ — 
(„Sackloto piemenys“) — ryškiai nupasakoja vieno anglų katali
ko kunigo gyvenimą. Jei ji ir vaizduoja meilę, tai toji meilė tu
ri būti palenkta kokiam nors aukštesniam tikslui. Romane „Smo- 
ke and Iron“ — („Dūmai ir geležis“) meilė turi nusilenkti mo
derniajam industrializacijai, „Joanoj Godden“ meilę nustelbia vi
su gaivalingumu ir tragizmu pasireiškęs traukimas prie gimtosios 
žemės. Šio laikotarpio meilę R. Macaulay sukarikatūrina savo 
„Pavojingame amžiuje“, vadindama ją „kvailu, antisocialinių ir 
nuobodžiu reiškiniu, liga, į kurią neverta kreipti dėmesio, bet į 
kurią tenka žiūrėti, kaip į tam tikrą biologinį impulsą“. „Ęxpia- 
tion“ — („Išpirkime“) prieinama išvados, kad meilė yra tik „ro
mantiška kvailybė, laisvės ir nepriklausomybės vagis“. Moder
niuose romanuose meilė retai baigiasi laimingai, nors už klaidas 
bausmės nepripažjstama. Nėra jokio skirtumo tarp teisėtos ir ne
teisėtos meilės. Moderni rašytoja nesistengianti „moralizuoti“, ji 
ieškanti tiesos, nes mylinti žmones ir norinti jiems padėti. Todėl 
ji stengiasi parodyti kas yra, o ne kaip turi būti. Čia prabyla 
mūsų generacijos skepticizmas, griaunąs ne tik meilę, bet ir visą 
gyvenimą, nes jis neigia tradicijas, atgyvenusias savo amžių, gy
venimo formas — šeimą ir moterystę stengiasi pašalinti. Mote
rystė, kaip iristitucija esanti klaidinga, o kaip teorija absurdiška, 
nes varžanti tai, kas neturi būti varžoma. Vaikai yra našta arba 
žaislas. Tam pesimizmui nepajėgė atsispirti ir S h e i la Kay e - 
Smith. Jos „Dūmą ir geležies“ herojė jaučia, kad ją skiria di
džiausia bedugnė nuo vyro ir vaikų: jie ieško gyvenimo harmo
nijos čia, o ją, moterį, gali patenkinti tik dvasinė harmonija.
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Romanistės nepaneigia meilės, bet ją supranta tik kaip in
stinktyvų gamtos elementą, kaip moters prigimties teisę, kurios 
negali varžyti jokie įstatymai, tradicijos, net protas. M. Sinclair 
labai išgiria tą, anot jos, stipriausią ir vienintelę patrauką mote
ryje» tą gyvenimo jėgą, kuria remiasi žmonių giminės išlaikymas. 
Tos patrankos patenkinimas savaime suprantamas, net ir tada, jei 
vyras būtų kitą vedęs. Vedybos, anot E. M. Delafield, yra 
nuodėmė, arba, sulig M. Sinclair, kažkas šlykštaus negarbin
go. Juk net „nemorališka“ gyventi su žmogumi, kurio kartais ne
begalima mylėti. Šen ten sutinkama rojnantiškai ir poetiškai, iš 
dalies net etiškai pavaizduotos meilės. Čia vertinama aukos atsi
radimas, nors ir čia moteris nejaučia jokios atsakomybės prieš 
vyrą, vaikus ir visuomenę, nes ji juk laisvas žmogus. Tokią po
karinės generacijos meilę grynai juslinę ir-šaltai apskaičiuotą pa
vaizduoja E. M. Delafield savo satirose „Jill“ ir „Vhat ir Lo- 
ve“ — („Kas yra meilė“). Visur laiko dvasia suardo meilę.

Moderni anglė nenori nieko žinoti apie papildymą žmogaus 
buities ir žmogiškumo pakėlimą antgamtybe besiremiančia meile, 
apie siely dvasinį bendravimą, vieno papildymą antru. Jų ro
manuose pasigendama naujo moters tipo, kuriame atsispindėtų 
emancipacijos išdavos ir laimėjimai, pasireiškią tikruoju moteriš
kumu. Neaišku net, ar tas judėjimas pasiekė savo tikslą, ar 
moters laimėjimai materialiniam gyvenime, persimetė į dvasinį ir 
ar moteris pasidarė laimingesnė, rado ieškotą harmoniją. R. M a- 
caulay stato klausimą „Ar yra iŠ viso naujas tipas?“ Romanuose 
tas dalykas vos paliečiamas. Gyvenime pasireiškusi moters laisvė, 
davė teisę literatūroj laisvai kurti tipus. Visoj eilėj veikalų negai
lestingai pajuokiama „senoji“ moteris. Ji riebi, nerangi, kvaila, 
nuobodi, nepakenčiamai plepi, atrodo, kad tai žmonės, kurie 
žaidžia atviroj gyvenimo jūroj likimo lemtą komplikuotą žaidimą. 
Savo valios, norų jos neturi. Dabar iškeliu visam savo nuogume 
visiškai prabuvusios, sataniškai demoniškos, moters tipas. Ji 
dažnai virsta vampyru kaip Bianca M. Borden „Jane - Our 
Stranger* — („Jane — mūsų nepažįstamoji“) veikale. C. Danes 
romano „Moterų pulkas* herojė Klara Hartill, viena tragiškiausių 
iš ryškiausių motery figūrų moderniškajam anglių romane, pasi
reiškia savo visą aplinkumą pavergiančiu ir be jokios baimės 
viską naikinančiu intelektu.

Romano centre vėl pastatomas žmogus, bet dabar į žmogų 
daugiau žiūrima iš jo santykių su tipiškomis moderniojo gyve
nimą apraiškomis, būtent su politika, ūkių spauda, partijomis, 
literatūra, menu, kam pasaulio taika, religija, bažnyčia. Nepaisant 
aiškaus areligiškumo, religijos klausimai vis dėl to paliečiami. M. 
Sinclair žmones ir gyvenimą traktuoja perdėm filosofiškai, me- 
tafiziškai. „Arnold Vaterlon* — herojas grįžta prie Dievo. Jis nors 
supranta buities paslaptis, bet nepajėgia surasti Dievo, pasiten
kina tuo, kas matoma, tuo, kas randama meilėj ir gamtoj. Jo 
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religinis gyvenimas supainiotas su erotiniu. Beveik visuose 
M. Borden veikaluose prasiveržia žmogaus troškimas tikėti. 
„Pasakyk man žodį, motina, tik žodį, vieną žodį“ — maldauja 
vienas herojas. Čia betgi tėra aistringas, bet neaiškus misticismas, 
noras patirti kažką neaiškaus, paslaptingo. Statomas klausimas 
„Kas aš esu? Kur mano vieta toje begalinėje pasaulio tvarkoje?“ 
Šen ten prasimušąs—religinis jausmas jokiu būdu nėra siejamas 
su kokiuo nors teologiniu autoritetu, nes griežtai paneigiama 
tradicinės tikėjimo formos, bet koks posityvus tikėjimo pareiški
mas. „Dar laikosi idealas, bet pasikeitė ir idiomas. Viena gene
racija kalbėjo apie dešimtį įsakymu, kita -apie garbę, šiandien 
kalbama apie sportą“. [E. M. Delafield „Mrs Harter“ — 
(„Ponia Harter“)}. Moterystę išardyti esą „nesportiška“. Konfesijos 
esančios juokingos, „tikėti, reiškia būti kvailu“, „bažnyčia esanti 
sergančiu siely ligoninė; tūkstančiu metų pasenusi, kad galėtumus 
atpirkti“—tokiy ir panašių posakių labai gausu šių dienu roma
nuose. R. Macaulay ir Dorotėjai Richardson šis jaus
mas tėra tik mokslinis dalykas, pastangos sureliatyvinti krikščio
nybę. Nuostabu ir tai, kad, nepaisant didelio idėjų if reikalu įvai
rumo M. Sinclair, R. Macaulay, Lucas Malet, Mrs Bello c 
Lowndes, Sheila Kay e ■ Smith, D. Richardson V. Woolf 
ir k. kūryboj, galima konstatuoti, kad jų visų bendrą atsisakymą 
gilintis į tai, kas abstraktu, absoliutu nors mažy bandymų ir čia 
padaryta. Visa tai išplaukia iŠ apribotos pasaulio vizijos, kuriai 
išreikšti trūksta aiškiy sąvokų. Iš kitos pusės tas trūkumas aiški
namas tuo, kad perdidelis naudojimasis protu ir neleidžia mo
teriai pasinerti į pačiy savo esmės ir buities gilumą, ir paža
dinti tas jėgas, kurios, padėtų atstatyti naują pozityviu pasaulio 
tvarką, galinčią atnešti visai žmonijai naudos. Freudo įtakos 
dėliai interesuojamasi tik tuo, kas galima analizuoti, būtent, pačiu 
žmogumi, jo realumu ir totalitetu. Neretai analizė virsta sau tikslu, 
užstelbia ir kūrybiškąjį elementą. R. Macaulay dvasinga, sąmo- 
moninga, dažnai net skaudžiai pikta, bet nesmerkianti dabartinio 
visuomenės gyvenimo satira yra jos samprotavimy išdėstymas. 
M. Sinclair, besistengdama išaiškinti savo pažiūras į moderniyjy 
psichologiją, nesukuria aiškių charakteriu, nustelbia patį veiksmą. 
IŠ daugelio jos sukurtų motery vos viena atrodo gyva ir reali. 
Atrodo, kad ji analizuoja tik tam, kad pagrįstu savo teoriją, bet

