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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 4 033} 1936 metų balandžio mėn. XVI

M. GALDIKIENĖ

Tautinės savygarbos ugdymas
Žmogus visuomeninė būtybė. Jis bendraudamas su kitais 

daro įtakos į juos ir atbulai, kiti į jį. Įtaka daugiausia pareina 
nuo žmonių išvidiniu santykių, t. y. ką jie galvoja vieni apie 
kitus. Kitų vertinimas tai garbė. Garbė yra refleksas savygarbos. 
Kas turi jautrią savygarbą, tas turi jautry ir garbės pajautimą, 
nes jis nori, kad ir kiti jo vertę pripažinty. Garbė vaidina didelį 
vaidmenį mūsų gyvenime. O savygarba yra geras veiksnys auk
lėjime. Ji padeda palenkti mūšy valią ir paskatina tesėti.

Šiemet belankant prieš velykines rekolekcijas, teko iš
girsti iš pamokslininko, kad savygarbos trūkumas esti dažnai 
dorinio pakrikimo priežastimi. Įsigilinus į šį jo pasakymą tenka 
pripažinti jam tiesą. Savygarbos neturi nei girtuoklis, nei kyši
ninkas, nei išeikvotojas, nei ištvirkėlis, nei liežuvininkas. O ar 
maža savo tarpe mes tokių turime? Betyrinėjant priežastis tenka 
konstatuoti, kad per maža kreipiama dėmesio j savygarbos 
ugdymą. Tuo nusikalsta ne tik mūšy sodiečių Šeimos, bet ir 
inteligentai, kurie, dažnai, įskiepyja savo vaikams vieton savy
garbos tuščios garbės troškimą, pavyzdžiui, didžiavimąsi tėvo 
aukšta visuomenine padėtimi ar turtais.

Tautiškumo atžvilgiu savygarbos trukumas irgi yra labai 
žalingas. Teisingai suprastas tautiškumas, kuris grindžiamas ne 
vien betikybipės moralės, bet ir Dievo tiesomis, žinoma, mažiau 
nuo to nukenčia.

Tautinė savygarba neįmanoma be gilios tėvynės meilės. Tad 
ją ir reikia pirmon eilėn metodiškai ir nuosekliai diegti į jauno
sios kartos Širdis. Tikras tautiškumas rodomas pavyzdžiu: gerai 
atliekant savo pareigas, tiesos meile, tvarka, ištikimybe, drausme, 
atsakomingumu ir t. t. Kas ką myli, stengiasi tą gerai pažinti. 
Tad rūpinkimės gerai pažinti tėvynę,, mokykimės gerbti savo 
protėvius bei veikėjus ir reiškime jiems dėkingumą už jų pasi
šventimą ir už tas gėrybes, kurias mes iš jų paveldėjome.
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Tėvynės meilė reikalinga ir visuomeniškumo t. y. gėry san
tykiu su kitais tautiečiais, gerbiant j y įsitikinimus. Net dar dau
giau — vieningumo, paremto kraujo ryšiu, bendra kalba ir 
papročiais. O esant reikalui ji turi pasireikšti pilnutiniu 
pasiaukojimu savo tautai.

Tiesa, tėvynės meilė neturi būti akla t. y. ji neturi mus 
izoliuoti nuo kitų tautų. Net sakoma, kad tautos dvasinė ir ma
terialinė pažanga turi remtis svetimų kultūrų pažinimu. Nes tik 
dažnu palyginimu savo ir ^svetimo galima pažinti tikrąją savojo 
vertę. Panaudokime tai, kas gera pas kitus, savo tautos labui. 
Prisipažinkime prie savo klaidų, jy neužtylėdami, bet iš kitos 
pusės, turėkime tiek savygarbos ir atminkime, kad nedera savo 
žaizdy žiauriai apnuoginti prieš godžias svetimųjų akis tuo būdu 
išstatant save pajuokai. Tik taip elgdamiesi mes tikrai gerbsime, 
branginsime visa, kas pas mus gera ir taisysime, kas tai
sytina.

Tautinę savygarbą ugdysime gerai išmokdami savo kalbos, 
nevartodami svetimžodžiy, brangindami tarmes, literatūrą, liaudies 
meną, dainas, savo tautos gerus papročius ir 1.1. Tautinė savy- 
garba reikalauja pažinti savo tėvų šalį, jos praeitį ir dabartį, 
sekti jos dvasinį ir materialinį pažangumą ir pagal išgales jį 
remti.

Nors tautos himne giedame „iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia“, bet deja, mūsų tautos praeityje be didvyrišky 
darbų, būta ir sunkių savo tautiniai savygarbai nusižengimų. 
Štai keli ryškūs savygarbos stokos pavyzdžiai. Senovėje, net ir 
vienas kitas didžiųjų mūšy karžygių, praplėtę valstybės ribas, 
vieton pirmoje eilėje statyti savo tautos reikalus, savo kultūrą, 
pasidavė svetimųjų įtakai, nutautėjo, net paniekino, pažemino 
visa kas sava, persiimdami savo nukariautų valdinių ne tik gero
mis savybėmis, bet ir jų ydomis.

Kiek vėliau matome patį ryškiausi savygarbos netekimo 
pavyzdį — nelemtasis mūšy bajorijos nutautėjimas, kuris vargu 
kur kitur pasaulyje taip žalingai ir tragingai baigėsi, kaip pa
tiems tautinės savygarbos netekusiems bajorams, taip ir visai 
tautai: kadaise narsūs ir garbingi bajorai, paniekinę visa, kas 
lietuviška, pasisavinę smerktinus kaimynų papročius (veto teisę) jy 
kalbą, kultūrą, pražūtingai veikė valstybę, tautą ir kas pasibaisėti
na, kad po tų šimtų mėty besitęsiančios vergovės svetimiems, lig 
šiol maža kas iš j y įgavo tikro supratimo ir savęs vertinimo.

Toliau. Kiek pirmųjų mūsų šviesuolių, patekusių pas kai
mynus, kaip vėjo pučiamos smilgos, visiškai neteko savo „aš“ ir 
ištirpo svetimųjų jūroje. Arba dar blogiau. Jie mėgino svetimos 
jėgos pagalba sunaikinti bekylančią iš griuvėsių tėvynę (raudo
nieji ir peoviakai). Ir tik nepavykus šiems jy užsimojimams, kai 
kurie jy „prisitaikė“, įsiskverbė į mūsų eiles, įstaigas, organiza- 
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IRENA SILIŪTĖ 
t s

Z

Mater Dolorosa

Nerimstančioj žemėj driekias šešėliai, - •
Ir juoko ir džiaugsmo senai nematyti.
Ir einam, ir klumpam... ir keliamės vėliai
Tolimo kelio klajūnai išvyti.

Motina žemė erškėčius augina,
Drasko širdį ir kūną vėjai laisvūnai.
Avė Maria! Pailsę keleiviai dar šauktis mėgina
Per Tave — į Šventąjį Sūnų.

Avė Maria! Matai, mes kaip dulkės, .
Ateinam mažyčiai, nusilpę prie kojų...
Paguoski! Juk meilės širdim jas prikėlei —
Ir vėl mes tikėsim į šviesų, rytojų!

cijas ir čion pamažu tyliai varo savo išgamų darbą, kol tautos 
teisingumo ranka juos po vieną kartas nuo karto išrankioja.

Ar ne tą patį savygarbos trūkumą mes galime įžvelgti sta
čiai liguistame lietuvių pamėgime bylinėtis. Tai vienas ryškiau
sių Šių dienų savygarbos netekimo pavyzdžių. Arba tas perdėtas 
nekartą stačiai neteisingas spaudoje „informavimas“ apie nemėg
stamus žmones. Juk šiandien gandai taip greit sklinda, kaip nie
kuomet. Visa tai rodo, kad mūsų, kaip tautiečių, gyvenime yra 
daug taisytino. Visiems laikams turėtume įsidėmėti, kad tuo ke
liu einame prie savo tautos niekinimo. Nes kas įvertins ir gerbs 
mus, jeigu mes tik savo neigiamas puses stengsimės įžiūrėti ir 
primygtinai kitiems tai rodyti. Toks elgesys tai pataikūnų, ver
gų dvasios palikimas.

Mes, moterys, būdamos jautresnės sielos, pastebėję šitą 
pražūtingą kryptį, skelbkime jai griežtą kovą, kol dar nevėlu. 
Tautiškos savygarbos ugdymo darbą pradėkime nuo savęs, savo 
šeimų ir organizacijų. Dėkime pastangas palenkti visuomenės 
dvasią tautinės savygarbos linkme.
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KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

Mėtijolė
Vitartas parėjo iš įstaigos namo, kaip visuomet pastaruoju 

laiku, prislėgtas, vos bepavilkdamąs kojas.
Nenoromis įkišo prancūzišką raktą į duris ir, lėtai įžengęs į 

prieangį, nusivilko savo apsiaustą ir pakabino kepurę.
Sutikęs virėją paklausė ar tuoj bus pietūs, o ši atsakė, kad 

dar jie būsią paruošti po kokios valandos. Mat, ponia tik dabar 
pabudusi ir tik tik užsakiusi.

Vitartas buvo išauklėtas ir malonus vyras, tačiau šį kartą jį 
pagavo tikras pasiutimas. Jis panoro trenkti duris smarkiai, kad 
visas moderniškas namas sudrebėtu ir į gurinėlius sugurėty. Ne, 
ne, to nereikia.

Susivaldė. Jau buvo beeinąs į savo kabinetą, kai pastebėjo 
iš miegamojo pro praviras duris besisunkiančią pilkšvą šviesą. 
Jis staigiai atlapojo duris ir priėjo prie lovos, paskendusios, kaip 
rūke, cigarečių dūmuose.
— Kada gi, pagaliau, tu atsikelsi? — sušuko jis vėl pykčiu ne
sitverdamas.

O jo žmona, leisdama dūmus iš gražiai išlenktu lūpyčiy, 
tik pasipūtė, kaip vaikas, ir atsakė išpaikintu balsu:

— Koks tu neišauklėtas. Argi galima taip šūkauti įėjus į 
4amos miegamąjį, damos, kuri yra vos 5 mėnesiai tavo teisėta 
žmona?

— Gerai, kad priminei, nes aš buvau pamiršęs, kad tu esi 
teisėta mano žmona, — tarė karčiai vyras, atskleisdamas užuo
laidą ir praverdamas langą. Blanki rudens diena su gaivia šalto 
oro srove įsmuko į kambarį.

Vitartienė piktai pakėlė juodus siauru lanku nupešiotus an
takius ir sušuko:

— Kaip tu kalbi su manim! Dieve, Dieve! Ir, be to, pra
šyčiau uždaryti langą, nes aš galiu nusišaldyti. Dėl atsikėlimo 
nesirūpink. Piety atsikelsiu. Aš esu tokia nuvargusi, tokia nuvar
gusi, o tu dar ant manęs Šūkauji, neduodi man pasilsėt.

Vitartas sustojo priešais žmoną. Tas nepraustas išbalęs vei
das, apskretęs pudra ir kremu, gėlėto šilko kapotas... Biauru.

— Mėtijolė!—sugriaudė Vitartas ir nužingsniavo prie dury.
Uždarydamas miegamojo duris karčiai nusišypsojo.
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Tas sypsnis reiškė ne tik pasmerkimą žmonos, nenusiseku
sio gyvenimo, bet ir paties savęs. Juk dar prieš pusę mėty su 
kokia meile jis ją vadino mėtijole, ta gležna violetine gėlyte, 
kuri dienos metu suglemba, nerodo gyvybės, o vakare atgyja, 
įgauna žavingą rūbą ir svaiginantį kvapsnį.

Būdavo nueina jis pas ją 1 vai. vakaro. Randa ją spindin
čią jaunyste, pasirėdžiusią violetinio šilko ar aksomo suknele. 
Taip puikiai derinasi toji spalva su jos violetinėmis nepaprasto
mis akimis ir su švelniais smulkiais ir taisyklingais veido bruožais.

Juodu eina į teatrą ar J kiną, o paskiau į „Metropolį“ ar 
„Versalį“ o paskui šoka kol galima. Ji visa virpa aistra, noru 
šokti. Prirūkytam restorane ji pražįsta, kaip mėtijole nakties tam
soj ir savo žavesiu lengvai pritraukia publikos pigy dėmesį.

Jis tuo didžiuodavosi ir niekam neleisdavo, jausdamas sa
vininko teisę, su ja pašokti, atsakydamas vyrams prašantiems jo 
leidimo:

— „Jau man šis šokis pažadėtas“, arba „Mano sužadėtinė 
nori pasilsėti“.

Jo draugai iš jo pasijuokdavo kartais: „Žinai, brol, patekai,
kaip musė į voratinklį“.

O jis atrėždavo nebodamas
— Kam voratinklis, o kam

Karolė Pažėraitė
— mūsą bendradarbė :—parašė apysaką 
„Nusidėjėlė“. P-lė Pažėraitė yra išklau
siusi V. D. U. literatūros dalykus, pas
taruoju laiku dirba Vidaus Reikalu Mi

nisterijoje.

sūpuoklės.

L. Naujienų klišė
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Jis vedė. Prasidėjo keistas gyvenimas. Dieną jo žmona 
drybsodavo suglebusi lovoje, o naktį šokdavo restorane» Jis ne
galėdavo nuolatos ją lydėti į pasilinksminimo vietas, nes visokie 
tarnybiniai darbai jį nuvargindavo. Kam pagaliau jis vedė? Juk 
kavalierius būdamas jis iki soties prisitraukė. Dabar jau laikas 
būty jam nurimti, nesiblaškyt! ir kurti gyvenimą. Bet jo žmona 
to nesupranta, ar nenori suprasti. „Dieve, Dieve, ko jis iš manęs 
reikalauja? Man tik dabar prasidėjo tikras gyvenimas“, — sako 
ji papūtusi savo dažytas lūpas ir bėga pas siuvėją, pas drauges 
ir pareina tik apyrytj.

— Galima įeiti? — paklausė įeidama j kabinetą Vitarto 
sekretorė įstaigoje.

Ji maloniai nusišypsojusi padėjo jam po ranka raštus pasira
šyti ir sklandžiai pradėjo aiškinti kai kuriuos klausimus raštuose.

Vitartui pasirodė jos balsas nepaprastai malonus, toks dar
nus, kupinas pasitikėjimo savimi. Ne kvailo pasitikėjimo, bet 
tokio sąmoningo, kuris plaukia iš pilnutinės asmenybės, kuri 
žino ką daro ir kur eina, kuri gyvena atsidavusi rimtam darbui.

Jis pasižiūrėjo į ją naujomis akimis. Dabar tik jis pastebė
jo, kad jo sekretorės juodi plaukai lygiai, gražiai sušukuoti (se
niau jis būty sakęs „lygiai nuobodžiai sušukuoti“), kad jos aky
se blyksi ne tik tarnybiškas rimtumas, bet kartais jose blyksteli, 
kaip žaibas dienos metu, tokia šelmiška kibirkštėlė, toks sveikas 
saulėtas juokas, kad ir jam norisi šypsotis į ją žiūrint.

— Panele, ar jūs vis tebestudijuojat? — paklausė jis ją 
norėdamas pakalbinti.