• ne tam, kad sukurtu aiškų charakterį. Prieš mus pastato žmogų, 
daro su juo eksperimentus, gailisi jo, jei jis nelaimingas, bet 
nesistengiama gyvenimiškai visa tai pagrįsti. Taip sukurtam cha
rakteriui trūksta gyvenimiško tikrumo, to, kas bendra ir tikrai 
žmogiška. Dėl to kartais ir liūdnas žmogaus likimas vos atrodo 
tragišku. Rašytoja visai neįdeda į jį savo sielos, tad ir problemos 
sprendžiamos paviršutiniškai, dažnai net prieštaraujančiai. Autorė 
lieka pasyvi ir žiūri į viską skeptiškai. Išimtį sudaro R. Macaulay, 
kuri griežtai smerkia bet kokį pataikavimą ir savęs apgaudinėjimą.

127

33



EM. PETRAUSKAITĖ
Esperanto idėja — talkos 

ugdymo priemonė
Taika, tai gražusis rojaus paukštis, kuriuo susižavėjusi di

džiojo karo išvarginta Europa keliolika mėty gėrėjosi— šiandien 
virto tik silpnu žodelyčiu. Mirus aktyviajam pasaulinio nusigink
lavimo konferencijos pirmininkui Hendersontti ir Vokietijai išsto
jus ne vien iš jos, bet ir iš Tauty Sąjungos, nebegali būti nė 
kalbos apie visuotinį nusiginklavimą. Didžiųjų tauty ginklavima- 
sis mažesniąsias verčia rimtai susirūpinti savo tėvynės saugumu. 
Savo krašto ginkluoty pajėgų ugdymas tampa kiekvieno piliečio 
moralinė pareiga.

Šių laikų Europos tauty ramstis — Tauty Sąjunga daro vi
sa, ką gali, taikos pavojams pašalinti. Bet... jokios sankcijos ne- 
besustabdo pradėtų karo žygių, kada tos pačios Sąjungos prie
globsty išsiauklėja tironai. „Kaž kur“ —lyg pasaka mums išrodo

Praeitis kartais net ciniškai pajuokiama. Tik V. Sackwille- 
West stengiasi objektyviai įvertinti senąją ir naująją genera
cijas. Jy tikslas — paduoti kuo daugiau objektyvių žinių. Kad to 
atsiekus, pateisina bet kokią veikalo kompoziciją. D. Richard
son, net per aštuonis tomus pasakoja Miriam Henderson gyvenimą, 
bet be jokio sąryšio ir logiškumo. Įvykis seka įvykį, vaizduojama 
sielos reakcijos įvairius pergyvenimus, situacijas, užfiksuojama 
pastebėjimai. Tik Sheila Kaye-Smith kuria remdamosi gy
venimu, o ne sukurtom teorijom. Jos realizmas nėra psichologi
nė spekuliacija, bet tikėjimas kažkuo absoliučiu, abstrakčiu. Be 
to, gyvenimą jį pajaučia daug giliau, natūraliau ir galingiau. 
Be šių minėtų moters romanų savumų priskiriama dar vienas, 
kurio negalima praleisti pro pirštus. Tai sociologinis elementas. 
Tiesa, tas sociologinis elementas tėra tik mažytė dalelė to, kas 
aplamai vaizduojama dabarties romanuose. Bet tai, apie ką kon
centruojasi romano visos idėjos, būtent, meilė, moralė, mote
rystė, šeima, yra juk visuomenės, valstybės ir tautos pagrindas.
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— jau liejasi kraujo upeliai, žmonės aukoja visa — savo gyvy
bę, kad išgelbėtų savo tautos laisvę. Kultūringoji tauta ten nu
ėjo nuodingomis dujomis ir kitomis moderniosios technikos 
priemonėmis „Šviesti laukinę tautą“, nes... užpuolike! ankš
ta pasidarė savojoj tėvynėj. Kino kronikose mes matome baisius 
to karo vaizdus, laikraščiuose skaitome apie didvyriškus pasiau- 
kavimus ir... kartais pritariame garbingiems grobuonims, nes jie 
moka gražiai maskuotis. Ir užmirštame mes savo tautos istoriją. 
Kitados, šventvagiškais tikslais prisidengdami, ėjo „Šviesti“ ir 
mumis „kryžiaus riteriai.“ Vis mažiau krikščioniški darosi šių 
laikų šūkiai. Italų karas, Vokietijos 1934 mėty birželio mėnesį 
šimtus savo geriausių ir tautai garbingai pasiiarnavusiy žmoniy 
„tautos labui“ išžudymas, kai kur „ekonominiais sumetimais“ 
naikinimas ir jūron vertimas maisto produkty, tuo tarpu kai mi
lijonai badauja,visa tai rodo, kaip kartais tikslas pateisina 
šlykščiausias priemones.

Neseniai laikraščiai paskelbė psichiatrų atsišaukimą į poli
tikus: „Istorija teis tuos, kurie savo tautas ruošia karui ir nuolat 
kartoja taikos žodžius“. Tie, žmonijos sielos konstitucijos spe
cialistai, nurodo, kaip labai dar tebėra neapvaldyti laukiniai ins
tinktai, kurie „įstatyti į geras vėžes, gali sudaryti jėgą, kuri kurs 
žmonijos gerovę ir laimę, vieton to, kad netvarkoma ji kelty 
chaosą ir maišatį“.

Išviršiniai pasaulis vis labiau kultūrėja, mokslas daro vis 
naujus išradimus įvairiose srityse; technika daro milžiniškus Šuo
lius— tai, kas dar mūsų tėvams išrodė tik svajonės, mums jau 
yra kasdieniniai gyvenimo būtinumai, pav., radio, automobiliai. 
Meno srityje yra sukurta šedevrų, kurie savo žavinčia ir taip gi
liai kultūrine įtaka, rodos, turėty pakeisti žmogaus dvasią ir 
palenkti didžiųjų idealų link. Individualiai gal būt taip yra. Ta
čiau individo psichologija ne visados sutampa su kolektyvo. 
Žmonija dar per mažai visuomeniška, ji dar greičiau pasiduoda 
minios instinktams, negu kilnių idėjų įtakai. Žmoniškumo žvilgs
niu pasaulis ne tik neina pirmyn, bet žengia atgal. Visur jau pra
dedama kalbėti ir apie „dvasios krizį“ ir ieškoma kelių iš jo išeiti.

Mums, lietuviams, šis pavojus gal būt dar nėra taip baisus. 
Mūsų tauta savo kamiene yra sveika, ką rodo jos didysis patva
rumas šimtmečius po priespaudos ir vergijos jungu išlaikant 
savo tautišką gyvybę. Įsigilinę į savo tautos kultūrą, randame 
ten amžiais sukrautų didelių dvasinių turtų šaltinį, kuris mums 
suteikia galios kurti savo kultūrą. Tačiau gyvenimas įrodo, jog 
mažai tautai, tokia etnografine padėtimi, sunku išvengti išorinės 
įtakos. Galingos vakarų ir rytų kaimynų kultūros mums neša 
savo stiprios įtakos sroves. Priimdama jų pažangos laimėjimus, 

' mūsų tauta neįstengia atsispirti ir tos išorės, griaujančioms ga
lioms, kurios neša mums susmulkėjusio miesčioniškumo, ištiži
mo ir smukimo dvasią — neša moralinį krizį.
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Būdami dideli patriotai, mes neturime užsidaryti savyje — 
mes turime nuolat budėti ir, kad taptume atsparūs, turime ieš
koti stipri# moralini# ryši# su plačiuoju pasauliu, turime turėti 
platų, universal# akiratį. Kad taptume tikri krikščionys, mes tu
rime akylai sekti visas tas gražiąsias idėjas, kurios neveidmainiš
kai tarnauja krikščiniškai meilei ir taikai platinti. Žmonija la
biausiai išsiilgusi taikos. Ne tokios taikos, kuri buvo popieryje 
nugalėt# tironų priverstinai pasirašyta. Taika iš prievartos — 
neilgalaikė, nepastovi. Pasauliui reikia taikos, kurios ryšys jungiąs 
tautas ir valstybes, būt# taut# broliškumas ir krikščioniška meilė. 
Viena iš ši# taiką nešančių didžiųjų idėjų yra, mums taip labai 
mažai pažįstama, Esperanto idėja.