— Man beliko 3 egzaminai, paskiau diplominiai ir aš bū
siu baigtas žmogus, — linksmai išdrožė ji.

— Ir kam jumį moterim, diplomas? — tarė jis mielai sek
damas jos lūpų judesius jai kalbant. Ji nusijuokė jaunu juoku.

— Aš noriu mokytojauti. Nejaugi aš turėsiu pelyti kance
liarijoj visą amžių? Gimnazijoj aš turėsiu reikalų ne su popie
riais, bet su gyvomis būtybėmis, trokštančiomis žinių, kurių aš 
joms teiksiu.

— Taip? Žiūrėk, kokia ji, — tarė Vitartas liūdnai šypso
damasis.

Sekretorė išėjo. O jis ją nulydėjo žvilgsniu, kuriame nedrą
siai suspindo susižavėjimo kibirkštis. Palinko prie popierių, ant 
kurių matė savo sekretorės parašą ir, pasirašęs aukščiau jos, pa
guldė plunksnakotį. Paskiau spausdamas presu pasirašytus raš
tus, žvilgtelėjo į laikrodį ir karštai sušnabždėjo:

— Bet manęs „laukia“ mano Mėtijolė.
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DR. A. ANDZIULYTĖ-RUGINIENĖ

Auklėjamosios šeimos 
pareigos1

„Auklėti tai kultūrinti, lavinti, plėtoti, stiprinti ir dailinti fi
zines, intelektines, moralines ir religines galias, kurios sudaro 
žmogiškąją vaiko prigimtį ir didybę; auklėti — tai atvesti šias 
galias j tobulą pilnatvę, suteikiant joms pajėgumo ir aktyvumo2. 
Toks tat sunkus yra auklėjimo darbas, kurio tinkamu atlikimu 
auklėtinis turi būti galutinoje išvadoje paruošiamas gyvenimo už
daviniams atlikti. O kas nežino, kaip įvairus ir komplikuotas yra 
žmogaus gyvenimas, o kartu ir jo uždaviniai. Ir tą gyvenimą 
žmogus gyvena tik vieną kartą ir tik tą vieną kartą jis turi ga
limumo atlikti jam paskirtus uždavinius, ir pateisinti viltis bei 
lūkesius, kuriuos į jį deda tauta, valstybė, Bažnyčia, o daugiausia 
šeima. O jeigu jis visas tas teisėtas viltis apgaus, jeigu jis gy
venimą pralaimės, ar ne bus čia pirmoje eilėje kalta šeima, kuri 
savo laiku tinkamai neatliko jai pavestu auklėjimo pareigu?

Iš tikrųjy, šeima, kaip pirmasis ir svarbiausias auklėjimo 
veiksnys, yra atsakingiausia už jo pasėkas. Šeima tik vienatūri 
savo dispozicijoje visas reikalingąsias auklėjimo sąlygas ir prie
mones, kurios kitoms auklėjimo lytims yra neprieinamos. Idealiai 
pravestas šeimos auklėjimas gali realizuoti visas teigiamąsias 
auklėjimo ypatybes, nes jis savo esme yra:

1) Organiškas, t. y. iš pačių gyvybiškiausiy impulsu fr pd- ' 
gimties reikalavimų išeinąs. Jis yra nuolat gyvas ir gajus, nes 
minta neišsekama natūralia tėvu meile vaikams.

2) Jis remiasi pasitikėjimu ir susipratimu, ta pagrindine 
sėkmingo auklėjimo sąlyga, kuri gema iš ilgo auklėtojo ir auklė
tinio tarpusavio bendravimo, tikrumoj įmanomo tiktai šeimoje. 
„Auklėjimas, tai pasitikėjimo ir pagarbos dalykas3“.

3) Jis yra pilnas, t. y. apimąs visas auklėtinio dvasios ir 
kūno galias ir tuo būdu auklėtinį ruošiąs pilnutiniam gyvenimui. 
Kūno priežiūra, ir jo vispusiška kultūra, yra juk pilnai įmanoma 
tiktai šeimos auklėjimui.

1 Kai kurias šio straipsnio mintis esu pasakiusi Kunigaikšt. Birutės K. Š. 
Motery d-jos 1935 m. gegužės mėn. paskaitoje.

2 Dupanloūp, De Feducation, I, 2.
3 Duponloup, De l’Ėducation, I, 2.

v

151

9



4) Jis yra individualus, t. y. duodąs daugiausia galimumų 
pažinti individualią auklėtinio prigimtį ir taikyti tinkamus jai plė
toti metodus bei priemones.

5) Jis yra patvarus ir ištisinis, trunkąs visą auklėtinio dva
sios ir kūno brendimo laikotarpį ir kiekvienam to brendimo tar
pimui nepakeičiamai svarbus.

6) Šeimos auklėjimas yra vispusiškas, nes čia susiduria ir 
asimiliuojasi du skirtingi žmogaus prigimties pradai: moteriškasis 
ir vyriškasis. Tėvo tvirtumas ir griežtumas, motinos švelnumas bei 
jautrumas nejučiomis veikia vaiko sielą ir formuoja jo pilnutinį 
charakterį. Be to, šeimoje bendrauja abiejų lyčių vaikai: berniu
kai ir mergaitės, kas kūdikio ir vaiko amžiuje taip pat turi tei
giamos įtakos.

7) Šeimoje ugdosi socialinės ir pilietinės dorybės. Nuola- 
tinis tarpusavio patarnavimas, vienų kitais rūpinimasis, vienų 
aukojimasis kitų gerui, be to, tėvų autoritetas, o kartu ir stačiai 
skausmingos kartais pastangos aprūpinti vaikus, padaryti juos 
laimingais, iš kitos pusės vaikų klusnumas tėvams, pasitikėjimas 
ir pagarba — vis tai yra kartu tie pagrindai, kuriais remiasi ir 
gerų piliečių bei visuomenės narių santykiai.

Tuo būdu Šeimoje padedamas pagrindas žmogaus charakte
riui, visai, galima sakyti, jo asmenybei. Įgimtoji ir įgytoji jo cha
rakterio pusė čia susilieja, tarytum s u gyja į vieną nedalomą vi
sumą, kuri duoda tolimesniam jo galvojimui ir veikimui atatin
kamą kryptį ir dažniausiai nusveria jo vertę.

Kokios tat yra auklėjamosios šeimos pareigos, kurias vyk
dydama šeima realizuotų suminėtąsias auklėjimo ypatybes, o kartu 
ir pačios prigimties pavestus jai auklėjimo uždavinius?

Visų pirma tam reikalinga turėti aiškų auklėjimo tikslą, 
idealą, kurio visu auklėjamuoju veikimu būtų siekiama ir prie 
kurio auklėtinis būtų vedamas. Kas pats nežino ko jis nori ir 
kur jis eina, aišku, negali ir kitam, o juo labiau vaikui, vadovauti. 
„Vyriausia daugelio modernų pedagogų klaida yra ta, kad jie 
nenumato, jog neišėję patys iš svyruojančio subjektyvaus būvio 
ir nėatsistoję ant geležinio pagrindo negali ištraukti kitų iš chaoso. 
Kas tariasi galįs kurti charakterį, pasirėmęs mirtingomis hipotezė
mis, tas nėmaž nenuvokia auklėjimo esmes nei pamato“, įtikinan
čiai kalba Fersteris1.

Be to, pats auklėtojas tūri būti prie siekiamojo idealo kuo 
daugiau priartėjęs ir be paliovos besistengiąs vis pilniau jį savo 
gyvenime realizuoti. Niekas negali kitam duoti to, ko pats netu
ri. Šia sena tiesa ypatingai remiasi vaiko charakterio auklėjimas. 
Nei tėvas, nei motina neperduos savo kūdikiui tų vertybių ar 
dvasios bei kūno ypatumų, kurių jie patys neturės. Su įprastu 
tikrumu ir iškalbumu rašo apie tai Fersteris: „Tiktai tiek teiŠkovos

1 Fersteris: Aukl&jimaš ir auklėjimašis, Pečkauskaitės* vert., p. 8.
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auklėtojas iš įgimto savo auklėtinio charakterio, kiek jis iškovos 
iš paties s^vęs. Ne tai, ką mes kalbame dieną, bet tai, ką išsi- 
kovojame bemiegėmis naktimis, ką įvykdome savo sieloje, tai 
galingai verčia augančiąją valią mums pasiduoti... Čia yra kryžiaus 
tiesa: kas nori išganyti kitus, tas turi pirmiau mirti. Ir tai yra 
kaip tik tas vadovavimo kilnumas, kurs išeina iš Kristaus asme
nybės. Jis neužsimeta sieloms, Jis daug nekalba — Jis vykdo 
Golgotą ir traukia prie savęs viską, kas yra gyvybė ir kas trokšta 
tikrosios gyvybės1.

Antroji pareiga — pažinti savo auklėtinį. Pats reikalas jį 
pažinti yra, be abejo, aiškus. Juk norint ir negyvą medžiagą 
tikslingai formuoti, pirma pasistengiama ją pažinti, kiek tat giliau 
ir tiksliau reikia prieš formuojant pažinti tą be galo sudėtingą ir 
nuolat kintančią medžiagą“ — žmogų, o ypatingai jo sielą! Tačiau 
leisdamiesi į šią pavienią sritį, tėvai daro nekartą stambių, veik 
pragaištingu, klaidų.

Visų pirma dažnai pamirštama, kad vaikas nėra mažas 
neišsiplėtojęs suaugėlis, ir kad jo psichika yra specialės struk
tūros, skirtingos ne tik kvantitatyviu, bet ir kvalitatyviu atžvilgiu. 
Todėl netikslu yra, norint vaiką pažinti, jo sielos reiškinius inter
pretuoti ir vertinti, pasiremiant fiksavo, t. y. suaugėlio, psichiniais 
išgyvenimais. Kūdikio ir vaiko psichiką galima tik tuomet teisin
gai suprasti, kai į dalykus žiūrima iš jy pačių, o ne iš suaugusių - 
požiūrio. Turint galvoje, pavyzdžiui, kad vaikai į Kalėdų eglutę 
žiūrės ne iš viršaus, bet iš apačios, reikia iŠ vaiky perspektyvos 
ją ir puošti. Panašiai ir į visus kitus vaiky reikalus reikia žiūrėti 
ne suaugusio, bet vaiko akimis. Šitą tiesą gerai įsisąmoninę tėvai 
išvengs pagrindinės auklėjimo klaidos — reikalauti iŠ vaiky to, 
kam jie, einant j y psichinės evoliucijos dėsniais, nėra pribrendę.

Be to, tenka šiam reikalui prisiminti, kad kūdikio ir vaiko 
psichiniam brendimui didelės reikšmės turi tam tikras konvergen- 
sas, t. y. jo dvasinės prigimties ir aplinkos sanveika. Tačiau 
Sternas mano, kad šitoje sanveikoje žymesnį vaidmenį vaidina 
vaiko prigimtis nei aplinka. Jo įsitikinimu, visos vaiko psichinės 
funkcijos ir reiškiniai kyla iš jp asmens visumos — personalizmas; 
ta vėsuma, tiesa, labai dar primityvi, juos valdo ir nulemia.

Todėl pastebėjus pas vaiką ypatingai gerus ar blogus psi
chinius reiškinius, neužtenka tuos reiškinius vien atskirai stiprinti 
ar silpninti, bet reikia eiti prie pačios vaiko prigimties, jos visu
mos, ir ją atatinkamai veikti. Sakysime, pastebėta vaiką meluo
jant. Netikslu būtų, imtis šiuo atveju tiesioginės kovos su vaiko 
melu, kuris ištikryjy yra tik simptomas, išorinė apraiška gilesnių 
priežasčių. Tomis priežastimis gali būti: a) išplėsta vaiko fanta
zija, b) nerviškumas — baimė, c) egoizmas, d) socialumas, e) 
asocialumas, f) įgimtas linkimas meluoti. Pagal šias priežastis

1 Fersterls, Auklėjimas ir auklėjimaais, vert. M. Pečkauskaitės, p. 9.
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vaiko melą galima skirstyti į: a) fantazijos, b) nerviškąjį, c) egois
tinį, d) heroišką, e) asocialų ir f) patologinį — liguistą. Nustačius 
melo rūšį ir priežastį, reikia imtis atatinkamos kovos su šia melo 
priežastimi, o ne su juo pačiu. Pavyzdžiui, fantazijos melas pa
šalinamas, supažindinus vaiką su tikruma. Jis paprastai ir pats 
pranyksta vaikui bręstant ir geriau aplinkinį pasaulį pažįstant. 
Egoistinis melas, kurio vaikas pasigauna norėdamas sau ką pa
tinkamo laimėti, išsklaidomas ugdant užuojautą, socialinius jausmus. 
Nerviškas — baimės melas, kurio vaikas dažniausiai griebiasi 
norėdamas išvengti bausmės, ar kito nemalonumo, pašalinamas 
švelniai apsieinant su vaiku, įsigyjant jo pasitikėjimą, ir 1.1. Išviso 
reikia vengti duoti vaikui progų meluoti: pastebėjus jį meluojant, 
neklausinėti toliau, nereikalauti smulkių paaiškinimų ir tuo būdu 
nestumti vaiką dar į didesnį melą; nereikalauti taip pat darbo, 
kuris vaikui yra labai sunkus ir nemalonus ir gali jį paskatinti 
išsisukinėti. Pavyzdžiui, švelniu, įtikinančiu pasikalbėjimu, ypač 
kai vaikas ir auklėtojas yra visai ramūs, ir pratinimu visada sakyti 
tiesą, galima Čia daug daugiau pasiekti, nei bausmėmis ir griežtu
mu, kuriais paprastai tik paskatinama vaiką prie tolimesnio atsar
gaus ir geriau apgalvoto melo. Griežtumas čia dar ir dėlto yra 
neleistinas, kad dažniausiai dėl vaiky melo yra kalti suaugusieji, 
iš pastarųjų juk, o ne iš kur kitur, vaikas ir išmoksta meluoti. 
Žinoma, reikia čia išskirti liguistus atvejus, bet ir Čia dažniausiai 
yra tėvai kalti. Sternas sako: „Didžioji dalis vadinamo vaiky 
melo yra klaidingas suaugusių vertinimas vaiky žodžiy ir poelgių. 
Kita dalis tikrojo vaikų melo yra pažadinta suaugusių melo, arba 
jų netinkamo vaikų auklėjimo ir tik labai maža dalis vaikų me
lavimų kyla iš jų pačių sielos“. „Jeigu ką vaikui pažadėjai — 
išpildyk, kitaip jis išmoks meluoti“ — parašyta Talmude.

Pagaliau baigiant svarstyti šią auklėjamąją pareigą, norėtųsi 
priminti reikalą daugiau gerbti vaiko teises, kurių, reikia sutikti, 
tik dėlto juk taip mažai jam pripažįstama, kad jis nepajėgia jų 
apginti. „Visokia vergija nyksta, sako Montessori, tik vaiko — ne“. 
Neleistina yra laužyti, kraipyti vaiko prigimtį, lankstyti ją savaip 
tol, kol ji normaliai ir tinkamai plėtojasi. Reikia taip pat palikti 
galimumų vaiko savarankumui ir atsakingumo jausmui bręsti. 
Niekuomet nereikėtų pamiršti, kad tikras auklėjimas reikalauja 
mažiausiai tiek pat auklėtojo taikymosi prie auklėtinio, kiek auklė
tinio prie auklėtojo. O tuo tarpu, kaip dažnai, ne tik tiesiogine, 
bet ir perkelta, dvasine prasme, vaikas yra negailestingai tempia
mas, kad jis suskubtų eiti kartu su suaugusiu.