Esperanto, tai nėra vien tik sausos tarptautinės kalbos idėja. 
Kalba yra tik simbolis ir galingas įrankis šiai didžiai idėjai plisti. 
Kaip kiekviena gyvoji kalba, taip ir esperanto turi savo, dvasią, 
kuri jungia į galingą universalę draugiją visus tuos, kurie vieno
dai galvoja; kurie, patys būdami tikri patriotai, tiesia vienybės, 
taikos ir broliškos meilės ranką kitos tautos patriotams; kurie, 
karštai mylėdami savąją tėvynę, ugdo savo širdyse gilią pagarbą 
tiems, kurie, pasiryžę mirti už savo tėvynę, netrokšta užgrobti 
kaimynų dvasinius ir materialinius turtus, kuri# širdys kupinos 
meilės neturi vietos nacionalinei neapykantai, kerštui ir veidmai
niškai politikai. Esperantininkai vienas kitą vadina „samodeanoj“ 
(vienminčiai), ta prasme jog jie vienodai linki viens kitam gero. 
Visuotina taika ir tikras tarpusavio susipratimas — sutarimas yra 
pagrindas bendros tarptautinės kalbos idėjos, kuri turi „atnešti į 
amžinai kariaujantį pasaulį šventą harmoniją“ (iš esperanto himno).

Esperanto kalba dar neskaičiuoja šimtmečių — ji yra išrasta 
tik 1887 metais, — tačiau tarptautinės kalbos idėja yra taip labai 
sena, kaip sena yra simboliška Babelio bokšto legenda. Kaip 
labai ta legenda prasminga! Kada žmonės, šį aukštąjį bokštą 
bestatydami, susiginčiję — nustoję vienybės ir taikos, jie tapę 
nubausti tuo, jog netekę bendros kalbos — vienas kito nebesu- 
pratę ir susidarę tiek kalbų, kiek buvę ten žmonių.

Bendros kalbos idėjai įgyvendinti (šalia savo tautos kalbos) 
visados buvo didžiausia kliūtis nacionalinis egoizmas — kiek
viena iš didžiųjų tautų norėjo, kad jų tautinė kalba būtų priimta 
tarptautine, o dauguma anglų ir dabar dar skelbia, kad tie, kurie 
norį su jais susikalbėti, turį ir jų kalbą išmokti. Kas nežino, jog 
kalba yra geriausias įrankis savo tautos dvasią ir kultūrą ja kal
bantiems skiepyti (tai mes labai gerai žinome iš savo praktikos 
su lenk# ir rusų kalba). Ne vien tik egoizmas, bet ir savisaugos 
ir ambicijos jausmai neleido šią idėją šiaip išspręsti, ir dėl to 
išvadoje atsirado reikalas sukurti visai neutralę tarpt, kalbą.

Buvo daug sukurta tarptautinių kalbų, tačiau visos jos buvo 
negyvos, sunkios, nepriimtinos. Tobuliausią kalbą sukūrė dr. Za- 
menhofas, pavadinęs ją „Esperanto“ (Esperanto lietuviškai reiškia 
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„viltis“), kuri greitu laiku tapo viso pasaulio pripažinta tarptauti
ne kalba. Dr. Zamenhofas nėra pačios esperanto idėjos įkūrėjas, 
nors jam ir tenka ta garbė. Jis tik buvo vienas iš tų, kurie troško 
žmonijai taikos ir gerovės, gabus ir kuklus mokslininkas, poetas 
ir kalbininkas. Dr. Zamenhofo išrasta esperanto kalba turi tiek 
daug gyvos kalbos savybių, jog iš karto nustelbė visas kitas 
dirbtines negyvas kalbas. Ji yra sudaryta iš tarptautinių visose 
kalbose prigijusių terminų ir tokiy žodžių, kurie yra visoms indo- 
europiečiy kalboms bendri, pav.: Dio, nokto, vino, maro, tri, esti 
etc. (Dievas, naktis, vynas, marios, trys, būti etc.), savo struktūra 
ji yra labai sistematinga ir logiška, dėl to yra visiems prieinama 
ir greitai išmosktama. Esperanto kalba turi ką nors paveldėta 
veik iš visų kalby. Sakinių struktūra, skambumu ir lyringumu 
(ten dominuoja balsės) ji šiek tiek primena ir lietuvių kalbą.

Turėdama visas geras tarptautinės kalbos savybes, esperanto 
kalba, palyginti trumpu laiku, rado daug pasekėjų vienminčių 
tarpe, o dabar jau yra išsiplatinusi visame pasaulyje. Esperanto 
kongresuose, kurie įvyksta kas treji metai, (dabar, rodos, įvyks 
dažniau) suvažiuoja minios žmonių iš įvairių pasaulio kraštų — 
ir juodieji negrai, ir kinai, japonai, ir amerikiečiai, ir europiečiai, 
— o visi jie kalba ir susipranta viena kalba, jas jungia vienodi 
siekiai ir naujas broliškumas. Kiekvienas grįžta iš tokių kongresų 
patenkintas ir nepaprastai sužavėtas, nes ten jis pažįsta tai, ką 
pažinti reiktų ilgų studijų, ries labiau universalių kongresų nebūna.

Esperantininkų kongresai ir jų tarpe labai praktikuojami 
susirašinėjimai yra geriausia proga supažindinti pasaulį su savo 
tėvyne, jos kalba, kultūra: ten papasakojama apie savo tautos 
džiaugsmus, laimėjimus ir vargus. Važiuodami į tokius kongre
sus esperantininkai praktikuoja nuvežti brošiūrų ir albumų iš 
savo krašto gyvenimo, gamtos vaizdų, meno kūrinių atspausdintų 
gimtąja ir esperanto kalba, ir jais pasidalina savo naujų pažįs
tamų tarpe. Esperantininkai leidžia bendrus savo visos sąjungos 
organus — laikraščius ir žurnalus, kuriuose dalyvauja visos tautos, 
rungdamosi ne kariškų pajėgų ir teritorijų didumu, bet savo tau
tos kūrybišku ir menišku pajėgumu — ten kiekvienas turi progos 
parodyti savo tautos dvasios turtus.

Esperanto idėja dar tik tebeina savo Golgotos kelius. Tačiau 
ir dabar, kada pasaulio dangus taip labai debesuotas, ji savo 
pasekėjų skaičiuje jau turi daug žymių vardų ir užkariauja ištisus 
kraštus. Daugiausia esperanto idėja ir kalba turi pasekėjų Belgijoj, 
kur jau net aukštosiose mokyklose ji įvedama, kaip privaloma kal
ba, Čekoslovakijoj, kur ją proteguoja buvęs prezidentas Masarykas, 
Prancūzijoj, Austrijos vyriausybė pakvietė Tarp. Esperanto Są
jungą šiais metais ruošti Vienos mieste 28-jį Esperanto kongresą, 
užleido jo posėdžiams garsiąją karalių pilį ir pažadėjo materialę 
paramą.
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NAMŲ ŽIDINYS
R. St.

Šeimininkė ir papročiai
Besiartinančios Velykų Šventės nevienai šeimininkei rūpina 

galvą: ką šiemet naujesnio, įdomesnio pagaminsiu šventėms, kaip 
sutvarkysiu, kuo papuošiu stalą irtt. Žinoma, kiekvienam darbui, 
ypač smulkiam šeimininkavimo darbui, būtinai reikia iš anksto 
susidaryti smulku planą, nes tik tada darbas bus nuoseklus, tvar
kingas ir malonus. Tačiau jau ne viena mūsų šeimininkių, turėtų 
pagalvoti ar nereikia iš pagrindų pakeisti šventėms, ypač Vely
koms pasiruošimo darbą. Paimkime, pavz., vis daugiau įsigalintį 
paprotį ruošti vadinamąjį „Velykų stalą“. Jau kelinti metai rim- 
tesnioji spauda paliečia šį paprotį, charakterizuodama jį kaip 
nevykusį ir iš mūsų krašto papročių griežtai šalintiną. Akcentuo
jama, kad tas paprotys mūsų tautai yra visai svetimas — lenkų

Lietuviai, kaip paprastai, yra didesni konservatoriai, nemėgsta 
greit persiimti naujais išradimais. Tačiau ne tik idėjos kilnumas, 
bet ir jos praktiškumas randa vis daugiau šalininkų tarpe tų, 
kurie dar tiki aukštomis idėjomis, kurie mylėdami savo tautą, 
trokšta jai, o per ją ir visai žmonijai geresnės ateities. Esperan
tininkų eilėse randame ir mums gerai žinomų vardų: K A. Prel. 
Dambrauskas — Jakštas, sąjungos garbės pirmininkas, Prof Kuo
dis, Matas Šalčius, A. Klimas, Medemas ir daug kitų pasauliečių 
ir dvasiškių.