Tai ypatingai reikėtų turėti galvoje auklėjant mergaites. Ber
niukai, būdami drąsesni ir stipresni iš prigimties, dažniau patys 
sugeba pralaužti jų savarankumui ir laisvei daromas kliūtis; mer
gaitės gi, kaip kuklesnės ir jautresnės greičiau būna tų kliūčių par- 
bloškiamas ir dėlto taip dažnai išeina į gyvenimą, deja, be reikiamos 
iniciatyvos ir savarankumo. (B. d.)
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- - V. KUMPIKEVIČIUTĖ

Ieškojimas
D an gstysis vyšnios nuogos baltais vualiais,
Noks sodai, voras tinklą aus.
Pavasarį pakilęs — rudenin keliausi
Tarp žmonių ieškot žmogaus. Tiktai žmogaus.

Nupurtys medžiai baltą žiedŲ sniegą.
Ir rugiuos vosilka skusis verkdama,
Kad sužvango plienas baltmarškinio rankoj, 
Ir rugys sukniubęs tars — gyvent gana.

Kaip mergaitės jaunos raus prie kelio liepos
Ir plikas ražienas vorai šilkais nuaus.
Kryžkelėj sustojęs tu nebežinosi —
Ar ieškoti verta tarp žmoniti žmogaus.

J. DRUNGAITĖ

Išpažinimas jaunos širdies
Malūninko duktė prie upės,
Upėje gęsta pažarai,
Upėje gluosniai“ šakoti klūpo 
Ir miršta, miršta dienos aidai.

Malūninko duktė Ringalė O
Vėjams paleido juodas kasas.
Skausmu sustingo skruostai nubalę, 
Uūžo, palūžo į juodas bangas.

Ir susiūbavo ugninės pilys —
Išpažinimas jaunos širdies:
„Ringalė myli tą, kurį myli, 
Kitam ji meilės nepažadės“.

Ir nieks nematė, nieks negirdėjo,
Kaip atsivėrė gelmiųi erdvė,
Tik bailus mėnuo upėj drebėjo, 
Tik nusirito viena žvaigždė.
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HENRIETTE BREY

Prie juodų vandenų*
Visai prie upės, kurios juodas vanduo plaukė pro didmiestį, 

spaudėsi namukai vargšy žmonių. Skurdus būtai. Nuo artimo 
vandens jie buvo dar nesveikesni gyvent. Juose viešpatavo tam
sa ir skurdas. Drėgnos ir ištrupėjūsios sienos. Naktį kyląs iš upės 
rūkas nešė kunkuliuojančiam šyde drugio ligos sėklą.

Iš vieno namelio išėjo menkai apsirengusi moteriškė, kurios 
lieso veido bruožuose buvo išrašyta vargo ir nelaimės istorija. 
Ji žiūrėjo į tamsą ir budria ausim ieškojo pažįstamų žingsnių 
garso, bet tegirdėjo tik savo pačios išgąstingą alsavimą. Ant tilto 
vaikščiojo policininkas ir kažkurioj bažnyčioj išmušė laikrodis.

Jis nepareina. Susirūpinus murmėjo ji. Sudejavo. Po to, 
pasiklausė nukreipus dėmesį namų linkui. Nieko ir iš ten nesi
girdėjo.

— Jie jau miega, — sušnibždėjo jinai. Jie iš alkio ir nuo
vargio per miegą verkia... Vargšai, vargšai vaikučiai. O jis sėdi 
viešbutyje ir geria su savo kompanija, o nelaimingi vaikai, jau 
dvi dienos, kaip nieko šilta burnoj neturėjo. Net nė kąsnelio 
duonos aš jiems negaliu duoti, nieko.

Dideliam skausme ji atsirėmė į durų staktą ir grąžė rankas.
— Kad jis ateity, Viešpatie, kad jis tik ateity!
O vienok ji drebėjo prieš jo atėjimą. Jis vėl muš, vėl...
Ak, kokia rami ji anksčiau gyveno. Jokio vargo nekentė, 

nes jos vyras buvo stropus darbininkas ir gerai uždirbdavo. Bet 
kai jis pakliuvo į blogą draugystę ir kada jis susitiko su ta iš
tvirkusia moterimi... Ak, Viešpatie, ir stačia galva žemyn nelai
mėn nupuolė, iki pat apatinio laipto.

Kai jis pasigerdavo, ji turėdavo savo kūnu pridengti vaikus 
nuo jo žiauraus kumščio.

Kai vieną dieną mažasis Juozapėlis jiems skersai tako pa
sipainiojo ir vaikiškai plepėjo:

— Tėvelis piktas... — tada jis vaiką keikdamas pastūmė 
ant žemės. Šis verkdamas gulėjo. Vaikai virpėdami slapstėsi, kai 
jį pareinantį išgirsdavo. Ir vargšė motina negalėjo jy nuo įžūlaus 
tėvo apginti.

* Iš „Nakties alsavimas’
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Vėl ji pasiklausė buto linkui. Ten buvo tylu. Tada ji su
kaupė paskutines jėgas ir prapuolė tamsumoj.

Kreivomis gatvėmis ji ėjo ir sustojo prieš vieną šviesiai 
apšviestą namą. Šokių salė. Iš ten sklido muzika. Bailiai dairy
damasi klausėsi ji prie vartų. Prišliaužė prie šalutinio lango, pro 
kurį buvo galima pasižiūrėti salėn pačiai būnant nepastebimai.

Išvargusi atsirėmė į langinyčią. Ji vos laikėsi iš nusilpimo 
neparpuldama. Ji šiandie nė vieno kąsnelio nebuvo prarijusi. Ba
das rausėsi į jos kūną. Rankos virpėjo iš karščio.

Pradžioje salėj ji nieko nepažino. Viskas mirgėjo prieš jos 
akis. Pro atidarytą aukštutinį langelį veržėsi dūmai ir garas. Ir 
sklaidėsi ore. Tai buvo mišinys alaus kvapo, tabokos dūmų ir 
sugedusio oro. ...

Tuokart ji pamatė šokančias poras. Viena pora atsiskyrė ir 
netoli lango prie staliuko atsisėdo. Tai buvo jos vyras ir viena 
nepadoriai apsirengusi kelnerė, kurią jis laikė už rankos. Jo vek 
das buvo, kaip tikro girtuoklio. Jo akys godžiai mirksėjo.

— Vyno čia! Geriausio vyno butelį! — suriko jis ir juok
damasis numetė didelį pinigą ant stalo. Tada jis apkabino ranka 
pečius prie jo sėdinčiosios. Juokas, šnibždėjimasis,purkštavimas...

Žmonai, kuri ore negalėjo suprasti žodžių, bet ji iš mer
gaitės tuščio juoko ir nervingo žaidimo suprato savo vyro pasi
leidimą, kuris pamiršo savas pareigas.

Bežadis nusivylimas sumaigė jos mintis. Jos kančia širdyje 
iškasė, išrausė bedugnę, iš kurios kilo vaiduokliškos dvasios — 
jos šnibždėjo, šnibždėjo...

Duslus sudejavimas — po to atsileido įtempimas, kuris ver
žė jos krūtinę. Mechaniškai nubraukė išsidraikiusius ant kaktos 
plaukus ir nusigręžė nuo lango.

Kaip nakties keleivė ėjo gatvėmis. Priėjo savo butą, bet 
praėjo pro šalį... Kaip miege klajojanti pasuko upės link.

Prie tilto galo stovėjo policininkas. Bailiai prisispaudė ji 
prie mūro išsikišulio, kol jis praėjo. Tada ji nusileido krantu že
myn ir užlipo ant medinio liepto, ant kurio darbininkų žmonos 
plaudavo baltinius.

Vanduo murmėjo, gurgėjo ūžė. Liūdnai spoksojo jinai įtek
mę. Ak, kad ten gulėčiau apačioje, ten ramybė ir užsimiršimas...

Kas dabar daryti? Į namus? Ką ji atsakys, jeigu vargšai vai
kučiai maldaus duonos? Ar ji juos pasotins savo akimis? Skurs
tančius matyti, kai tuo tarpu tėvas prageria uždarbį su...

Ji sudejavo. Ne, mieliau mirti.
Taip, mirti, mirti. Ji ilgiau neišlaikys. Dėl vaikų mirti. Tai 

buvo vienintelis dalykas, ką jinai galėjo. Tuokart jau našlaičius 
paims vargšų prieglaudos ir juos ištrauks iš skurdo.

O jos vyras?... Baimė, šiurpulys perbėgo jos sąnariais. Vieš
patie, jos vyras...
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DR. LAZDONĖ

Moterys ir darbas
juk darbas buvo ir yra bendras abieju lyčių įstatymas, ir 

moterys čia nesudaro jokios išimties, tat kam dar specialiai kai* 
bėti apie moteris ir darbą? Ar čia gali kilti kokių atskirų probte* 

\my ir ar iš viso yra medžiagos ir pagrindo tokiomis temomis 
varginti sau galvos?

Paėmus darbą filosofine prasme, jokios problemos nekyla, 
nes visiems reikia dirbti, kadangi tokia yra Dievo norėta tvarka. 
Tačiau pažvelgus j darbą kaip į socialinį fenomeną, prieš akis 
stoja visa eilė vaizdu, kuriuos bekontempliuojant įsitikini, kad tik* 
rai verta tais klausimais susidomėti, nes šių laiku motery darbas1 
yra pilnas pavoju.

Jos mintys išsiblaškė. Baisiai išsigandusi pašoko aukštyn. 
Jai pasirodė, kad tolumoje girdi jo balsą...

Jis būtu—
Ne, ji klydo. Drebėdama vėl suglebo. Akys klaikiai karš- 

čiuodamos klajojo.
Ji pasilenkė ant juodo vandens... Nekvėpavo?
Ar iŠ ten jokio balso negirdėt? Nieks nesušnibždėjo: „Ne

daryk. Nedaryk. Tas, kuris nuogus paukštelius aprengia ir alka
nas varnas papeni...“

Sunervinta moteriškė suraminamo balso nebesuprato. Ne, ji 
girdėjo kitą balsą, verkiantį: „Motina, motina, nors gabalėlį duo
nos, aš taip noriu valgyti“.

Tada šoko ji gailiai surikus, kaip mirtinai pašautas žvėris... 
sunkus kritimas, duslus pliaukštelėjimas, vandens burbuliavimas... 
lengvas verpetas...

...ir toliau murmėjo, burbuliavo bangos, tarsi nič nieko ne
būty atsitikę, ir plaukė per gyvenimo varomojo rato sutriuškintą 
žmogaus likimą.

Žvaigždėta naktis lenkėsi sunkiai alsuodama ant juodo van
dens gailestingomis akimis ir šnibždėjo:

— Kas esate be nuodėmės, meskite pirmas į ją akmenį.
1 Čia vartojama sąvoka »motery darbas“ neapima taip vad. inteligentiš

kojo motery darbo, o tenkinasi tik motery ranky darbu.
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Tie pavojai gludi ne tame reiškiny, kad moterys turi dirb
ti, bet motery darbo formose ir darbo sąlygose. Tai bendrai. Bet 
kai atsimename, kad darbininkė dažnai yra ne tik moteris, bet 
ir motina bei žmona, tai klausimas dar labiau komplikuojasi 
įgauna specifiniai socialinį charakterį. Šiuos tat pavojus ir mė
ginsime suglaustai čia sužymėti.

Motery darbo formos ir darbo sąlygos keičias: su moderniš
kosios pramonės periodo įsigalėjimu.

Iki 18-jo Šimtmečio galo, kaip moterys taip ir vyrai, dirba 
aplink savo gyvenamuosius namus, mažose namų dirbtuvėlėse ir 
namus apsupančiuose laukuose. Moderniškosios gi pramonės 
periodui prasidėjus, vyrai ir moterys yra išvyti iš savo namų ir 
jų darbo vietos yra kasyklos, akmeny laužyklos, prekybos ir 
transporto bendrovių biurai, dirbtuvės, fabrikai ir t. t., tai yra, 
šių laikų moteris dirba dažnai toli nuo savo namų, nuo savo 
šeimos ir yra suvaržyta darbo valandomis. To pasėkoj, didelė 
dauguma šeimynų mažiausia aštuonias valandas per dieną neturi 
namie nė motinos, nė šeimininkės. Nesunku pamatyti, kad šis 
reiškinys nėra normalus ir sukelia visą eilę problemų. Yra net 
sociologų tvirtinančių, kad paskutiniais dvidešimts penkiais me
tais pasireiškiąs Europoj gimimų skaičiaus mažėjimas yra moterų 
darbo už šeimos ribų tiesioginė paseka. Tas tvirtinimas, nors 
kategoriškai paėmus ir neturi visos tiesos, tačiau nėra jokios 
abejonės, kad moterų darbas dabartinėse savo formose nėra pa
lankus geram, tvarkingam šeimos gyvenimui.

Moterų darbas pakeitė ne tik vietą, bet pasikeitė ir pati 
rezultatų paskirtis. Romos motinos ir viduramžių moters darbo 
betarpiškas tikslas buvo Šeimos narių aprūpinamas, tuo tarpu 
kai 19-jo ir 20-jo amžiaus moteris dirba nežinomam vartotojui. 
Už savo darbą ji gauna atlyginimą pinigais, tat dabar ji turi rū
pintis tais pinigais, nes tik jų pagalba tegalima įsigyti pragyve
nimo ištekliai. Šitą faktą seka kitas faktas, arba, teisingiau pa
sakius, jie vienas iššaukia antrą; tai pramonių masinė gamyba, 
kuri reikalinga gausingų darbo rankų. Labai greit vyrų rankų ne
pakanka, pareikalaujamos yra jų seserų ir dukterų rankos, o tuo
jau jas paseka motinos ir žmonos. To pasėkoj tuštėja kaimai, o 
didėja miestai su darbininkų lindynėmis ir tautų sveikata yra tuo 
užgauta pačioj savo užuomazgoj — motinos ir vaiko asmeny.