Šiai idėjai indeferentiškesnės tebėra dar mūsų moterys. 
Visos didelės idėjos susilaukia tikro pasisekimo, kada jomis 
persiima moterys, o tai, kuo jos pačios gyvena, greit įkvepia ir 
savo aplinką, savo artimuosius, savo vaikus. Kas yra jautriausios 
žmonijos meilės ir taikos šalininkės, jei ne moterys. Esperanto 
idėja vis stipriau leidžia pasauliu savo Šaknis, jei ji mumis vėlai 
laimės, mes galime pajusti pačios sau išmetinėjimą! Kodėi mes 
nebuvome pirmosios iš tų eilių, kurie skindami ateičiai kelius 
ėjo sunkiausius žingsnius.
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dvarininku paliktas. Be to. Šis paprotys visiškai netinka mūsų 
sąlygoms, nes šių dienų miesto sąlygos yra be galo skirtingos 
nuo anų laikų dvarų ar šiaip didikų gyvenimo sąlygų. Kas buvo 
gera kadaise dvarui, tas visiškai netinka šių laikų vidutiniai 
pasiturinčiai inteligento šeimai. Į dvarus šventėms paprastai suva
žiuodavo giminės iš miestų, besimokantieji vaikai, pažįstami irtt. 
Dvaras turėjo patalpą ——kebus kambarius skirtus svečiams, šal
tus sandėlius — maistui laikyti, užtai dvaro šeimininkai, aišku, 
galėjo džiaugtis galėdami patiekti savo svečiams kiek kitokį vai- 
šinimosi būdą — Velykų stalą.

Tuo tarpu šiais laikais labai daug inteligentų turi tik tokius 
butus, kurie būtinai reikalingi jų pačių šeimoms, net valgomo 
kambario sofa, dažnai lovai naudojama. Tad, kur gi čia dėti tą, 
valgiais apkrautą stalą, prie kurio nuolat vaikštoma, keliamos 
dulkės, net miegama. O sandėlių, mūsų nenaudai „moderniški“ 
butai nepripažįsta. Jei yra rūsys tai gerai, bet ten nesudės! tortų, 
kumpių ir kt.

Antra, mieste gyvenantieji esam jau įpratę maisto produktus 
pirkti tik dešimtimis ar šimtais gramų, o čia „Velykų stalo“ tra
dicija reikalauja, kad ant stalo gulėtų visas paršas, visas kumpis, 
Vi veršio, visas kalakutas, kuo aukščiausias raguotis, tortai kaip 
sietai ir tt. Ar tai racionalu? Jei mums patinka toji tradicija, tai 
bent moderninkim ją, bet neatgrąsykim savo svečių tomis kiaulių 
galvomis, kiaušinius berijančiomis, tais puskiauliais ant stalo 
gulinčiais ir tt. Kodėl negalime svečiams atėjus paduoti po tru
putį, gražiai suraikytais gabalėliais, astetiškai ir taupiai. O šiaip, 
koks gi čia gražumas, kai šeimininkė nuo „Velykų stalo“ stovin
čio kampe, paskubomis pripiaųsto mėsos gabalų, priverčia pus- 
bliudį ir paduoda svečiams prie kito stalo.

Patiekiant mažomis porcijomis, niekada nereiks taip daug 
gaminti:, viena šeimininkė paruoš veršienos, kita kalakuto, trečia 
Žuvies, vieton 2-3 jų tortų, kelių „mozūrų“ užteks gal būt vieno irtt.

Čia ir gerti tiek nesinorės, nes prie tvarkingo stalo mažų 
kąsnelių — degtinė taip neįmponuoja; matyt, lengviau tada išlai
kyti nuosaikumą, nes tas nuosaikumas jaučiamas pradedant šei
mininkės asmeniu, baigiant vaišiu patiekalais.

Daug kas „Velykų stalo“ labai teigiama puse laiko tą, kad, 
girdi iš anksto galima viską paruošti. Tačiau šitas argumentas 
yra tik noras pasiteisinti, nes ir stalo neruošiant galima ir reikia 
viską iš anksto paruošti, kad per Velykas, tiek šeimininkė, tiek 
jos padėjėja — tarnaitė būtų kiek galima' laisvesnės. Tuo tarpu 
paruoštas „Velykų stalas“ ir vizitai jų nė vienos nepalieka laisvos. 
O prieš pat šventes „stalo“ ruošimas — puošimas atima begalo 
daug laiko sveikatos ir pinigų.

Be to, abejoju, ar kas nors yra pasigrožėjęs tais Velykų 
vizitais. Tiesa, jau sveikas protas sako, kad švenčiu metų tinka 
aplankyti gimines ar artimuosius draugus, bet vaikščioti net pas
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L. K. MOKSLININKŲ IR MOKSLO MĖGĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šių mėty vasario m. 24 ir 25 d. Kaune įvyko L. K. Mokslo 
Akademijos surengtas II L. K. Mokslininkų ir Mokslo mėgėjų 
suvažiavimas.

Pirmame plenumo posėdyje skaitytos paskaitos (prof. J. Ereto 
„Kelias ir etapai į šių dieny dvasios krizę“ ir Prof. St. Šalkauskio 
„Ideologiniai dabarties krizių pagrindai ir katalikiškoji pasaulė
žiūra“) buvo, tarsi, įvadas visiems suvažiavimo darbams. Šis suva
žiavimas kaip tik ir buvo pasistatęs uždavinį išnagrinėti neigiamas 
mūšy amžiaus apraiškas ir susekti tuos kelius, kurie veda į tik- 

mažai pažįstamus, ar retai sutinkamus žmones tikrai nėra reikalo.
Brukimą gėrimų ir valgymų reikia šalinti, nes žinom gerai, 

kokios viso šito pasėkos. Daug būtų nuosaikiau, kad Velykų 
vizitai apsiriboty mažais rateliais tik artimųjų tarpe. Tačiau ir Čia 
šeimininkė, kuri save gerbia ir nori būti kultūringa, nedemonstruos 
valgiais lūžtantį stalą ir nesididžiuos tuo, kad svečiai netvirtai 
ant kojy laikosi.

Be to, pastebima dar įsigalįs paprotys, kurio niekas nepa
vadintų kultūringu — tai norą iškelti save aukščiau tikrosios savo 
socialinės padėties. Juk sakoma, kad tikrai geras tonas rei
kalauja pasirodyti tose sąlygose, kuriose ištikry- 
j y esi.

Apskritai, mūšy jaunai tautai, kuriant tradicijas, reikia jausti 
atsakomybę prieš būsimąsias kartas. Kurkime tokias tradicijas, 
kurios paliestų ne tik išorę, bet būtų surištos ir pateisinamos 
proto ir širdies. Tai, kas žmogų žemina, negali būti įgyvendina
ma ir paliekama būsimoms kartoms. Palaikykime tokias tradicijas, 
kurios mus charakterizuotų kaip sąmoningą ir kultūringą tautą, 
o vyki m tos, kurios mums žemina. Daugelio tradicijų kūrimas 
yra moterų rankose —- jos bus tokios, kokias mes sukursime ir 
palaikysime.
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rosios kultūros pažangą. Svarbiausias darbas vyko sekcijose. Šį 
kartą posėdžiavo net devynios sekcijos:

1. Filosofijos— Pedagogikos sekcija (paskai
tas skaitė J. E. Vysk. M. Reinys „Subjektyvaus — Objektyvaus 
problema" ir Priv. Doc. Dr. A. Maceina „Ideologiniai šių dienų 
pedagogikos pagrindai“),

2. Istorijos'sekcija (paskaitas skaitė Prof. Dr. J. To
toraitis M.I.C. „Charakteringi Sudavijos arba Užnemunės bruožai" 
ir Dr. M. Ruginienė „Žemaičių christianizacija“),

3. Socialinių bei ekonominių mokslų sekcija 
(Dr. P. Dielininkaitis skaitė „Korporatyvinė valstybė“ ir Dr. St 
Bačkis „Pijaus XI socialinės idėjos"),

4. Sujungta Medicinos ir Teologijos sekcija 
(Priv. Doc. Dr. St Gruodis S. J. skaitė „Negimusios gyvybės 
naikinimas teologijos mokslo šviesoje“),

5. T e o 1 o g i j o s sekcija (paskaitas skaitė Prof. Kan. Pr. 
Kuraitis „Nacionalizmas krikščioniškosios doktrinos šviesoje“, Prel. 
V. Borisevičius „Šių dienų lietuvio kataliko religinio charakterio 
bruožai“ ir J. E. Vysk. Pr. Bučys „Pravoslavija Lietuvoje),

6. Kalbos, literatūros ir meno sekcija (paskaitas 
skaitė J. Ambrazevičius „Idėjinės ir estetinės linkmės lietuvių li
teratūroje", Doc.“ Dr. A. Salys „Kalbotyra mokyklinių kalbų dės
tyme“ ir Doc. Dr. J. Grinius darė pranešimą: „Prancūzų pastan
gos bekuriant integralią poetiką"),

7. Teisės sekcija (paskaitas skaitė Adv. J. Žagrakalys
„Pozityvinės teisės krizis“ ir Adv. A. Tumėnas „Naujos kryptys 
teisėje“), 1

8. Gamtos mokslų sekcija (Dr. A. Puodžiukynas 
skaitė „Pasikeitimai šių dienų fizikos pasaulėvaizdy" ir Prof. P. 
B. Šivickis — „Biologijos pažanga pastaraisiais laikais“),

9. Moterų sekcija (paskaitas skaitė Dr. O Norušytė 
„Dorinis auklėjimas lietuvių šeimoje“ ir O. Labanauskaitė „Mo
terų darbo problema“).