Jau ką tik gimusi pramonė pradeda žūt butinę konkurenci
ją, kurios pirmosios aukos tiesioginiai ir netiesioginiai buvo mo
terys. Mat, kad laimėjus konkurenciją, reikia gaminti pigiau negu 
konkurentas gamina. Išvada — reikia mažinti bendrąsias gamy
bos išlaidas. Tų gi išlaidy tarpe žymią vietą užima darbininkų 
atlyginimas. Tat jis reikia mažinti. Ir pirmoj vietoj buvo suma
žintas moterų atlyginimas, nes toji neteisybė buvo paremta tuo 
klaidingu įsitikinimu, kad moters darbas, atliktas per tą patį lai- 
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ką ir tomis pat sąlygomis kaip vyro, yra vistiek menkesnis už 
vyro darbą. Šio reiškinio pasėkoj moteris ir vyras darbo rinkoj 
pasidaro pavojingi konkurentai. Ir iŠ viso dažnai pastebimas reiš
kinys, kad moterys, ypač ištekėjusios, kurioms jų pačių uždarbis 
tėra priedas prie vyro uždarbio, yra numušusios bendrą darbi
ninkų atlyginimą. Šio gi reiškinio tiesioginė paseka yra darbinin
ko šeimos pragyvenimo išteklių sumažėjimas, kuris rekošetu atsi
muša į moters padėties šeimoj nestabilumą. O šio krizio metu 
dar galima pastebėti toks kurjozinis reiškinys, kaip dirbančių 
moterų skaičiaus padidėjimas kai kuriose šalyse. (Austrija, Lenkija, 
Vokietija). Mat, mažindama gamybos išlaidas, pramonė angažuoja 
ne vyrus, bet moteris, nes šių pastarųjų mažesnis atlyginimas. Ir 
pasidaro dažnai taip, kad tėvas turi sėdėti namie ir tvarkyti namų 
ūkį, motina turi eiti uždarbiauti šeimai pragyvenimą, nes ji gau
na darbo o vyras ne. Kas gali ginčyti, kad šis reiškinys nėra nor
malus ir nekelia jokio susirūpinimo?

Dar daugiau. Modernioji pramonė greit pritrūko darbo rankų. 
Ir moterys, pradžioj užangažuotos tik lengvesniems ir švaresniems 
darbams, dabar jau buvo statomos, kad ir prie sunkiausių, ne
švariausių ir pavojingiausių darbų (pav., kasyklose). Tuo būdu 
moteris tapo pavojinga vyro konkorente ne tik darbo rinkoj dėl 
savo atlyginimo, palyginus su vyra atlyginimu, žemumo, bet ir 
pačioj dirbtuvėj. Tapę konkurentais ir bejėgiai prieš organizuotą 
kapitalą, vyras ir moteris, abu yra priversti pasidaryti vargšais ir 
tuo pat metu dirbti labai nehigieniškose sąlygose. Normalioj 
padėty toji konkurencija nebuvo nė reikalinga, nė naudinga. Prie
šingai, darbininko šeimai ir moteriai ji yra net labai žalinga.

Po Šių trumpų pastabų padarytinos šios išvados.
Dėl gamybos srity įvykusių radikalių pasikeitimų apmokamas 

moters darbas už šeimos ribų prinicipe pasidarė neišvengiamas. 
Ir tai nėra jokia blogybė. Nelaimė yra tik tame, kad:

1) moters darbas buvo blogai atlyginamas ir dėlto ji tapo 
vyro konkurente, darbo rinkoj, o per tai sumažėjo ir darbininko 
šeimos resursai. To pasėkoj moterys — motinas užplūdo darbo 
rinkas ir darbininko šeima neteko ne tik materialinių išteklių, 
bet ir brangiausio savo turto — motinos ir žmonos;

2) moterys buvo, ar dar yra, priverstos dirbti tokiose anti-
higieniškose sąlygose, kuriose jų ir busimųjų kartų sveikata yra 
išstatyta dideliam pavojui; v

3) pramonė, norėdama sumažinti savo gamybos išlaidas, 
užangažavo moteris tokiems darbams, kurie pradžioje dėl savo 
sunkumo, nešvarumo ar pavojingumo buvo pavedami tik vyrams, 
ir tuo būdu pagimdė visai nereikalingą konkurenciją, kuri atnešė 
daug Žalos darbininko šeimai -— milijonų darbininkų šeimų nor
malus šeimyninis gyvenimas pasidarė nebegalimas.
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----  A. DIRSYTĖ

Aleksandra Rachmanova
ir jos romanas

„Naujojo žmogaus fabrikas“

Pasaulio literatūros istorijoj moteris buvo tik svečias. Da
bar situacija keičiasi. Moteris pradeda, kaip visose srityse, taip 
ir čia, vis dažniau ir dažniau iškilti viešumon. Džiaugiuos, kad 
čia galiu kalbėti apie rašytoją Aleksandrą Rachmanovą, kuri vos 
tik išėjo viešumon ir spėjo taip greit laimėti daugelio širdžių 
prielankumą.

Vaikystė. Alja — Rusijos vaikas. 1898 m. liepos 27 d. iš
vydo ji pasaulį. Apie savo tėviškę tiek tepasisako, kad ji dulkė
tas miestas. Jos tėvas gydytojas, kuris jos, rašytojos, talentui bręs
ti daug padėjo. Rachmanovų šeima nedidelė, tik trys mergaitės: 
Alja, Irina ir keistoji Nataša, kuri be savo rankų ir plaukų pa
sauly daugiau nieko nemylėjo. Alja buvo vyriausioji ir mylimiau
sioji tėvų duktė. Savo vaikystę praleido labai gražioj aplinkoj. 
Per didžiąsias šventes, ypač per Kalėdas, Velykas ir kiekvieną 
vasarą, Rachmanovai su vaikais važiuodavo pas Aljos senelius į 
Uralą arba į Krimo bei Kaukazo kurortus. Pas senelius susirink
davo daug giminių. Tai buvo linksmas laikas: ekskursijos, pasa
kos, nuotykiai su totoriais, Kalėdų eglutės su eilėraščių dekla
mavimu, žaidimai su seserimis ir ypač pusbroliu Tolja teikdavo 
jai daug džiaugsmo.

Skaityti ir rašyti Alja pradėjo anksti. Vos šešerių metų mer
gaitė didelėmis raidėmis užrašinėdavo savo pergyvenimus. Ji sa
kosi, kad būdama septynerių metų gaudavo iš tėvo jau Gogolio

Štai tie klausimai, kurie kyla sąryšy su moterų darbu mo
derniškaisiais laikais, pažiūrėjus į tuos klausimus tik pačiais bend
raisiais bruožais. Kiekvienas supras, kad šis socialinis reiški
nys — apmokamas moters darbas už šeimos ribų — yra labai 
komplikuotas ir viename žurnalo straipsny neišgvildenamas smul
kiai. Čia tik norėta supažindinti skaitytojus su bendraisiais pro
blemos bruožais. Eilė straipsnių nagrinės atskirus bruožus detaliau.
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„Mirusiyjy sielas“ ir Leskovo „Klerisei“ skaityti, o kai turėjo de
šimtį mėty, buvo perskaičius visus veikalus Gogolio, Turgenevo, 
Tolstojaus, Lermontovo, Puškino, evangelijas ir daug šventųjų gy
venimų.

Mokslo ir studijų metai. Apie Aljos gimnazijos laiką ži
nių nedaug turime. Šį laimingą laikotarpį aprašo ji knygoj „Ge
heimnisse um Tataren und Götzen“. Jos laikais mokyklos draus
mė buvo labai griežta, kartais net juokinga, Tą gerai pavaizduos 
Aleksandrai padaryti priekaištai dėl jos uniformos: „Jus turite 
namo eiti, nes jūsų uniformos apykaklaitė puse centimetro, ran
kogaliai daugiau kaip dviem centimetrais ilgesni, o žiurstas še
šiais, sijonas keturiais centimetrais trumpesni ir žiurstas vietoj vie
no įsiuvimo turi du. Eikit tuoj į vestibiulį, nusipieškite mastelį ir 
kol jūsy uniforma neatitiks taisyklėms, nesirodykit gimnazijoj!“1

Čia duoda ji ir kelius juokingus mokytojų tipus. Geomet
riją dėstė Dimitrijus Nikolajevičius. Jis pamokose daugiau kalbė
davo apie savo šeimą negu apie geometriją. Mokiniai puikiai ži
nojo visų vaiky gimimo dienas ir visi iš geometrijos penketukus 
turėjo.

Mokyklos darbas Aljai nesunkus. Labiausiai jai patikdavo 
literatūros istorija. Mokinės prašydavo joms rašomuosius darbus 
parašyti, o Alja ir sukurdavo jy dažnai dešimtį ir daugiau. Svar
biausia, kad ji kiekvienos draugės individualybę atspėdavo.

Su svetimomis kalbomis turėdavo daugiau darbo. Pati sakosi: 
— „...Kalbos yra mano kryžius. Nors pažymius turiu visados ge
rus, bet tas kaštuoja man daug vargo, aš jokio talento joms ne
turiu“2.

O vistik Alja buvo labai gabi. Aukso medalį gavo, kai bai
gė gimnaziją ir tik 17 mėty būdama. Ar ji tada buvo laiminga? 
Nors turtinga, jauna, gabi ir graži buvo, vistik savo jausmus kar
tą taip išreiškė: — „Aš esu nelaiminga, nes perdaug laiminga. 
Aš turiu viską, visi mano norai išsipildė, visi mane myli ir aš 
visus myliu; viską ką aš turiu, gavau veltui. Taip pat mano ga
bumai nieko man nekaštavo... Bet niekas nedaro man džiaugsmo. 
Aš noriu rūpesčių, skausmų, kovų! Aš noriu vargo, trukumų, taip, 
noriu net žmonių neapykantos. O tada noriu pati išsikovoti, no
riu savo nuosavom rankom gyvenimą statyti, tik tada būsiu lai
minga!“

Tikrai, jos norai išsipildys. Greit prasidės revoliucija, kuri 
privers ją vargti ir rūpintis.3

1916 m. Alja pradėjo studijuoti. Ji lankė istorijos - filologi
jos fakultetą. Studijų pradžia liūdna. Ji sakosi: „Buvo Filosofi
jos įvado paskaita. Profesorius kalbėjo rusiškai, bet išsireiškimai,

1 R. A., Geheimnisse um Tataren und Götzen, Salzburg2 1932, p. 112.
2 R. A., Geheimnisse um Tataren und Götzen, Salzburg2 1932, p. 123.
3 R. A., Studenten, Liebe, Tscheka und Tod, Salzburg13 1931, p. 10.
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kuriuos jis vartojo, buvo man svetimi. Jis kalbėjo taip greit ir 
monotoniškai, kad aš nieko negalėjau suprasti. Paslapčiomis ap
žiurėjau savo kaimynus; jie visi sėdėjo su išmintingais veidais, 
tai yra, jie galėjo sekti ir tik aš viena esu tokia kvaila. Juo il
giau tas tęsėsi, tuo nemaloniau man buvo ir tuoj pradėjau aš, 
tikra to žodžio prasme, nuobodžiauti... O tas mane visai prislėgė“.4

Vėliau su studijomis buvo daug geriau. 1918 metais ji iš
laikė 14 egzaminų ir be to, lankė dar aštuonius seminarus. Dar
bo sąlygas turėjo nepavydėtinas: žiauri revoliucija, sužadėtinio 
mirtis, varginanti kelionė į Sibirą, grįžimas, šiltinės liga, truku
mas reikalingiausių dalykų — maisto, knygų, rašalo — ją labai 
vargindavo. Nežiūrint to, 1921 m. ji baigė egzaminus ir tais pat
metais ištekėjo už austro, kurį savo dienrašty vadina Otmaru 
Wagneriu. (Jis — Arnulf von Hoyer). Wagneris buvo karo belais
vis. Jis pasiliko Rusijoj dėl Aljos, čia studijavo ir pagaliau pro
fesoriavo. Nežiūrint neramumų Alja buvo laiminga, bet deja, ne
ilgai, nes Wagnerj greit atleido be jokių motyvų iš pareigų ir
ištrėmė iš Rusijos. Alja su skaudančia širdimi aprašo tą ištrėmi
mą: — „Daug rūpesčių savo gyvenime turėjau, daug sunkių va
landų išlaikiau, bet šios minutės atrodo man persunktos, kad aš
jas galėčiau iškęsti. Mūsų ištrėmimas pasirodė man kaip neap
sakomas-neteisingumas, o kad aš savo tėvynę, savo tėvus, savo 
tylų gyvenimą ir savo mokslo darbą dabar, tuoj dabar palikti 
turėjau, ta mintis pasirodė man nepakeliama...“6

Ottakringo pienininkė. 1925 metais Alja su savo vyru ir 
mažuoju Jurka jau Vienoj. Taigi, Wagneris savo tėvynėj. Kokia 
tragedija! Aristokratiškoji šeima didmiesty be jokių turtų ir su 
bereikšmiais dokumentais. Veterinorius jiems davė tokį patarimą: 
— „ Susi dėkite savo daiktus ir grįžkite į Rusiją, iki jūsų viza 
galioja. Darbo jūs čia jokio nerasite.“6 Bet ar galima tremti
niams? Jie ieško darbo, bet niekur nič nieko negali surasti. Alja 
siunčia vienai redakcijai pasakojimą iš rusų gyvenimo. Atsaky
mas: „... gerai parašytas, bet, zu schwer“. Kas toliau? Wagneris 
serga, Jurka serga, o visas jų turtas 43 šilingai. O kaip jie džiau
gėsi, kai gavo iš Rusijos kolegų ir savo tėvų 789 šilingus. Vė
liau Vagneriui paskolino jo draugas pinigų ir jie nusipirko Otta- 
kringe, Vienos kvartale, krautuvėlę. Čia daugiau kaip metus var
go Alja. Užsienietei, kuri nemokėjo Vienos tarmės, kuri ilgėjosi 
tėvynės; buvo nepaprastai sunku. Bet užtat jos vyras galėjo stu
dijuoti. 1927 metais Wagneris išlaikė egzaminus ir gavo moky
tojo vietą Salzburge. Po didelių vargų ji rašo: — „Mano Dieve, 
kaip gražu gyventi. Kaip laiminga aš tuo, ką pasiekiau. Paga
liau savo sielai atradau ramybę, nes aš turiu mylimąjį, esu mo-

4 R. A., Studenten, Liebe, Tscheka und Tod, Salzburg 1931, p. 28.
5 R. A., Ehen im roten Sturm, Salzburg 1932, p. 360.
6 R. A., Milchfrau in Ottakring, Salzburg 1933, p. 13.
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tina ir galiu reguliariam darbui atsiduoti, kuris dvasiai kažką 
duoda“.7

Dabar Alja yra vaiky psichologijos docentė Salzburge.
Svarbiausi charakterio bruožai. Jos troškimas išreikštas 

žodžiais: — „Tris uždavinius pasistačiau — motina noriu būti, 
šeimininke noriu būti ir dar noriu mokslu^ dirbti“.8

Žmoni y meilė. Dar mažytė Alja, bet jau gailestinga. Ji 
kovoja su būriu išdykėlių, kurie nori kačiuką prigirdyti. Lokys 
perkanda tam kačiukui galvą, ji apverkia ir palaidoja jį. Alja 
nešasi namo sužeistą erelį, kad miške nežūtų. Kartą pusbrolis 
Tolja įžeidė tarnaitę, Alja apkabino ją, pabučiavo ir prižadėjo ją 
visados ginti.

Aleksandra sugebėjo net mažai pažįstamų žmoniy širdies 
dureles atrakinti. Ji kiekvieno žmogaus sieloj mato lakštingalą, 
kuriai tik dainuoti reik leisti.

Jos siela aristokratiška. Ji savo nuotaikų gera šeimininkė: 
niekad nesisakydavo savo liūdesio, nesiskysdavo vienatve, nors 
lovos pagalvė kartais daug karčių ašarų sugerdavo. Ji sakosi: — 
„Svarbiausia yra įtikinti žmones, kad viskas einasi gerai. Juk 
bitės gelia noriai veidą, kuris ašaromis drėgnas; užtat mano vei
das terodo tik šypseną“.9 Tą jos motina patvirtina: „Ak, dėl Al- 
jos aš visai rami, ji niekad nežus. Ar matėt Jūs ją kada nors 
liūdną?“10

Ji visados stengėsi gerai sugyventi su visais žmonėmis. 
Žmogaus nustoti buvo jai skaudžiau negu klijento.

Vaikus ji ypatingai mylėjo. Jei laiko turėdavo, kalbėdavos 
su jais, sekdavo jiems pasakas. Bet visą savo širdį paaukojo sa
vo vyrui ir sūneliui Jurkai: — ,,... visą mokslą atiduočiau už 
vienintelį nusišypsojimą savo vaikučio“.

Alja meilės esmę suprato: — „Žinai tu, mano Miela, pa
daryti, kad į tave koks nors svetimas vyras įsimylėtų, yra ne
sunku, bet tu padarai, kad tavo pačios vyras į tave kasdien iš 
naujo įsimyli ir net diena iš dienos vienu laipsniu daugiau“.11 
Taip kartą sakė jai jos vyras.

Optimizmas. Atjos tėvai ir seneliai buvo turtingi. Taigi, 
Alja turėjo visko, ko tik jos siela troško. Pati buvo linksma, 
gabi ir sveika. Ji domėjosi žmoniy vargais, buvo prisirišus prie 
savo tėviškės, prie rusiškų papročių. Bet revoliucija viską sunai
kino. Pirmiau puošnus Rachmanovų butas, dabar tik kertelė va
gone, kur jai kartą net plaukai prie sienos prišalo. Egzaminus 
ruošti galėdavo tik stoty, nes namie ir šalta ir tamsu. Revoliuci
ja sunaikino jos senelius, dėdę ir net sužadėtinį, o pagaliau ir

7 R. A., Milchfrau in Ottakring, Salzburg 1933, p. 331. 
s R. A., Ehen in roten Sturm, Salzburg 1932, p. 218.
9 R. A., Milchfrau in Ottakring, Salzburg 1933, p. 195.

10 R. A., Ehen in roten Sturm, Salzburg 1932, p. 227.
11 R. A., Ehen in roten Sturm, Salzburg 1932, p. 344.
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iš tėvynės ištrėmė. Vienoj, universitetą baigusi moteris, tik pie
nininkė ir skalbinių plovėja. Bet visi šie sunkumai jos nesunai
kino. Ji niekad visiškai nenusiminė. Gamta, šeima, dienoraštis, « 
religija duodavo jai stiprybės sunkiose valandose. Jos optimiz
mastruputi panašus vyskupo Kepplerio optimizmui.

Pamėgimas užrašinėti savo pergyvenimus. Kad 
Alja šiandie žymi rašytoja, jos tėvas daug čia nusipelnė. Ji da
bar noriai prisimena tėvo nuomonę apie rašytojo pašaukimą: — 
„Poetas pirmiausia turi būti skaistus žmogus, jis imdamas plunks
ną turi visados save klausti, ar jis tuo ką rašo savo skaitytojo 
sielos neteršia“.12 Toj srity jos tėvas visados griežtas. Kartą jai 
labai gerai pasisekė „Turgenevo moterys“. Tada ji sakėsi savo 
tėvui, kad ji turinti dideli talentą. Tėvas atsakė piktai: — „Jie 
tave tik žudo, koks tu gali būti talentas, jei tu nieko nedirbai, 
nieko nepergyvenai, nieko neiškentei?“13

Jaunutė pradėjo rašinėti eilėraščius, bet susipažinusi su 
Wagneriu daugiau neberašė.

Ji kūrė ir noveles. Ypač vieną, kurią jos tėvas savo leidžia
mam laikrašty atspausdino, turėjo didelį pasisekimą.

Dabar su dideliu susidomėjimu skaitomi jos dienoraščiai 
ir romanas „Die Fabrik des neuen Menschen“.

Kartą Wagneriui jo draugas pasiūlė parašyti ką nors iš ka
ro belaisvių gyvenimo Ruäijoj. Sutartas laikas atėjo, o jis dar 
nieko neparašė. Tada jiems kilo mintis pasiūlyti Aljos dienoraš
tį. Alja ilgai abejojo, svarstė, bet pagaliau sutiko, tada jos vyras 
viską išvertė j vokiečių kalbą.

Jos dienoraščio išleista keturios knygos: „Geheimnisse um 
Tataren und Götzen“ (1932) ir trilogija: „Studenten, Liebe, Tsche
ka und Tod“ (1931), „Ehen im roten Sturm“ (1932) ir „Milchfrau 
in Ottakring“ (1933).

Knygoj „Geheimnisse um Tataren und Götzen“ pasakojama 
apie autorės vaikystės ir gimnazijos laikus: čia randama jos per
gyvenimus pas senelius Urale, įspūdžius susitikus su totoriais. 

‘ Ji pažįsta keistus žmones, kurie tiki į kinietiškus dievus, mato, 
kaip kinas iš skaudančio danties kirmėlytes traukia. Iš gimnazi
jos laikų duoda kelius keistus ir įdomius mokytoju ir mokinių 
charakterius.

Dėl lengvo stiliaus, dėl įdomaus turinio knyga yra skaitytina.
Dienoraščiuose „Studenten, Liebe, Tscheka und Tod“ ir 

„Ehen im roten Sturm“ autorė pavaizduoja savo gyvenimą stu
dijų metu ir duoda revoliucijos vaizdu, kiek ši palietė universi
tetą, šeimą ir buržuaziją. Pradžioj Alja revoliucijos nesuprato: — 
„Revoliucija man reiškė karo galą, ligoninių, kareivių kančių ga-

12 R. A., Wie es zu meinen Tagebüchern kam, „Schönere Zukunft*, Wien
1933, Nr. 13/u, p. 357. >

13 ibd p. 357.
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lą; revoliucija man reiškė galą areštų, ištrėmimų, bado ir nelai
mių“.14

„Milchfrau in Ottakring“ aprašo savo gyvenimą Vienoj po 
ištrėmimo iš tėvynės, iki 1930 metų. Tais pat metais ji džiaugs
mingai baigė savo trilogiją žodžiais: — „Priimk, o Dieve, šian
die mano dėkingumą už viską, ką Tu man šiame gyvenime do
vanojai, už karčias skausmo valandas, kurios mane pamokė džiaugs
mą mylėti ir už džiaugsmo valandas, kurios mano sielą šviesią 
ir tvirtą padarė...

O aš, aš esu viską viską radus!“15
Autorė savo gyvenimą nuoširdžiai ir atvirai aprašo. Ji mums 

atrodo, kai gražiausia romano herojus. Jos turtinga asmenybė, 
tikri faktai, kurie nušviečia Rusijos gyvenimą laike revoliucijos, 
lengvas stilius, daro trilogiją įdomią ir labai vertingą. Užtat ne
nuostabu, kad ji yra jau į daugelį svetimų kalbų išversta ir iš
leista net po keletą karty. Reik džiaugtis, kad lietuvių kalboj ją 
taip pat turime.

Iš silpnųjų trilogijos pusių yra autorės nevisados griežtas 
formulavimas minčių ir jų kartojimas.

Kad jos talentas geriau paaiškėtų, susipažinkime su jos vie
ninteliu neseniai pasirodžiusiu romanu „Naujojo žmogaus fabriku“.

Romane pavaizduota darbo komuna GPU, kur komunistas 
Wladimirovas pasistato sau uždavinį žmogžudžius, vagis, paleis
tuvius komunistiška pasaulėžiūra proletarais išauklėti. Apskritai, 
romano tikslas, nušviesti dabartinį Rusijos gyvenimą. Rašytoja ro
do žemą morališką padėtį komunistiškai nusistačiusio žmogaus 
ir ieško priemonių jį gelbėti.

Centriniai romano veikėjai yra Tanja ir Wladimirovas. Tan
ja neturtinga studentė, kuri turi rūpintis pragyvenimu. Ji tarnavo 
įstaigoj, kur Wladimirovas buvo jos viršininku. Tanja pradėjo 
jausti, kad Wladimirovas jai kaž kuo artimas, Wladimirovui ji 
taip pat patiko. Kartą Wladimirovas buvo girtas ir pasielgė su ja 
labai žiauriai. Tanjos sieloj kilo maištas. Ji nebežinojo kaip elg
tis, norėjo pet jį užmušti, bet suprato, kad tuo būdu nieko ne
laimės. Taigi, pasiryžo kantriai ir tyliai eiti jai Aukščiausiojo skir
tu keliu. Wladimirovas laukė jos priekaištų. Jo kaltė, jos tylumas 
ir rūpestingas darbas nedavė jam ramybės. Jis ryžos ją vesti, bet 
Tanja dabar nesutiko. Ji pasigailėjimo nenorėjo. Wladimirovas 
nustojo sielos pusiausviros, ieškojo paguodos pas burtininkę, pa
galiau stipriai susirgo. Dabar Tanja pajuto, kad be Wladimirovo 
jos gyvenimas tuščias, skurdus. Ji ryžosi jį gelbėti, pradėjo slau
gyti, o visiškam sveikatos krizy pažada būti jo žmona. Jis pa
sveiksta ir veda Tanją. Jo tikslas jai komunistišką dvasią įskie
pyti, o Tanja nori jį krikščionybei, gėriui laimėti. IŠ tikrųjų, po

11 R. A., Studenten, Liebe, Tscheka und Tod, Salzburg13 1931, p. 128.
15 R. A., Milchfrau in Ottakring, Salzburg 1933, p. 332.
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dideli v vargų, Tanja savo išmintingumu, savo nepalaužiama va
lia ir pasiaukojančia širdimi nugali Wladimirovą, kuris prisipa
žįsta: „Tanja, tu... tu visuose frontuose laimėjai“.

Laiko dvasiai geriau nušviesti rašytoja duoda dar keletą epi
zodų, pav., pasakoja šeimos įvykius profesoriaus WladimiroviČiaus 
ir Annos Ivanovuos. Anna buvo darbšti, rūpestinga, bet nemo
kyta ir negraži moteris. Profesorius pasirinko ją žmona dėl jos 
gerumo, bet vėliau paliko ją su Šeima, o pats pasisuko į laisvą 
komunistišką meilės kelią. Boris Pavlovičius, kurio pašaukimas 
tik vedybos, pražudo artistę Niną Aleksandrovną, kuri jį nuošir
džiai mylėjo. Be to, rašytoja pasakoja apie „Gottes Lonte“ sek
tą. Ši sekta moko žmones Dievą pažinti ir rodo, kad žmogų 
vien materialistinė pasaulėžiūra negali patenkinti. Šie atskiri epi
zodai rodo, kaip sunkus tokioj atmosferoj Tanjos kelias.

Veikalo kompozicija. „Meilė yra kantri, gailestinga, 
meilė uždengia viską, tikisi visko, pernešą viską. Meilė niekad 
nesiliauja“. Šiuo, romaną aiškinančiu, motto pradeda rašytoja 
savo veikalą.

Romano pradžioj duoda simbolišką paralelę tarp Tanjos ir 
gamtos. Tanja nerami, nujaučia nelaimę. Gamta taip pat: upė 
patvinus, drumzlinas vanduo užliejo šalį, bangos dūksta. Tanjos 
žvilgsnys apsistoja prie žolelių, kurios priešinasi srovei. Žolelių 
srovė nepalaužia. Tos silpnos žolelės simbolizuoja Tanją, kuri 
prieš komunizmo srovę kovos, iš kurios ji išeis laimėtoja. Toliau 
sutinkame Tanją įstaigoj, kur ji netenka nekaltybės. Čia romano 
veiksmo pradžia. Po to autorė piešia dvasinį stovį pakaitomis 
Tanjos ir Wladimirovo, o paraleliai duoda kelius kitus įvykius, 
kad laiko dvasia būtų aiškesnė.

Kaip romano pradžioje taip ir gale sutinkame Tanją. Ji po 
ilgų kovų laimi Wladimirovą. Jis nesugebėjo išsaugoti „Naujojo 
žmogaus fabriko“ nuo sektantų, o dėl jų jis areštuotas.

Kaip vaizduoja Rachmanova gamtą? Savo gamtos pamėgimą, 
savo j ją įsijautimą dienorašty ji taip išreiškė: „Gamta mano gy
venime vaidino ypatingai didelę rolę. Aš nuo seniai įpratau 
gamtoje ir su gamta gyventi... Aš įpratau kiekvienos dienos nuo
taiką sugauti, aš įpratau tolimą dangų virš savęs ir plačią upę 
prieš savo akis turėti. Aš įsivaizdavau galinti atskirti garsą ąžuolo 
nuo beržo. Taip, man atrodė, kad lyg kiekviena gėlė savo nuo
savą man visai tikrą melodiją turėtų“.16

Savo romane autorė neduoda ilgų gamtos vaizdų. Ji pasi
tenkina tik keliomis trumpomis eilutėmis. Jos gamta beveik visados 
harmonijoj su žmogaus nuotaika, nors pasitaiko ir kontrastingų 
sugretinimų.

Romane didelis skaičius asmenų. Svarbiausi — Tanja ir 
komunistas Wladimirovas. Studentė Tamara įdomi dėl savo

16 R. A., Milchfrau in Ottakring, Salzburg 1932, p. 135.
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auklėjimo tikslo. Gydytojas Krasnovas yra atstovas nesugebančiųjų 
savo įsitikinimus skelbti. Rašytojas Kuznecovas įdomus savo 
drąsa ir priešinimu blogiui.

Tanja visai panaši pačiai autorei. Gyvenimo įbalsiai tie 
patys. Ji gailestinga, globoja vargšą Njurką, bara žuvis mušančius 
kareivius. Jos nuomone, kiekvienas žmogus nešioja savy dieviškąją 
kibirkštėlę. Muzika, vaikystės dienų prisiminimai, tikėjimas duoda 
jai stiprybės sunkiose valandose. Ji visados darbšti. Meilei svar
biausia pasiaukojimas ir Tanjai ir Rachmanovai. Tanja sako: — 

meilė yra begalinis, nenutraukiamas darbas žmogui, kurį myli, 
visiškas užmiršimas savęs, atsisakymas savo asmenybės, kryžius 
po kurio našta žemai reik nusilenkti, jei norima jį iki galo 
nešti“17 Rachmanovai:—„Žmona ir motina būti, vadinasi, savęs 
visiškai išsižadėti, savo nuosavus norus ir svajones visai atidėti18 
Tanja buvo maloni, pasiaukojanti, bet ir griežta. Jos griežtumas 
pasirodė, kai ji gynė savo kūdikio teises.

Be Tanjos Rachmanavos yra ir daugiau personažų, kurie 
romane ir dienorašty tie patys, būtent, profesorius Wladimirovicius 
su Auna Ivanovna romane ir profesorius Georgi Alėksandrovičius 
su Jekatierina Pavlovna dienorašty „Ehen im roten Sturm“.