Iš paskaitų temų matyti, kad sekcijose buvo nagrinėti patys 
aktualieji mokslo klausimai. Reikia pasakyti, kad paskaitos klau
sytojų nęapvylė. Beveik visos buvo paruoštos su dideliu atsidė
jimu ir liudijo savo autorių mokslišką subrendimą.

Kai kuriose sekcijose buvo įdomios ir gyvos diskusijos, ku
riose aktyviai dalyvavo ir moterys.

Visiškai naujas šiame suvažiavime dalykas buvo Moterų sek
cija, kurios vadovybė pasiliko prie L. K. Mokslo Akademijos, kaip 
pastovus vienetas. Jau seniai buvo rūpinamasi prie L. K. M. 
Akademijos įkurti Moterų sekciją, kuri globotų ir ruoštų moteris
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mokslininkes ir, pagaliau, kuri rūpintųsi tais mokslo klausimais, 
kurie ypatingu būdu liečia moterį. Čia pat reikia pažymėti tą 
didelį suvažiavimo rengėjų neapdairumą, kad jie Moterų sekcijos 
laiką paskyrė lygiagreta su kitomis sekcijomis. Tuo jie visiškai 
užkirto kelią visoms moterims dalyvauti savo sekcijoje. Moterys 
turėjo pasirinkti arba Moterų sekciją, arba kurią kitą. Rengėjai, 
tarsi, užmiršo kad, moterims šalia savo sekcijos, labai svarbu 
buvo dalyvauti ir kitoje, atitinkančioje ją specialybę arba ją 
polinkius. Tuo tarpu, šitaip sutvarkius sekcijų laiką, ne visos 
moterys galėjo pasinaudoti sava arba kuria kita sekcija. Juk 
išvengti to didelio keblumo buvo galima labai paprastai: reikėjo 
tik nukelti moterų sekciją pora valandų vėliau už kitas... Reikia 
tikėtis, kad ateinančiame suvažiavime šitas dalykas bus tinka
mai sutvarkytas.

Dar reiktų padaryti keletą pastabų dėl plenumų ir dėl suva
žiavimo meniškosios dalies (M. PeČkauskaitės ir kan. A. Aleknos 
minėjimo) sutvarkymo. Apskritai, šiame suvažiavime buvo jausti 
noras dalyvius apsunkinti kuo didžiausiu žinių ir idėjų kroviniu. 
Bet tas dalyviams galėjo išeiti tik į nenaudą. Plenumo posė
džiuose vietoj dviejų, būtų vįšiškai užtekę vienos paskaitos. Klau
sytojai nebūtų taip įvargę, o ir diskusijos gal būtų buvusios ge
resnės. Tas linkimas „perkrauti“ privertė žmones sėdėti salėje 
5 vai. iš eilės, (II pi. posėd.) ir, be abejo, labai nuvargino jų dė
mesį ir atmintį. Tą patį reikia pasakyti ir apie Kan. A. Aleknos 
ir M. PeČkauskaitės minėjimą. Norint šitokį minėjimą padaryti 
turiningą ir gerai jį pravesti, reikia tam skirti daug laiko. Tuo 
tarpu ir čia buvo norėta trumpiausiu laiku daugiausiai duoti. To
dėl trims su viršum valandoms (Žmonės jau buvo gerokai įvargę 
po pirmojo plenumo posėdžio) programa buvo pertiršta. Kitaip 
nebuvo nė galima, norint paminėti dvi taip skambias asmenybes. 
Ar nebūtų buvę geriau minėti vieną kurį? Būtų buvę ne taip 
tiršta ir gal stipriau...

Šiame suvažiavime buvo atkreiptas lietuvių katalikų moks
lininkų dėmesys ir j doros smukimą Lietuvoje. Tuo reikalu buvo 
priimta net speciali rezoliucija. Taip pat nutarta už mokslo nuo
pelnus skirti (ne daugiau, kaip vieną į metus) aukso medalį su 
įrašu „laetare“ — džiaukis.

Apskritai, Šis suvažiavimas buvo džiuginančiai gausus. Pa
kili ir darbinga nuotaika buvo jaučiama abi suvažiavimo dienas.

Mc,

BELGŲ MENO PARODA,
daugiau kaip mėnesį trukusi Kaune, V. D. Muziejaus rū

muose, užsidarė š. m. kovo 18 d. Šita paroda į mūsų meno gy
venimą įnešė daug Šviežumo. Nedidelė belgų tauta turi gražią 
ir turtingą meno praeitį. Ši paroda mums todėl ir buvo ypač
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įdomi’, kad jos dalyviuose buvo jaučiamos tos kultūrinės tradicijos, 
kurios juos jungia su savo mokytojais proseniais; Rubensu, Van 
Dycku, Bregeliu ir k. Gyvas susirišimas su savo žeme, su gražiu 
ir gausiu pasauliu belgų menininkams duoda neišsenkami; kūrybai 
temų. Ir šiandien jie moka žmoguje šalia dvasinio, savotiškai 
išgyventi ir apreikšti ir vitalini jo charakterį, tą gyvybinį \jo kūno 
spindesį, kuris taip yra charakteringas Rubensui. Šitoje parodoje 
dalyvavo ir kelios moterys dailininkės, kurių kūriniai menišku at
žvilgiu buvo visai stiprūs. Ypač įdomi buvo jauna moderniste 
Marie Howet savo kūriniu „Nuoga draperijoje“. Pažymėtina taip 
pat, gavusi Romos premiją Yvonne Periu. Šitoje parodoje jos bu
vo du paveikslai: Kanalas Briuselyje“ ir „Gėlės“. Ypač stiprus 
buvo jos pastarasis kūrinys. Su moteriška intuicija ji, tarsi, at
skleidė gėlių psichiką. Jos gėlės yra, tarsi, jaučią, gyvi padarai. 
Ji moka prašnekinti kiekvieną gėlę jai charakteringa kalba.

Reikia pažymėti, kad belgų tapytojai padovanojo Lietuvai 
10 savo žymių kūrinių. Taip pat jy padovanojo skulptoriai, me- 
dalistai ir grafikai. Iš pastarųjų dovanų reikia pažymėti idealistinį 
tragiškai žuvusios belgų karalienės Astridos biustą (dirbo skulp
torius Žan Bets). Mc.

MOTERŲ POLICIJOS VEIKMO SRITYS
Kai kurios šalys jau seniai turėjo motery policiją. Bet inter

nacionalinės reikšmės ji teįgijo tik nuo 1923 metų, kai pasitari
mo Komisija dėl kovos su vaikų ir moterų prekyba, priėmė re
zoliuciją, rekomenduojančią panaudoti moteris policininkes, kaip 
vyriausį faktorių, kovai su prostitucija. Ši rezoliucija buvo pra
nešta įvairioms valstybėms. Nuo to laiko, beveik kiekvienos se
sijos metu, būdavo priimamos rezoliucijos, pabrėžiančios moterų 
policijos svarbumą ir rolę, kovojant su prostitucija ir moterų pre- 
prekyba, raginančios tokią policiją organizuoti ir pavesti jai šio 
taip svarbaus uždavinio atlikimą.

Tautų Sąjungos Sekretorijatas išleido vienu laiku dvi anke
tas šiais klausimais:

1. Kurios šalys turi moterų policiją?
2. Kokias teises ir kompetencijas turi ta policija?
Paskutinioji anketa, pradėta 1930 m., dar nėra baigta. Bet 

vis dėl to galima mums šiuo rūpimuoju klausimu padaryti kai 
kurių išvadų ir sužinoti, kiek moterų policija yra įtraukta į kovą 
su prostitucija. Atsakymai gauti iš: Vokietijos, Danijos, Jungtinių 
Valstybių, Didžiosios Britanijos, Olandijos, Lenkijos, Šveicarijos, 
Austrijos, Australijos, laisvosios Airijos valstybės, Uragvajaus ir 
Sovietų Rusijos. iŠ anketų sužinome, kad dauguma kraštų nau
doja moterų policiją socialinio perspėjimo tikslais ir dėl šio jų 
darbo svarbos niekuomet nėra buvę nė ginčų.
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Jos dabartinė veikla, pasak. Tautų Sąjungos Sekretoriato 
pranešimo (dokumentas C. T. F. E. 509. 540.509 a.), liečia šiuos 
klausimus:

Vaiky globa. Beveik visose šalyse moterų policija daro 
anketas pamestų ir vaiky valkatų klausimais, ši pareiga ypač pa- 

j vesta Olandijos moterų policijai. Ji apima beveik visus vaiky glo
bos būdus, bet veikia skyrium nuo valdiškų ir privačių tos rū
šies organizacijų. Jos bendradarbiavimas su vaikų tribunolais 
taip pat svarbus dalykas, bet jis dar reikia labiau išplėsti, nes 
nepakankamas policininkių skaičius neleidžia joms šioj srity . la
biau pasižymėti.