Komunistas Wladimirovas buvo darbo komunos GPU, arba 
„Naujojo žmogaus fabriko“ viršininkas. Jis tą draugiją pats įkūrė 
ir norėjo parodyti, kad visi nusikaltėliai tik dėl blogų sąlygų 
atsirandą. Pakanka juos tik į žmogiškas sąlygas įstatyti, išmokyti 
darbo, jais pasitikėti ir jie bus geri ir naudingi. Wladimirovas 
buvo labai uolus komunistas: daug skaitė savo pasaulėžiūros 
knygų, daug laikė paskaitų savo draugijoj. Bet ką laimėjo? Ko
munistas Pusankovas, kurį Wladimirovas daugiausia vertino, pa
bėgo. Pabėgimo priežastis: „bėgu, nes nuobodu“. Pagaliau įsiti
kino/kad vagys, niekšai, klastotojai pasilieka, ir komunistiškas 
idealas neįgyvendinamas.

Asmeniškam gyvenime buvo dažnai piktas, menkės ponas 
savo nuotaikų ir griežtas.

Gydytojas Krasnovas parodo visiškos laisvės seksualinėj 
srity vaisius. Pagal jį 81°/o jo pacientų serga lytinėm ligom. Jis 
tuo reikalu rašė knygą. Kartą ta tema laikė „Naujojo žmogaus 
fabrike“ paskaitą. Areštuotas. Kalėjimo kančios jam per sunkios. 
Norėjo sau pasilengvinti, įkliudė kelius nekaltus žmones ir pats 
žuvo.

Visai kitoks romanų rašytojas Kuznecovas. Jis, kaip ir dak
taras, dėl to susmukimo kaltina vyrus: „Niekados dar jokioj isto
rijos epochoj nebuvo vyras moters taip nužeminęs, kaip dabar. 
Jis užliuliuoja ją gražiais žodžiais. Ji turi padėti valstybę kurti, 
sako, bet tikrovėj jis ją pažemino iš auklėtojos ir kūrėjos iki

17 R. A., Fabrik des neuen Menschen, Salzburg 1935, p. 398.
18 R. A., Ehen im roten Sturm, Salzburg 1932, p. 226.
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visiškos geiduliu patenkinimo priemonės19. Įdomus jo pasikalbė
jimas su teismo tardytoju. Kuznecovas mirties nebijo. Jo paties 
sukurtoji religija žada jam geresnį gyvenimą. Žinoma ir jis ap
kaltintas ir nubaustas.

Tamara įdomi dėl savo auklėjimo. Jos tėvas_ meno garbiu- 
tojas. Jo auklėjimo principas: „mano duktė turi būti mano meno 
veikalu, taip užbaigtu meno veikalu, kokio dar, gal būt, joks 
menininkas nesukūrė“.20 Veltui pastangos. Tamara prieš tėvo norą 
įsimyli į keistuolį studentą ir palieka tėvy namus. Po kurio laiko 
persiskiria, įsimyli į profesorių Orlovą. Ilgesys, gyvenimo rūpesčiai 
išvagoja raukšlėmis veidą. Šis įvykis ją taip sujaudino, kad ji 
neteko proto. Grožiui auklėta, netenka grožio ir pati sunyksta. 
Nelabai tikėtina, kad Tamara dar sveika būdama, kalbasi su savo 
mylimuoju profesorium, nepažįsta jo ir išpasakoja jam savo jausmus.

Apie Rachmąnovos stiliy kalbėti negalima, nes originalo 
mes neturime. Taigi tuo atveju iškeikime ryškiausias vertimo sti
liaus savybes, kurios, reik manyti, ir originalui tinka.

Vyraujančios stiliaus priemonės yra pakartojimas ir retoriš
kas klausimas.

1) Kartojama tas pats žodis: „Überall vird geredet, geredet,
geredet!“

2) Kartojama toji pat sakinio dalis: 
war die Liebe, die sie rief...“ 

„...Das war Liebe! Das

3) Kartojama tas pats žodis naujuose sakiniuose: „Niemals 
ihm so in seine Augen blicken dürfen, wie er in die ihren? 
Niemals sollten sich ihre Lippen berühren, niemals sollte sie sich
an ihn schmiegen dürfen, fest, ganz fest? Nein, niemals!“

4) Kartojimas sujungiamas su žodžiy žaidimu: „Das ganze 
Leben! Welches Glück! Ein ganzes Leben! Welch unendliches
Glück!...“

5) Kartais žodžiai kontrastiškai sustatomi: „Mit leisen Schrit
ten schlich sie durch die Gassen und blickte mit ihrem dunk
len Auge in die Fenster der Menschen der jungen und der 
alten, der glücklichen und der unglücklichen. Freude und Trauer 
deckte sie...“

6) Labai mėgstama retoriški klausimai, kuriy viens po kito 
net keliolika eina: „Was ist aus ihr in diesen Jahren geworden? 
Wer sie heiratet? Wer war ihr Mann? Wo wohnt sie? Und warum 
dieser Ausdruck von Leid in ihrem Gesichte?...“

7) Romane epitetų nedaug. Jie dažniausiai paprasti ir sudė
tiniai optiškos prigimties būdvardžiai: dunkelbraune Flut, hell
blauer Himmel, zitternde Luft, schäumende Wogen... Trilogijoj 
jie kartais besaikiai vartojami: „diese halte, reine, friesche, wür
zige Luft“.

.. " • V

19 R. A-, Fabrik des neuen Menschen, Salzburg. 1935, p. 108.
20 ,R. A., ibid. p. 49.
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ELENA JACKEV1GAITĖ

Moterys medicinoje
Motery gydytojų būta jau ir priešistoriniais laikais. Kiekvie

nos tautos padavimuose čia vieną, čia kitą tokią moterį medikę 
užtinkame.

Seni graiky padavimai pasakoja mums apie Kolchidos kara
liaus dukterį Medėją, kuri ištyrė daugelio augalų gydomąsias ir 
nuodingas ypatybes, išrado iš spiritų ir efiry grupės kai kurias 
degamąsias medžiagas. Ji mokėdavo paruošti labai sudėtingus 
vaistus. Būdai, kuriais ji vaistus ruošdavo buvo: virinimas, mirky
mas, garinimas ir p. Ruošdavo ir įvairius tepalus, ir gydomus 
skysčius ir k. Šiy „burtų“ Medėja išmoko iš savo motinos He- 
katos, saulės dievaičio, Helijoso, anūkės. Kada 50 graiky mitolo
ginių jūreivių/argonauty, Jazono vadovaujamų atvyko į Kolchidą 
atimti iš tos šalies karaliaus Ai eto aukso vilnos, jie susitiko su 
Medėja. Pastaroji įsimyli Jozaną, pądaro jam stebuklingo tepalo, 
kuriuo jis ištrynęs savo kūną pasidaro stiprus ir galingas. Jis 
atima aukso vilną ir, sugrįžęs į tėvynę, veda parsigabentą kartu

I ' “■ " !■■■■■ Ji ■ !■ I l I I............. .... ■■ ............................ I n -r

8) Sakiniai beveik visi trumpučiai, o pavartoti periodai ne
komplikuoti.

9) Rusiškas raštų koloritas atsispindi vartojime rusiškų vardų, 
pavardžių ir šiaip rusiškų žodžių: tovarišČius, kaša Miločka.

Išvados
1 Aleksandra Rachmanova dėl savo nuoširdumo, atvirumo 

ir optimizmo yra įdomi asmenybė.
2 Jos veikalai duoda tikrą vaizdą iš revoliucijos ir šių dienų 

Rusijos gyvenimo.
3 Romanas „Fabrik des neuen Menschen“ rodo, kad Rachma

nova yra kelių ieškotoja, kaip išgelbėti Rusiją iš šiy dieny skurdo.
4. Romanas daro įspūdį lyg būtų sudarytas iš atskirų nove

lių, kai kurie personažai paimti iŠ dienoraščio01.

21 Citates vertė straipsnio autorė.
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Medėją. Iš tokių padavimų matome, kad gydymo mokslas mote
rims niekuomet nebuvo svetimas, net anais tolimais laikais.

II ar III š. pr. Kr. Atėnuose išgarsėjo moteris gydytoja Aguo- 
dika. Tuo metu Atėnuose veikė įstatymas draudžiąs moterims ir 
vergams mokytis medicinos. Tačiau Aguodika šią kliūtį nugalėjo. 
Ji persirėdžius vyriškiu mokėsi medicinos. Kada viskas paaiškė
jo, jau buvo vėlu drausti, nes Aguodika buvo išmokus kas jai 
reikalinga. Tuo ši moteris privertė panaikinti viršminėtą įstatymą. 
Senovės Graikijoje moterys pragarsėjo net savo mokslo veikalais, 
ypač akušerijos srityje.

Garsusis V a. gydytojas Aecijus cituodavo ištisus skyrius iš 
tūlos Aspazijos veikalų.

Viduramžy pragarsėjo kaip medikė šv. Hildegards iš Bin- 
geno (1098 — 1178). Ji buvo Rupertsbergo vienuolyno vyresnioji, 
mistike, rašytoja, mokslininkė, viena iŠ tų didžiųjų moterų, jjrieš 
kurias turi lenktis ištisi amžiai. Vienuolyno saulėtuose daržuose 
ji augindavo vaistažoles ir iŠ jų gamindavo vaistus. Jos parašyta 
liaudžiai medicinos knyga vadinasi „Materia physica“. Antroji 
Hildegardos, kaip gamtos tyrinėtojos knyga pavadinta „Causae 
et Curae“ gvildena etjologiją, patologiją ir įvairių ligų terapiją, 
o ypač moterų ligų. Hildegardos medicina remiasi jos pačios 
tyrinėjimais, liaudies medicina ir arabų gydymo menu. Medikė 
Hildegards buvo plačiai žinoma. Pas ją suplaukdavo labai daug 
ir iš toli ligonių minios ir, kaip liudija seniausieji jos gyvenimo 
aprašymai, beveik niekas nebuvo atleistas neišgydytas. Ji duodavo 
praktiškus patarimus apie tai, kaip reikia žmogui savo kūną pri
žiūrėti: kreipė dėmesį į dantų valymą, jojimą, dargi į masažą, 
nustatydavo dietą.1

Sistemaiiškai mokyklose mokytis medicinos moterys pradėjo 
XI ir XII a. Salermo universitete, Italijoje. XI a. ypač pasižymėjo 
gydytoja Trottula. XII a. pagarsėjo chirurgijoj gydytoja Mercuriada. 
XIV a. Mataušo de Romano žmona Frančeska gavo leidimą Se- 
lerme užsiimti chirurgine praktika.

Vėlesniais amžiais moterys studijavo mediciną Neapolio 
universitete ir ypač Bolonijos. Ten neretai jos būdavo profeso
riais ir pragarsėjo visoje Italijoje. Pav., XV š. Bolonijoje buvo 
profesoriumi Dorothea Bucca. Ji paveldėjo iŠ savo tėvo moralės 
filosofijos ir praktiškos medicinos katedrą. VIII š. ten pat Bolo
nijoje, daugiau kaip 25 metus Laura Bassi (1711 — 1778) dėstė 
fiziką, gi Ona Menzolini — Morandi (1716 — 1774) skaitė ana
tomiją. Abidvi jos buvo ištekėjusios.

Gydytoja M. Pružanskaja sako, nuo universitetų įsteigimo 
iki pusės XIX a. šalia 16 universitetinio išsilavinimo moterų me
dikių surado dar 76 moteris, kurios buvo praktikės ir teoretikės 
gydytojos.

J) Plačiau apie šią nuostabią gydytoją — gamtininką Hildegardą rašyta 
N. Vaidilutėje 1931 m. Nr. 5, 6-7, 8-9 ir 10.
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Apie pusę XIX a. šioje srityje prasidėjo naujas judėjimas. 
1848 metais Amerikoje buvo įsteigta motery medicinos švietimo 
draugija, kuri Bostone įkūrė motery medicinos mokyklą. Pastaroji 
silpnai gyvavo ir 1874 metais buvo prijungta prie Bostono uni
versiteto. 1850 metais, dėka Onos Preston energijos Filadelfijoje 
atidarytas motery koledžas. Tais pačiais metais Nev-Jorke buvo 
įsteigta pirmoji motery ligoninė. Taigi Amerikoje pirmiau kaip 
kituose kraštuose buvo leista moterims mokytis medicinos kaiku- 
riuose motery universitetuose, bet, deja, ty įstaigų mokslo lygis 
nebuvo perdaug aukštas.

1847 m. E. Lėguvė skaitė paskaitas College de France ir 
ten išsitarė už motery švietimo praplatinimą ir už prileidimą mo
tery prie studijy medicinos fakultetuose, ir prie priežiūros mokyklų, 
ligonių, kalėjimų ir fabriky. 1860 metais buvo moterims atidaryti 
Šveicarijos universitetai. 1867 metais pirmoji rūsy pionerė, ponia 
Suslova gavo Ziūriche, kaip chirurgas ir akušerė medicinos dak
taro laipsnį, už savo disertaciją „Beitrag zur Physiologie der 
Limphe“. Medicinos daktaro laipsnį.

Vėliau ir Prancūzijoje leido moterims studijuoti mediciną. 
Statistikos daviniais 1889 — 1890 mokslo metais Paryžiuje buvo 
152 studentės, iš j y prancūzių 24, anglių 8, rusiy 107, iš tų visų 
studenčių skaičiaus medicinos fakultete mokėsi 123, o jų tarpe 92 
rusės — reikia pažymėti, kad šie daviniai nerodo dar, ar visos 
tos studentės, pavadintos rusėmis, buvo ištikryjų ir rūsy tautybės. 
Vokietijoje imperijos įstatymai šalino moterį tarp kitko ir nuo 
gydytojo profesijos.

Anglijoje iš viso sunkiau moterys galėjo atidaryti sau kelią 
prie medicinos mokslų. Kai 1869 m. Edinburgo universitetas 
nusprendė įsileisti keletą motery į medicinos fakultetą, tai ši 
naujiena sutiko tokius energingus protestus studentų tarpe, kad 
greit reikėjo nuo tokio sumanymo atsisakyti. 1865 m. buvo pir
mą kartą prileista prie medicinos praktikos gydytoja Elisabeth 
Qarret, kuri užsienyje, bet ne Anglijoje, buvo mediciną išstudija
vusi. 1874 m. buvo įsteigta speciali motery medicinos mokykla — 
London School of Medičio for Vomen. 1876 metais Anglijoje 
parlamentas nutarė prileisti moterį medicinos mokyklose prie eg
zaminų, bet ne visos mokyklos Šį įstatymą praktikoj panaudojo. 
Pav., tarp 1870 ir 1894 m. moterys buvo įleistos į Oksfordo uni
versitetą, išskyrus tik medicinos fakultetą. Bet kova už lygias 
teises šioje srityje dar nebaigta ir net dabartiniu metu kai kurios 
Londono klinikos nesutinka įsileisti studenčių — medikių.

Statistikos daviniais Rusijoje, nuo 1873 iki 1887 metų, tarpe 
motery gydytojų, lietuvaičių buvo trys (3) — 0,78% viso gydy
tojų moterų skaičiaus.

Lietuvos Aido 1679 Nr., iš 1933 m., tilpo žinia apie pirmąją 
Europos gydytoją Matildą Teiefen, kuri 1933 metais minėjo savo 
95 mėty sukaktuvės Badeno vienuolyne. Ji iškovojo sau vietą 
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DANVTĖ LIPČH'TĖ

Buvau maža
Ar atsimeni, mamyt, tuos vakarus seklyčioj, 
kai prieblanda jau skverbdavos pro langus, 
kai Tu_ir aš prieš Viešpatį patamsy 
rąžančiu varstėm, malda pakildavom į dangti?