Moterų globa. Moterų globa moraliniuose pavojuose: 
keliautojų, emigrančių, kalinių, ištremtųjų — gana plačiai vartoja
ma visuose kraštuose moterų policijos darbo sritis. Daugelyje 
valstybių kalinės dar yra vyry lydimos įvairiose jų kelionėse ar 
išėjimuose. Tai todėl, kad dar trūksta policininkių.

Patruliai gatvėse; parkų, stočių, pliažų ir t. t. 
priežiūra. Beveik visos atsakiusios į anketą šalys sutinka, kad 
moterys policininkes naudingos, kaip viešų vietų: parkų, stočių, 
pliažų, kinematografų, muzikos salių ir t. t., prižiūrėtojos. Vokie
tijoj, Didž. Britanijoj, Jungtinėse Valstybėse, Lenkijoj, Šveicarijoj 
(Ženevoj ir Lozanoj) moterys taip pat gali eiti gatvių patrulių 
pareigas. Danijoj ir Olandijoje jos tam nenaudojamos.

N u s i k a l t i m a i d o r o s s r i t y j e. Apskritai, visos minėtos 
šalys naudoja moteris policininkes apklausinėti moteris ar vaikus, 
kai jie yra nusikaltimų prieš dorą kaltininkai, aukos ar liudininkai. 
Hamburge tas darbas specialiai pavestas policininkėms. Didžio
joje Britanijoje moterų dalyvavimas Šituose apklausinėjimuose 
buvo rekomenduotas Anketų Komiteto 1924 m., paskui 1925 
departamento Komiteto, besirūpinančio dorovinio nusikaltimų, 
liečiančių jaunas moteris, tyrinėjimu. Didžiosios Britanijos Kara
liškos Komisijos raportas (16 kovo 1929 m.) ypač pabrėžia tą 
faktą, kad iki šiol dažnai vartojamas metodas, būtent, kai mote
rys ar vaikai yra klausinėjami policininko-vyriškio, dalyvaujant 
moteriai, buvo mažai patenkinamas. Jis gal parankus policininkui, 
kuriam tokiu būdu patogiau atlikti šią keblią pareigą, bet asme
niui, kuriam tenka duoti parodymus, šie du klausinėtojai sudaro 
nepatogiausią padėtį, kokią tegalima įsivaizduoti.

P r ošti t u c i j o s i r sanitarinių priemonių kon
trolė. Šalys, kurios turi priverstiną venerinių ligų gydymą kaip 

! ir tos, kurios turi neo-reglamentaciją, atrodo turinčios griebtis
; policininkių pagalbos, norėdamos pritaikinti tą įstatymą. Taip

Danijoj policininkės pasirūpina atvesti tas prostitutes, kurios 
neteisėtai pertraukė savo gydymą. Lenkijoj, kur pasirodymai 
gydytojui priverstini prostitutėms, policininkės suranda tas, kurios 

j nori tos pareigos išvengti.
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Moterų kuiturinis gyvenimas

LITERATŪRA IR MENAS
— Kovo mėn. 17 d. suėjo 10 metų, kai mirė viena iš pirmų

jų moterų rašytojų — Sofija Ivanauskaitė PŠibilaus- 
k i e n ė, pasirašinėjusi slapy varde — Lazdynų Pelėda, z .

— Rytprūsių rašytojos Agnes Miegel vardo pre
mija — 1000 R. M. paskyrė Karaliaučiaus Universiteto medicinos 
fakultetas už geriausią rašinį tema: „Gydytojas mūsų laikų lite
ratūroj“.

— Kūrėja Alma Rogge laimėjo Hannovero provincijos 
literatūros premiją, kurį tik pirmą kartą po nacionalsocialistinės 
revoliucijos buvo paskirta.

— Ponia Mariana Westerlind laimėjo antrąją premi
ją — 1250 markių konkurse „Kas parašys geriausią radio vaidi
nimo kūrinėlį?“ Ji parašė „Mocartas rungiasi dėl savo sielos“.

— Vienos dirigentė ponia Gertrūda Hrdliczka-Hoff- 
m an n, inžinieriaus Hoffmano žmpna, pakviesta Paryžiaus Opera 
comique kapelmeistere. Ji dabar studijuoja baletus ir operetes, 
kurias ji diriguos.

— Gerų vaikų teatras. Paryžiuj atidarytas vaikams 
teatras, kurio scenoj vaidinamos pasakos, kurių veiksmas vyksta 
taip, kaip pasakų knygoj, be mažiausių pakeitimų. Tas teatras

I
i

P ros t i t; u c i j o s na m ų susekimas, moterų pirklių 
ir u ž 1 a i k y t b j ų sulaikymas. Prostitucijos namų susekimas 
ir moterų pirklių bei užlaikytojų suėmimas apskritai imant, neįeina 
į policininkių kompetenciją, — išskyrus Lenkiją, — kur jos yra 
attikusios labai didelį darbą šioje srityje. Ši pareiga, reikalaujanti 
dažnai nemažos fizinės jėgos ir visada didelės drąsos ir apsuk
rumo, dažniausiai paliekama vyrams. Bet nuomonės vis dėl to šiuo 
klausimu skyla. Dažnai manoma, kad aukštesnė moterų-policL 
niūkių moralinė vertė, joms leidžia sėkmingiau veikti Šioj srity.— 
(Iš Mergaičių Globos Sąjungos ordeno: Bulletin international 
1936 m. Sausio — kovo Nr.)
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nori įtraukti mažąją publiką klausimais ir atsakymais į vaidinimo 
dalyvių skaičių.

— Paminklas Marijai Curie. Varšuvoj prieš radiolo
gijos institutą pastatytas radiumo atradėjai Marijai Curie pamink
las, kurį padarė skulptorė Lud vi ka Nits ako w a.

AKADEMINIS VEIKIMAS

— Š. m. vasario mėn. 18 d. įvyko Dotnuvos Ž. U. A. 
Korp! „Gabija“ pirmas šių metų susirinkimas. Šis susirinkimas 
parodė, kad „Gabija“ ne smilksta, bet liepsnoja. Daug kalbėta 
ir diskutuota aktualiais mūsų gyvenimo klausimais, pasiryžta nu
veikti daug darbų, o ypač aktingiau dalyvauti katalikiškoje spau
doje. Tuo tikslu išrinkta net trijų asmeny „spaudos komisija“, 
kuri narėms nuolat privalo priminti, kad katalikiški laikraščiai 
laukia pažadėtų straipsnių. Ypatingo pritarimo iš narių susilaukė, 
valdybos pasiūlymas, susirinkime įvesti retorikos pusvalandį. Pas
kutiniu laiku pradėjus apylinkės pavasarininkams dažniau ir 
dažniau kviesti Dotnuvos Ž. Ū. A. At-kus laikyti pav-kų kuopose 
paskaitas, pajusta gerų kalbėtojų trukumas. Norėdama tą spragą 
užkišti, „Gabija“ ir ėmėsi iniciatyvos retorikos pusvalandžių pra
tinti nares viešai kalbėti. Norima, kad kiekviena „Gabijos“ narė 
būtų gera kalbėtoja ir visuomenininke.

Ad. P-tė

— Korp! „Gaja“ stud. med. mergaičių grandinės valdybą, 
šiam pavasario semestre, sudaro: pirmininkė — Petronėlė Leimo- 
naitė, sekretorė — Angelė Šapokaitė, iždininkė — Aleksandra 
Gulbinaitė, jaunųjų narių globėja — Juzė Rindzevičiūtė.

— Š. m kovo mėn. 8 d. V. D. Un-to salėje prof. Jurgu
tis pakviestas korp! „Fideles lustitiae“ skaitė paskaitą tema 
„Moterys ir ekonominiai mokslai“.

Paskaita susidomėjimas buvo nepaprastai didelis. Prisirinkusi 
buvo pilna salė studentų-čių ir atsilankė nemaža svečių.

Paskaita bus atspausdinta š. m. „Židinyje“ 3 Nr.

— Kovo 15 dieną korp! „Fideles lustitiae“ pami
nėjo savo mirusią narę O. V apšinskaitę.

Dar ankstų rytą korporantės susirinko Marijonų bažnyčioj, 
kur buvo atlaikytos už mirusią draugę Šv. Mišios. Laike Šv. Mi
šių visos korporacijos narės priėmė Šv. Komuniją.

Po Šv. Mišių susirinko visos į meilės puotą — agape. Čia 
tylioje, ramioje nuotaikoje prisimindamos brangiąją Onutę, pra
leido malonią valandėlę. St. M.
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ORGANIZACINIS DARBAS

— Lietuvių Motery Kongresas. Lietuvos Motery Ta
rybos iniciatyva š. m. kovo mėn. 16 d. Kaune buvo sušauktas 
visų lietuvių moterų organizacijų pirmininkių ir atstovių susirin
kimas, kuriame buvo tartasi Lietuvių Moterų Kongreso reikalu. 
Kongresas nutarta šaukti 1937 m. rudenį Kaune. Tuo laiku kaip 
tik sukaks 30 metų nuo pirmojo lietuvių motery kongreso, įvy
kusio 1907 m. rugsėjo mėn. 23, 24 d. Kaune. Šaukiamasis kong
resas būtų kartu prisiminimas pirmojo lietuvių moterų kongreso, 
konstatavimas moterų siekimų ir laimėjimų ir pasisakymas, ku
riuo keliu lietuvės turėtų žengti į ateitį. Kaip numanu, iš susi
rinkusiųjų kalbų — kongreso vedamoji mintis — moterų veiki
mas — tautos laisvė ir šviesi ateitis. Į kongresą bus kviečiamos 
visos lietuvės moterys veikėjos ir moterų organizacijos be pažiū
rų skirtumo. Be abejo, bus labai malonu susilaukti kuo dau
giausia ir mūsų išeivių moterų, tiek iš netolimų, kaimyninių 
valstybių, tiek iš Amerikos, Anglijos ir kt.

Kongresas numatoma trūks 3 dienas, bus platus ir turinin
gas. Jis pasireikš iškilmingomis pamaldomis, eisenomis, paroda, 
paskaitomis, literatūros meno vakaru, susipažinimo rautu ir 1.1. 
Plačiau tuo reikalu informuoti bus išleistas platus atsišaukimas į 
visas lietuves moteris.

— Women Indian Association yra Indijos moterų 
draugija, kurios tikslas yra: 1) įpratinti moteris rūpintis Indijos 
reikalais, 2) iškovoti jaunuomenei privalomą mokslą, 3) uždrausti 
vaiky vedybas ir naikinti kitas socialines blogybes, 4) iškovoti 
moterims teisių lygybę su vyrais vaikų auklėjime (ir religijos 
mokymas turimas omeny), balsavime ir dalyvavime vykdomojoj 
valdžioj.

Pati draugija yra įkurta 1917 m., turi per 4000 narių, pasi
dalinusių į 72 grupes, 

n
VISUOMENINIS VEIKIMAS

— Graikių protestas. Buvusi Graikijos vyriausybė iš
leido įsakymą, kuriuo moterims buvo draudžiama užimti valdinin
kų vietas ne tik valdiškose bet ir privačiose įstaigose, pav., ban
kuose. Graikės tuo labai pasipiktino ir dabar visos šalies moterų 
organizacijos rūpinasi, kad tas įsakymas būtų panaikintas.

— Meksikos moterų teisės. Nacionalrevolucionierių 
partija, rinkdama balsavimo būdu kandidatus į senatą, leido bal
suoti ir moterims, tačiau renkant parlamentą moterys dar neturi 
balsavimo teisės.
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— Šiaurės Afrikos Konstantine miesto taryba, tarpininkaujant 
poniai A q ui er, žinomai prancūzų archeologei, ištyrusiai Žarnos 
griuvėsius, ir motery balsavimo teisių sąjungos pirmininkei, leista 
moterims būti pagalbinės tarybos narėmis. Jos dalyvauja posė
džiuose patariamojo balso teisėmis.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

— Šio mėn. 10 d. „N. Vaidilutės“ Redakcinės komisijos
* pirmininkė p. P. Pikčilingienė buvo surengusi arbatėlę, kurioje 

dalyvavo keliolika „N. Vaidilutei“ artimų asmenų. Keletą valandų 
prabėgo labai jaukioje nuotaikoje. Buvo pasidalinta įspūdžiais 
apie L. K. Mokslininkų ir Mokslo mėgėjų suvažiavimą, padisku
tuota mergaičių ugdymo klausimais ir „N. Vaidilutės“ reikalais. 
Mergaičių ugdymo klausimu medžiagą renka Redakcijos komisijos 
narės: O. Krikščiūnienė ir Dr. O. Norušytė.

— 46 Š. Amerikos lietuvaitės, baigiančios š. m. birželio 
mėn. Čikagos šv. Kazimiero akademiją, nori aplankyti savo senąją 
tėvynę Lietuvą.

— Trečdalis Sovietų darbininkų— moterys. Tasso 
žiniomis, 1935 metais įvairiose Sovietu Sąjungos įmonėse—fabri
kuose ir įstaigose dirbo apie 8 mil. moterų, kas sudaro trečdalį 
visų Sovietų Sąjungos darbininkų.

-- New Yorko policijai pavyko suimti 77 baltųjų vergių 
pirklius. Tos gaujos agentai veikė labai plačiai ir suviliodavo 
neprityrusias mergaites iš įvairių J. Amerikos Valstybės provincijos 
miestelių. Gaujos centras buvo New Yorko kiniečių kvartale.

— Pirmoji Kanados burmistre. Webbwoodo mieste 
(Ontario valstyb.) išrinkta burmistru ponia Barbora .. Hanley. 
Užimdama tą vietą, ji pareiškė, kad šalia savo valdiškų pareigų 
ji kaip ir iki šiol rūpinsis savo namų ūkių. Webbwood miestelis, 
turįs tik 580 gyventojų, nėra pakankamai didelis, kad ji turėtų 
dėl jo išsižadėti savo namų rūpesčių.

— Gražus jubilėjus. Sveicarietė darbininkė Lisa Gros- 
sen-Mauser, turinti 78 metus amžiaus, sulaukė reto jubilėjaus. 
Aštuonerių mėtų pradėjo dirbti Frutigen degtukų fabrike ir dabar 
sukako 70 metų, kaip ji tame fabrike dirba.

— Jauna prancūzė Penise Mallett e gavo sidabrinį me
dalį už įvairius sodų sutvarkymo projektus, išstatytus nacionalinės 
architektūros draugijos parodoj.

— Motery kolonija. Valijoj yra motery kolonija, kurioj 
jau yra 800 gyventojų — moterų ir mergaičių. Jos pasistatė mažus 
namelius, užveisė sodus, daržus ir pačios apdirba laukus. Niekas 
negali suprasti tos kolonijos tikslo.
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— Motinos p a s A1 e u t y g y v e n t o j u s. Tarp Ramiojo 
Vandenyno ir Beringo juros yra Aleutų salos. Čia gyvena primi
tyvi tauta, kuri tačiau labai gerbia ir vertina savo motinas. Vaikai 
motinas myli ir jų klauso. Nė vienas vyras nesiima darbo, nepa
sitaręs su savo piotina. Motinos norai, kaip vaikams taip ir 
suaugusiems, lygūs įsakymams. 

— Moterys — geros oro keleivės. Viena Amerikos 
oro susisiekimo bendrovė priėjo išvadą, kad moterys yra geres
nės keleivės orlaiviu, negu vyrai. Jos greičiau pripranta prie 
skridimo tempo, geriau klauso piloto nurodymų, neblaško papi
rosų nuorūkų ir nesijaudina užėjus audrai. Tuo tarpu vyrai rei
kalauja daugiau aptarnavimo, vargina personalą nereikalingais 
klausimais ir rimtai susirūpina susirgę oro liga.

— Kova dėl mokyklos München e. Savotiško vy
riausybės ir krašto įstatymų susidūrimo dėka tik dviejų Vokieti
jos miestų tėvai galėjd pasirinkti, į kurią mokyklą jie nori leisti 
vaikus, ar į bendrąją pradžios mokyklą, ar į konfesinę. Iš pra
džių šis pasirinkimas, kurio pradžia siekia praėjusį šimtmetį, 
buvo nepastebimas. Bet pradžioj šių mokslo metų buvo keistas 
tų mokyklų reklamavimasis žodžiu ir raštu, ir visas miestas su
sidomėjęs laukė tėvų balsavimo rezultatų. Bendruomenės mokyk
la susilaukė 65, 11 proc. balsų, o konfesinė — 34, 89. Praėju
siais metais buvo atvirkščiai: bendruomenės mokykla — 34, 55 
proc., o konfesinė — 65, 45^ Įrašyta naujų mokinių — 55.220.

— Ateities moteris. Anglų gamtininke Elžbieta Sloan 
patiekia visuomenei vaizdą, kaip moteris gyvens po 2000 metų. 
Namų ruošos rūpesčių tada moterys neturėsiančios, nes namų ruo
ša būsianti taip suprastinta, kad užimsianti labai nedaug laiko. 
Visi skalbiniai ir indai, būsią iš popieriaus. Visa tačiau atrodysiu 
taip gražiai, lyg būtų iš puikiausių Damasko medžiagų pasiūta arba 
iš puikiausio porceliano pagaminta. Nereiksią tada nieko skalbti 
nei plauti. Po valgio staltiesė bus imama už keturių kampų ir 
su visais indais metama į Sąšlavų dėžę. Pietūs bus pusiau paga
minti gabenami į namus iš centrinių virtuvių. Tuos valgius reik
sią tik pritaikyti savo skoniui. Įvairūs vaisiai ir kųltyvuotos dar
žovės maisto gamybą dar labiau palengvins ir jo kokybę pakels. 
Moterys turėsiančios nepaprastai daug laiko ir galėsiančios skriti 
vaikų auklėjimui ir vyrui daug daugiau dėmesio. Būsiančios daug 
sveikesnės už šių dienų generaciją, nes visos ligos mokslo bū
siančios sunaikintos. 50 metų moteris atrodysianti kaip šiandien 
30 metų. Kritiško amžiaus moteris bus galima prie jaunųjų skirti.
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Knygos ir žurnalai
Atsiųsta paminėti 

Nauji Sakalo bendrovės leidiniai:
J. Marcinkevičius, Mes ateinam. Romanas. II t. 280 

pusi. Kaina Lt. 3, —. Siame tome autorius labai vaizdžiai aprašo 
tolesnius 1905 m. revoliucijos įvykius, Did. Vilniaus Seimą ir 
prieškarinius laikus.