Buvąu maža. Kentėt dar nemokėjau 
vien Tavo marga priejuoste žaidžiau, 
kodėl rasojo akys tavo — 
Tada dar nežinojau, dar nesupratau.

Ar atmeni, mamyt, rasa jau krito
ir Viešpats kryžiuje paliko toks tamsus, 
pabučiavai mane, paglamonėjai,
— Mokykis melstis, -— pasakei, — gyvenimas sunkus.

Sorbonos universitete tais laikais, kai moterims studijuoti dar 
nebuvo leidžiama, todėl atkreipė į save visų dėmesį. Matildos 
Teiefen imatrikuliacijos iškilmėse dalyvavo 600 studentų. Univer
sitete Matildai teko pakelti daug pajuokos, bet jai pagelbėjo 1865 
m. siautusi Prancūzijoje šiltinės epidemija, kurios nuslopinime 
ji labai aktingai dalyvavo. Tada jai ir buvo išduotas diplomas. 
Prancūzų — vokiečių karo metu 1870 — 71 m. Matilda Teiefen 
tarnavo kariuomenėje ir buvo sužeista. Savo amžių Matilda Te- 
jefen baigia vienuolyne.

Įdomu dar prisiminti kitą moterį, kitados gyvenusia Italijoje, 
Gaetaną Anjezi (1718 — 1798), kuri visoje Europoje išgarsėjo 
savo matematikos vadovėliu. „Instituzione analitiche“ 1748 m., 
bet vėliau, 1750 m., atmetė katedros pasiūlymą Bolonijos univer
sitete ir visiškai atsidavė labdarybės darbams.

Moterų gydytojų yra nemažai ir Lietuvoje, jų tarpe ir uni
versiteto ekstraordinarinis profesorius vaikų ligų gydytoja Vanda* 
Tumėnienė-Mingailaitė. Iš viso 1932 metais medicinos gydytojų, 
turinčių nuolatinius leidimus praktikuoti, Lietuvoje buvo užregis
truota 545, iš to bendro skaičiaus moterų — gydytojų buvo 107, 
iš jų 49 žydės, o likusios lietuvės ir kitų tautybių. Jau laikas 
būtų susirūpinti lietuvių moterų — gydytojų istorija, sužinoti kas 
iš jų ir kada būvo pirmutinė gydytoją įtrinkti atatinkamas žinias 
apie moteris gydytojas mūsų nepriklausomoje valstybėje. Lie
tuvos ir lietuvių moterų gydytojų istorija turėtų rasti vietą 
Lietuviškoje Encyklopedijoje, bet kad jas tinkamai nušviesti rei
kia jau dabar rinkti medžiagą tokiam straipsniui. Tuo darbu 
turėtų rūpintis visos moterys ir moterų organizacijos, gi raginti 
į tą darbą ir imtis šiuo klausimu iniciatyvos privalėtų moterų 
spauda. .
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NAMŲ ŽIDINYS

EMILIJA PETRAUSKAITĖ

Moterų rūbų mada
'į . ,

Bendrai apie madą

Po ilgos, nuobodžios ir gamtos kaprizu pilnos žiemos išlė
to artinasi pavasaris. Nors dar vis su šalčiu kovodama, kas rytą 
vis šiltesnė pateka saulutė ir kaitriais spinduliais glosto šaltą že
mę. Visa kas keičia savo pavidalą. Argi žmogus, o ypač moteris 
gali atsispirti šiam galingam gyvenimo Šaukimui — visa paruoš
ti ateinančiam pavasariui. Tame visuotiniame atgimime atgyja 
mūsų gyvenimo aplinkuma ir iškelia daug opių mūšy kasdieni
nio gyvenimo klausimų. Vienas iš tų reikalingų aptarti klausimų 
yra rūbų mada.

Regimam pasauly nieko nėra amžina — visa keičiasi. Ir pa
ti gamta nemėgsta vienodumo, monotoniškumo, ir ji keičia savo 
išvaizdą. Dėl rūbų mados nepastovumo neretai yra kaltinamos 
moterys — esą tai išeina iš jy būdo nepastovumo. Tačiau, ar 
tik vienos moterys savo rūbais seka madą? Vyry rūbai savo pag
rinde turi nusistovėjusį pobūdį, bet detalėse ir jie turi savo ma
dą. Su kokiu kruopštumu ir atydumu vyrai renkasi sau naują 
kaklaryšį ar marškinius! Jiems taip pat ne vis viena ar jų api- 
kaklės ir „manyškos“ bus tokios, kokias dėvėjo jo tėvas ar senelis.

Mūsų rūbų mados įneša į kasdienį pilką gyvenimą naujo 
spalvingumo ir giedros. Mady gražumas ir elegancija teigiamai 
veikia žmones: juos geriau, maloniau nuteikia ir, kaip kiekvienas 
kitas menas, auklėja jausmus, juos švelnina. Kiekviena moteris, 
kuri atidžiai apgalvoja darydama sau rūbus yra savo rūšies dai
lininkė, ji taip pat kuria, kaip ir bet koks menininkas, o visas 
pastangas, iššaukiančias eilę rūpesčių, vainikuoja pasigėrėjimo 
jausmas savo kūriniu, čia ji pasireiškia kaipo tikra estete. Tačiau 
šis kūrybos instinktas kartais yra per stipriai išvystomas, tada - 
moteris pasidaro jau tikra rūbų vergė: jie tampa jos gyvenimo 
tikslas ir visa paguoda. Kadangi gyvenimas turi daug gražesnių 
ir rimtesnių tikslų, tai šitoks šališkumas yra nepateisinamas. Ant
ras kraštutinumas yra apsileidimą rūbuose pateisinti laiko stoka.
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Rūbu modeliai teniso žaidėjoms
Nupirkti rūbui medžiagą, išrinkti „fasoną“, surasti siuvėją ir ke
lis kartus rūbą prisimieruoti, iš tikrųjų reikalinga daug laiko. Šio
je srityje praktiškumas yra geriausias pagelbininkas. Daug aplin
kybių čia galima numatyti iŠ anksto ir prie progos, poilsio metu, 
visa gerai apgalvojus, sužinojus, išsirinkus nebetenka daug bran
gaus laiko sugaišti.

Madą, kaip ir visus kitus gyvenimo reiškinius, sukuria pats 
gyvenimas: aplinkuma, laiko dvasia, žmonės ir jų palinkimai, ir 
nusiteikimai. Kartą įgavusi realų vaizdą, mada hipnotizuojančiai 
veikia žmones — sunku eiti prieš šią galingą srovę. Dėl to tik 
kartais ir negražios žalingos mados randa daug pasekėjų tų as
menų tarpe, kurie neturėdami savo aiškaus nusistatymo, be kri
tikos priima visa, kas yra madoje — ką jau kiti yra priėmę.

Ką siūlo pavasario mada?
Rūbų mados po karo ilgai svyravusios, dideliais priešingais 

šuoliais kas met keisdamosios, paskutiniu metu pradeda įgyti vis 
pastovesnį pavidalą. Labai ryškių skirtumų tarp atskirų sezonų 
nebežymu ir dėl to darosi lengviau prie jų prisiderinti. Žymu
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tendencija pasisavinti iš praeity, net žymiai senoviškų laikų, kas 
buvo elegantiška ir tikrai gražu, priduodant naujų efektingų niu
ansų, įvairumo ir naujo moteriškumo. Žodžiu, dabartinėje madoje 
žymu tobulėjimas tikrai meniškai estetiška kryptimi.

Dabartinė mada duoda daug galimumų, nes yra labai įvairi 
ir net turi kontrastų. Kas buvo madoje atskirais sezonais ankš
čiau, to daug yra užsilikę ir šiai dienai. Pav., suknelių kirpimas 
yra labai įvairus — daromos prigulusios prie liemens suknelės, 
kliošai iš skersų medžiagų, bet dar labai praktikuojama, ypač iš
eiginėse ir balinėse suknelėse, kliošai prasidedą nuo juosmens. 
Rūbų puošime palikta didžiausia laisvė ir veik visa, kas kada 
nors yra buvę: sagos, guzikai, mezginiai, oda, spalvoti puošimai, 
blizgučiai. Paskutinis mados Šūkis yra įvairūs puošimai medžiagų 
suraukimo būdu ir šniūravonės iš virvučių, ypač auksinių ir si
dabrinių spalvų, įvairios kombinacijos ir susukimai; o taip pat’ 
labai madoj pastatomos apykaklės. Prie jų eina maži kaklo iš
kirpimai, ir įvairios medžiaginės gėlės, senelių papročiu, segamos 
prie juosmens iš kairės pusės.

Paltai yra trijų rūšių: ilgi, vidutiniai ir tikri sportiški ang
liško fasono, kurie lieka be pakeitimų (gal tik toks pakeitimas, 
kad jie užpakaly dabar prakirpti, panašiai, kaip vyrų). Kirpimas 
— šiek tiek į liemenį, su juostomis ir be juostų, į apačią žymu 
mažas paplatėjimas. Visas šio sezono paltų elegantiškumas yra 
rankovės, kurių kirpimas dažniausia daromas „regiau“ būdu. Cha
rakteringos yra maišo pavidalo, rankovės, nuo alkūnės įvairiai su
imamos, ir įvairūs margi spalvoti paltų puošiniai. Palty, o taip 
pat ir kostiumų spalvos dažniausia įvairių atspalvių pilka, toliau 
eina melsva ir žalia.

Kostiumai. Pereitais metais buvę madoje kostiumai vad. 
„complė“, šiemet įgauna kitą vaizdą: jie nebebus tokie ilgi, il
giausi du trečdaliu suknelės ilgio, daugiau į liemenį ir net su 
juostomis. Elegantiški kostiumai — ilgoki ir plačiomis kombinuo
tomis rankovėmis ir Šiemet bus madoje. Taip pat eis gatvinės 
suknelės — kostiumai iš vilnonių medžiagų ir spalvoti bolero 
ant sportiškų ir lengvų vasarinių suknelių, įvairių spalvų. Ang
liški kostiumai, kurie yra visados madoje, turi palinkimą švel
ninti griežtas linijas: pryšaky skvernai užbaigiami apvaliai. Jei 
kostiumui norima suteikti sportišką išvaizdą, tai ant kišenių de
dami guzikai, minkštos odos apykaklės pritaikomos. Bet ir šiaip 
ant paltų, kostiumų ir net kartais ant suknelių dedamos didelės 
kišenės.

Suknelių visas charakteringumas yra rankovės, kurios labai 
įvairios ir gražios. Pirmoje eilėje eina rankovės „reglan“, taip 
pat vėl sugrįžo, kiek anksčiau neperdaugiausia mėgtos, rankovės 
ant pečių rauktos pūstos, į apačią siauros. Balinių suknelių ran
kovės daugumoje baliono pavidalo. Prie suknelių dekoravimo var
tojami visokie drapiravimai ir plise.
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Visokių rūšių bliūzelės ypatingai madoje: sportiškos - iš 
lengvų medžiagų ir įvairių dekoratyvinių medžiagų (labiau išei
ginės) — taftos, mezginių, nertos. Jos dėvimos ilgesnės su juos
tele viršuj sijonėlio, ir įkišamos į vidų. Paskutinė naujiena yra 
didelės sidabrinės sagos ant juodų bliuzelių ir suknių.

Medžiagoms kostiumams ir švarkams vilna ir sunkūs kre
pai, vasarinėms suknelėms ir bliūzėms — tafta. Vasarą būsiąs 
madoj krepžoržetas.

Skribėlaitės savotiškos formos ir labai puošiamos su gėlėmis.
Batai — labai eina žamšas, o paskutinė naujiena būsią 

įvairių kombinacijų, išdirbimo ir spalvų lininiai batai. Jų būsią 
ir baltų. Taip pat šią vasarą būsią dėvimos spalvotos pirštinės, 
derinamos prie suknelių spalvų.

Gyvenimo būtinumas iššaukė reikalą padaryti šią trumpą 
informaciją mados klausimu, bet širdyje graužia kirminas pabrėžti 
ir tą liūdną faktą, kad pas mus Lietuvoje, palyginti, neturtingoje 
šalyje, žymu per didelis užsienių madų sekimas. Iš užsienių at
važiavę asmenys ne retai stebisi mūšy moteriškos publikos puoš-

i

Skoningai ir paprastai

177

35



M. IVANAUSKAITĖ t I

Sužieduotinė
Iš Teofilės Brodovskienės

Žmona ir motina tai titulai, kurie į 17 metų mergaitės sva
jonių ciklą neįeina. Visus jaunos mergaitės širdies troškimus 
vainikuoja žavingas skaistus reiškinys — meilė. Šie jausmai ir 
troškimai taip yra kilnūs ir gryni, kad jokia motina nei peikti, 
nei užginti to savo dukrai negali. Šalia sveikiausių ir realiausių 
supratimų apie gyvenimą, šalia sąžiningiausių pareigų vygdymo, 
ateina valandėlė... ir krūtinėj pabunda ilgesys, visa jaunatvės jė
ga pasireiškiąs meilės troškimas.

Nepakanka tada mergaitei tėvų, seserų bei brolių prisiriši
mo; tuščias jos širdies kerteles nepajėgs užpildyti tėvynės, žmo
nių ir Dievo meilė, pamėgimas visko, kas kilnu ir gražu. Meile 
galima pajusti, kad pasaulyje yra dar kaž koks realus gėris, iš 
žemiškų gėrių kilniausias, kuris teisėtai priklauso jai ir yra jai 
išeities punktu ne tik jos laimei, bet ir tobulinimosi laiptas, nau
jų dorybių žadintojas, įgyvendinimui jos pašaukimo priemonė.

numu ir elegancija. Tai esą žymu ypatingai Kauno ir net pro
vincijos miestelių gatvėse, kur moterys stengiasi viena už kitą 
puošniau išrodyti. Grožis ir elegancija, žinoma, yra geras ir pa
laikytinas dalykas, bet kada jis pereina mūsų išteklius, virsta pra
banga, tuščiu lenktyniavimu ir sudaro labai didelį kontrastą inte
ligentų ir biednesnės visuomenės sluoksnių tarpe, — virsta net 
socialinių nedarnumų ir neapykantos bei pasipiktinimo šaltiniu. 
O mūsų, moterų, pareiga, rodos, yra apsisaugoti nuo tos negar
bės būti savo tėvynei kokių nors blogybių sužadinimo akstinu. 
Be to, šiais sunkaus ekonominio krizio laikais, kiekvieno žmo
gaus prievolė yra prisidėti prie tautos gerbūvio kėlimo ir taupu
mo idėjos ugdymo.