Viktor Hugo, Vargdieniai. Romanas II t. Vertė V. Ka
mantauskas. 216 pusi. Kaina Lt. 2,50. II tome aprašoma, 
kad Žaną Volžaną vėl suėmė. Prieš tai jis buvo suspėjęs atsiimti 
iš banko apie pusę milijono frankų ir nežinia kur paslėpęs. Vol- 
žanas, pabėgęs iš galerų, išlaisvino mažąją Kozetę ir atidavė ją 
auklėti į vienuolyną.

K. Šimonis, Girių giesmės. 88 pusi. Kaina 3,—. Poezi
ja prozoje iliustruota paties autoriaus geria°usiais meno kūriniais. 
Iliustracijos išspausdintos dviem spalvom. Tai gražus meno al
bumėlis, tikrai meniškai išleistas.

A. Vaičiulaitis, Natūralizmas ir lietuvių literatūra. 
116 pusi. Kaina Lt. 1,50. Iliustruota literatūrinė studija. Paliesti 
mūsų rašytojai: Kudirka, Bitė, Žemaitė, Lazdynų Pelėda, Vienuolis.

Pro f. D r. Hammerschlag, Prof. D r. Langstein ir 
D r. Osterman n, Akušerės vadovėlis. Iš vok. kalb. V-jo lei
dimo vertė A. Maciūnas. 434 pusi. Kaina Lt. 15, — (įrištas 
Lt. 17,—). Didelio formato. Labai gausiai iliustruota, iš viso 239 
paveikslai.

P opuliarioji biblioteka Nr. 1. V. K. K r y ž a n o v s k a j a 
(Ročester). Gyvybės eleksyras. Romanas. It. 202 pusi. Kai
na Lt 1,50.

Populiarioji biblioteka Nr. 2. V. K. Kryžanovskaja 
(Ročester). Gyvybės eleksyras. Romanas. II t. Lt. 1,50.

Populiariąją biblioteką Sakalas ėmė leisti labai gražiu 
formatu prancūzų Nelsono leidyklos pavyzdžiu, vienodu me
nišku viršeliu. Šių leidinių kaina bus žymiai pigesnė, negu kitų 
grožinės literatūros knygų. Šioje serijoje bus leidžiama populia
rūs, visiems suprantami, lengvo bet rimto turinio grožinės litera
tūros veikalai.

Savarankiško darbo pajamoms įsigyti 1935 m. viduti
nių išlaidų normų lentelė (priedas prie „Darbo pajamų mokes
čio įstatymo“). Pirkusieji tą knygą galės minėtas lenteles iš Sa
kalo gauti nemokamai, tik pašto išlaidoms reikia atsiųsti 25 et., 
galima pašto ženklais.

Vytė Nemunėlis. Kiškio kopūstai. Eilėraščiai vaikams. 
Iliustravo D. Tarabildaitė. Puslp. 62. Kaina Lt. 2, —

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
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SVARBU Visiems katalikams
Kiekvienamkatalikui maldaknygė yra reikalingas, brangus 

ir šventas dalykas. Yra tai šventa maldos priemonė. Be jos retas 
kas temokame melstis. Kaip brangintinas dalykas, ji turi būti 
graži ir švari, kad butų gražu j rankas paimti ir malonu melstis. 
Maldųkalbaturi būti taisyklinga. Kadangi daugelio maldaknygių, 
ypač ne Lietuvoje seniau ir dabar leidžiamų, kalba yra prasta, 
senoviška, išleidimas prastas, o kai kuriose yra net dogmatinių 

į klaidų, tai imta rūpintis leisti visai naujas maldaknyges. Jas lei
džiant, nepaisyta, kad jos būtį tik pigios, bet žiūrėta, kad butų L

n

n

11&

r

•f

H

s i

II

išleista šios maldaknygės:
1. Tėvo Pranciškaus Bizausko sudaryta maldaknygė treti

ninkams DIEVO MALONIŲ ŠALTINIS
■ Yra tai moderniškas, patobulintas, naujai pertvarkytas prieš

karinis „Did. Šaltinis*. Ištaisyta kalba, atitaisytos visos klaidos, 
pridėta naujų maldų. Apie 1000 pusi, gražiai išleista.Kainos 
sumažintos. I-ma rašis -* odos aptais. paauksuota Lt. 16,—- II-rarūšis — 
odos imitacijos, paauksuota Lt 10, *— III-čia rūšis — drobiniais apt. raudon. Lt.8,50.

2. J ui. Maceinienės sudaryta maldaknygėlė tiktai vaikams
- • ■■ • - ’ •<0ĖZW.8: IR<A§ : ' ■ ■•■■■■ ■■■

Peržiūrėjoir prakalbų parašė X E. Vyskupas M* Relitys. 
Vaikelio malda yra kitokia, negu suaugusio žmogaus. Jani 

* dar ne visos bendrosios maldos yrą suprantamos. Už tat vaiku- 
■ -čiams būtinai reikalinga ir atskirą maldaknygėm Čia paminėtoji 

knygelė yra labai gražiai išleista, gerame popietyje su spalvo- 
; tais paveikslėliais. Aptaisytą dvejopai: I rBš. odinės ir paauk

suotos Lt. 4,— ir II rflš. — drobinės, raudon. krašt. Lt 1,50.
Yra tai geriausia dovanėlė Pirm, Komunijos atminimui.
3. A, Sabaliausko maldaknygėlė jaunimui ir inteli

gentams VIEŠPATI^
C Tokios gražios maldaknygėlės dar neturėjome. Mažo for

mato, bet daug sudėta maldų, nes išspausdinta Smulkiu šriftu,^ 
labai ploname, bet gerame ir brangiame popieriuje. Aptaisyta 
dvejopais aptaisais ir kainos taip pat sumažintos: I ruš.

3 nės, paauksuotos’Lt 5,(buyb 
t raudon. krašt. Lt, 2,— (buvo Lt. 2,50). '

4. Kan. Sabaliausko velykinio meto maldaknygė
DIDŽIOJI SAVAITĖ

II

*

n

■if

{

iiiaicivSą iĮHSKfS|‘ gįiesnies/ ir k»j Käs
Verbų Sekmadieniu ir baigiant Velykų antrąją diena. Priede yra 

■ - visi pamokymai ir nurodymai vargonininkui, zakristijonui ir ki
tiems bažnyčios tarnams. Kaina žymiai sumažinta: buvo Tt 1<X— 
dabar tik Lt. 6.^- Knygos gaunamos visuose Šv. Kazimiero D-jos 
ir kituose knygynuose ir pas Ant. Kniūkštų, Kaune, Kęstučio g, 3 b.
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Neįmanomas yra auklėjimas, visuomeninis ir 
kūrybinis darbas neskaitant aktualiausio moterų 
visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo žurnalo

. r’ . . .7 ' 1 ’ ■ ■ • ‘ • ■’ • - s • _• . ■

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“
■ ' ‘ ■» * ■ . » . ' . ’ • ’ ■ ’ \ I -»

■ .--V t v...- : ■ . / . • ■

■■ • . 1 /•- ' ■ ■ 7 • ' ‘ ■■■’ 7 . ■- •• ■ ; , ■/ .•/ ;

„NAUJOJI VAIDILUTĖ*. moteriai inteligentei, mo
kytojai, studentei, moksleivei, visoms, kurioms rūpi graži 
tautos at^tis.-' ^.'^'-■■

Užsiprenumeruoti niekad nevėlu!
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,,N. Va i d 11 u t q“ ištisus metus 
gauna kiekvienas, kas surenka 
5-kias prenumeratas
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Platintojos-jai pinigus už I-mo . pusmečio pre 
numeratą prisiunčia ne vėliau žiu terminų: pusė su 
mos kovo

4
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' . . . ■ : ' '• / 7 ’’ ' .••,. ■• 3 ■• . • ’ „ ■

1 d.; kitą pusę gegužės mėn. 1. dė

„Naujosios Vaidilutės“ komplektai po 5 lt 
1922-3 m., 1926 m., 1927 m., 1928 m., ir 1929 m.

tik po 3 lt
k . _ . .... . .. . ' .
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