Antras pabrėžtinas reikalas yra tautiškų kostiumų dėvėjimo 
klausimas. Mūsų tautiški rūbai yra gražūs ir galėtų atstoti labai 
dažnai kokius nors madnius aprėdalus. Jie turėtų būti labiau mė
giami. Dabar kartais susidaro įspūdis, kad tautiškų rūbų dėvėji
mo platinimu rūpinasi daugiausia tik organizacijos, kurios užde
da savo narėms pareigą įsigyti tokius rūbus ir tautinėse iškilmė
se juos dėvėti. Jei tautiški rūbai labiau įeitų į „madą“, jie galė
tų daugely atvejų suekonominti mūsų išteklius ir dar labiau pa
brėžtų mūsų patriotini nusistatymą. Tiesa, įsigyti gražų tautišką 
kostiumą brangiai kaštuoja,'tačiau, kartą jį įsigijus, jis tarnauja 
ilgus metus.
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Paneigimas šio jausmo yra tuščias ir nenaudingas darbas. 
Reikia tik apvilkti užgrūdinto plieno kevalu jauną širdį, kad ji 
išvengtų žalingų nukrypimų ir nusivylimo. .

Tikroji meilė, lyg užkerėta brangenybė, pasitaikd labai re
tai, skirta išrinktiesiems. Prie laimingiausių galima priskirti tą 
moterį, kuri šį turtą laimi. Lengvai ji ras atsakymą savo pašau- 

—kiniui, nes nesunku būti gera, kai esi laiminga; džiūgū dirbti, 
kai to darbo akstinas yra meilė, kai visus sunkumus ir nepasise
kimus reikia kęsti dėl mylimo.

Sunku įsivaizduoti moterį, (ir iš viso žmogų) kuri netrokštų 
meilės. Tačiau reikia visad mokėti Širdį valdyti protu.

Tikra ir gryna meilė neturi išskaičiavimų, nesiduoda apaki
nama auksu, netaiko matematiškų aksijomų išrinktajam.

Ta ne meilė, kuri eina greta paniekos arba gėdos, ta jau 
aistra — geidulys, kuris neturi tvirto pamato ir yra bejėgis duo
ti laidą būsimai laimei.

Sunkus ir skausmingas tikrumoje yra kelias, kuriuo reikia 
eiti, kai paaiškėja visi vyliai, apgaudinėjimai... Nors ir sunku ta
da paslėpti savo liūdesį ir ilgesį, tačiau čia kaip tik reikia mo
kėti išvengti nusiminimo ir nelaikyti savo gyvenimo sugriuvusiu...

Tepadaro jauna moteris savo sielą atsparią gyvenimo debe^ 
sėliams. Šimtą kartų geriau palikti vienai pasaulyje, nei ištekėti 
dėl būtinumo, dėl išskaičiavimo ar tuštybės, ištekėti už neger
biamo ar priešingo savo širdžiai žmogaus. Jei negalima eiti su 
kuo nors ranka į ranką, tikroj santaikoj prie bendro tikslo, tai ir 
nelaužykime savęs, nes nesąžininga būtų mindžioti savo nusista
tymas ir meluoti meilei.

Gabi, gera, jautri, protinga ir religinga moteris, ras sau kilnų 
tikslą, nors aiškiai Apvaizda jai to nenurodė; mokės būti naudinga, 
nors neis tikruoju moters paskirtu keliu; mokės laimėti tikrą pa
garbą iš mylinčių ir dėkingų širdžių; nesiskųs žmonėmis, neniekins 
gyvenimo ir širdyje nejaus gailesčio, nors ir pasiliktų sena pana.

Meilė, tai ne paparčio žiedas, kurio dar nematė nė viena 
akis! Yra išrinktųjų, kurie jį randa. Tačiau šis žiedas turi kitą 
ypatybę: yra taip nuostabaus baltumo, kad menkiausias dasilytė- 
jimas gali jį sudėmėti. Vienas iš svarbiausių sužieduotinei pers
pėjimų yra tai, kad moteris, kuri jį nuskynė, tegu šio baltumo 
nesutepa, jei nori, kad laimė nenuvystų jos rankoj.

Susižiedavimas tai dar ne moterystė. Sužieduotinių ryšys 
gali būti lengvai nutrauktas. Reikia taip reikalą vesti, kad susi
tikus kada nors tą, kuris turėjo būti tavo vyru, nereikėtų raudo
nuoti ir akių nuleisti... Yra riba, kurios nei meilė, nei garbingai 
duotas žodis neleidžia peržengti. Čia yra ne tik Dievo įsakymas, 
ne tik pagarba asmeniui, bet ir sužadėtinės asmens interesas. 
Bažnyčia reikalauja, kad balta nekaltumo skraistė plevėsuotų ne
sutepta mylinčioj motery, kol kunigas prie altoriaus nebus pa
skelbęs, kad jie jau yra vyras ir žmona.
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Savigarbos jausmas reikalauja stebėti kiekvieną niekuo ne
sivaržantį vyriškio elgesį, ir moteris, kuri laimėjo vyro pagarbą, 
gali būti tikra, kad ji bus mylima pastoviai ir tvirtai.

Tariamas atšalimas, kuris iš rimto nusistatymo ir elgesio 
gali kilti, neužgesins įkaitintos liepsnos, bet dar ją daugiau iš
plės — padidins. Priešingu atveju, meilė, kuri remiasi tik* išore, 
kad ir turėtų nekalčiausias jausmingumo žymes, kurie krykšta 
nuolatiniais prisipažinimais ir priesaikomis, pameta greit savo 
grožybę, kelia širdyje tuštumą ir nuobodumą... Jei ši meilė neiš
skiria besimylinčiųjų, tai ji duoda nežinomą ir abejonių pilną 
ateitį. Tokiai nepavydėtinai meilei užbėgti už akių sugebės kiek
viena moteris, jei tik pasinaudos perspėjimu ir mergaitės gėdin
gumu. Jei vyras, kurį pamylėjo mergaitė, butų nevertas jos šva
rios Širdies, tai jos nekalto ir švento pažvelgimo jausmas, nuva
lys jo sielą nuo visų žemiškų nešvarumų ir žemy mylavimysi. 
Pirmuoju pabučiavimu prakilnius ir grąžins prie tikros ir šventos 
meilės...

Moteris, kuri sugeba suprasti tą jausmą, niekuomet jo ne
niekins kituose ir juo nežais. Tikroji meilė yra taip kilni, kad 
iš jos daryti savo pomėgių žaisliuką nedera. Jei nevisuomet bus 
prasikaltimas, tai visuomet bus smerktinas elgesys. Tiesa, nieks 
iŠ meilės nemiršta, bet lengvapėdišku elgesiu lengvai gali būti 
sužeistos ir užgautos visai nekaltos širdys. Jei kartais, netyčia 
moteris pažadintų šį jausmą tuose, kurie jai būtų nepakeliui, te
gu bent tą, kuris ją pamilo, nei žodžiu, nei žvilgsniu nevilioja.

Lengvabūdė arba vėjavaikė yra ta moteris, kurios daugelis 
prašo rankos, bet kuri negali išsirinkti vyro. Kad tas neįvyktų, 
reikia duot suprasti draugui anksčiau, pirm galutino ir rimto pri
sipažinimo. Kiekvienas neigiamas atsakymas yra kitam nemalo
nus. Tokiu elgesiu mergaitė laimi sau pagarbą ir nenustoja prie- 
teliaus.

Čia dar tenka paliesti jaunos moters santykius su visuome
ne. Oficialus pasirodymas suaugusios panelės viešumon turi būti 
rimtas ir apgalvotas. Nedera jai lakstyti visur, kur tik ji gali bū
ti matoma. Juokinga yra manyti, kad dažnas balių ir įvairių 
pramogų lankymas pagreitina ištekėjimą. Bet tai nereiškia, kad 
jaunas žmogus turi vengti pasilinksminimų. Kada, jei ne jaunys
tėje, linksmintis, kai viskas šypsosi, ir pasaulis atrodo žėrinčiose 
aukso spalvose paskendęs?!

Te jaunos panelės bendrauja su jaunais žmonėmis, daly
vauja baliuose ir vakaruose, bet jos turi mokėti lengvai be jų ir 
apsieiti.

Šokiai tai tokia pramoga, kurios peikti negalima, bet ją tik 
galima laikyti pasilinksminimu, o ne priemonė ištekėjimui.

Sakėme jau, kaip yra žeminančiu dalyku medžiojimas vyrų, 
dabar pridėsime, kad tuo nustojama daug brangių malonių ir 
linksmų valandėlių. Daugelis mano, kad kur susirenka vien mo-
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O. M-TĖ

Velykų stalą palydėjus
O. Budrevičienės kulinarijos paroda — Velykų stalas

Kulinarijos parodos pas mus labai retos. Užtat ir šia paroda 
mūsų šeimininkės iŠ kalno apsidžiaugė. Neviena mane, kad tokia 
atskiru reikalu — „Velykų stalas“ — ruošta parodėlė tikrai parodys 
ką nors naudingo — ko galima būtų pasimokyti. Paroda netenka 
prasmės ir yra nepateisinama, jeigu ji neturi apibrėžto tikslo. Šioj 
parodoj to tikslo ir prasmės kaip tik visai nesimatė. Tiesa, girdė
jau, kad norėta parodyti kaip iš „savų produktų “ paruošti Vely
koms stalą. Sako gaminiams nevartota migdolų, kurie importuoti 
iŠ kitų kraštų, bet jų vieton vartota migdolų esencija, vanilija, 
kurie taip pat importuoti. Be to, džiovintos slyvos, persikai, ab
rikosai, kriaušės — taip pat importuoti priedai ir net brangesni 
už razinkas, kurių vieton jie panaudoti. Tai kur čia savi produk
tai? Pagaliau prie to prabangos stalo, kuris buvo paruoštas mi
nimoj parodoj keli šimtai gr. ar 1 kg. migdolų nebesudaro jokio 
skirtumo, nes tokiam stalui paruošti reikia kelių šimtų litų. Be 
to, jei propaguojama ruošti ^Velykų stalą, tai tuo pačiu peršami 
ir įvairūs gėrimai, kurių hFliek, kiek _ kaštuoja kilogramas mig
dolų, nenupirksi, kad jų pakaktų prie taip gausių brangių valgių.

terys, ten tenka nuobodžiauti. Bet tuo užmirštama laisvė, kurios 
nėra mišroj draugijoj. O kur laisvė, ten ir nuoboduliui nėra 
vietos.

Ilgesnis linksmas pasikalbėjimas arba kelis kart iŠ eilės 
pakartotas šokis dar nerodo, kad Čia veikia rišamoji jėga arba 
pareiga. Tikrumoj, kai didesniame jaunimo susibūrime jaunas 
žmogus sutinka išrinktąjį(ąją), tai žaidimas, kurs buvo tik malo
nus laiko praleidimas, tampa tuo, kas vėliau prie brangiausių 
prisiminimų būna priskirtas. Kadangi kiekviena širdis ieško mei
lės, tai suprantama, kad kartais panelės trokšta patikti vyrams, 
tačiau reikia saugotis, kad šis troškimas nevirstų kokieterija, Net 
ir tuomet, kai dalykas eitų apie gyvenimo laimę, nes kas iš to, 
jei pavyktų laimėti, kai tas atneštų vėliau tik tuštybę.

Kiekviena save gerbianti moteris neleis vyriškiui girti jos 
grožio ir kitų privalumų. Tas teises turi sužadėtinis arba žmo
nos vyras.

Prie aprašyto nusistatymo, moteris gal mažiau patirs savo 
gyvenime plikų malonumų, kurių trokšta daugelis naivių mergai
čių, nes šeimos laimei reikalinga, ne garbės minia, ne šimtai 
garbintojų, bet laimėjimas vienos širdies, tiktai vienos!
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Be to, tų migdolų mūšy šeimininkės nedaug vartoja, ir vals
tybei tas nesudarys bent kiek žymesnio nuostolio. Manau, nekly
stu tvirtindama j kad už daug žymesnę sumų importuojama kad 
ir tų pačių džiovintų vaisių kompoto, bananų, apelsinų, Įvairių 
prieskonių, na ir gėrimų — kurie savo kaina žymiai prašoka 
migdolų ir kitų smulkių prieskonių kainas ir jiem padarytas išlaidas.

Norėčiau manyti, kad šitoj parodoj norėta iškelti mintį, kaip 
pačios šeimininkės, nenuskriausdamos savo budžeto, galėtų pa
ruošti Velykų stalą—bet toji mintis parodoj kaip tiktai priešingai 
pravesta. Beveik visi parodoje buvę gaminiai brangūs, gausūs ir 
sunkiai pagaminami.

O tas viskas nebetinka mūsų laikams. Šių laikų mūsų inte
ligentės šeimininkės turi vos vieną tarnaitę (kartais ir tos neturi), 
kuri padeda ir butą tvarkyti, ir vaikus prižiūrėti, ir skalbti, ir visus 
namų ūkio darbus dirbti. Tad iš kur tiek ponia, tiek tarnaitė, no
rėdamos racionaliai šeimininkauti, gali užtekti jėgų padaryti taip 
gausų Velykų stalą tuo labiau, kad nedaug ką Velykoms galima 
iš anksto paruošti — suges.

Tad parodos lankytojos norėjo pamatyti ne tik, kaip iš „savų 
produktų“, bet kaip pigiai ir lengvai paruošti Velykų stalą, jei 
kas tokį stalą dar nori ruošti. Tuo tarpu tokio tipo stalą, koks 
buvo parodytas minimoj parodoj, turbūt, visos lankytojos jau yra 
ne vieną kartą mačiusios, nes tokį stalą ruošė ir senoji turtingesnė 
bajorų karta. Deja, laikai pasikeitė ir toks stalas moderniškos šei
mininkės reikalavimų nepatenkina. <

Kitos (o tų gal didžiuma), parodos lankytojos tikėjosi pa
matyti, vieton pasenusio, mums lietuvėms taip svetimo Velykų 
stalo, ką nors kito, pav., kokių nors lengvesnių valgių, kurie ne
verstų šaukti „trokštu“, kuriuos galima patiekti mažomis porcijo
mis ir 1.1. Tiesa, parodos lankytojos rado morkų mozurėlį. Ne
galima sakyti, kad tai būtų ypatingai vertingas kepinys, kaip 
kai kurios ponios džiaugėsi vaikams iškepsiančios, nes tos kelios ♦ 
keptos morkos, kurios tame mozurėlyje yra, neturi jokios praktiš
kos vertės, bet galimas dalykas, kad tas mozurėlis yra ne taip 
perkrautas sviestu, kiaušiniais, cukrum. Bet kas iš to, kad publi
ka jį pamatė, kai kurios net paragavo, jeigu vistiek, net recepto 
negalėjo sužinoti — tai esanti šeimininkės paslaptis? Bet kam tada 
paroda reikalinga, tuo labiau, kad įėjimas gana brangiai kaštavo 
(1 lt.)? Tokioj parodoj receptai turi būti net išrašyti ir laisvai da
linami, nes ypatingai, kada pati paroda nepraveda jokios naujes
nės minties, joje turėtų būti bent aiškiai nusakoma pati gaminimo 
technika — receptai. Pasižiūrėti vien papuošimo neverta eiti į 
parodą — šį tą galima ir vitrinose pamatyti, o be to, puošimams 
mūsų inteligentėms šeimininkėms iniciatyvos pakanka. Pagaliau 
puošimai kulinarijoje smulkmena. Tiesa, reikia stengtis, kad val
giai būtų gražiai, apetitiškai, skoningai patiekti, bet visokios ro
žytes ir gėlytės nėra esminis dalykas.
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LIETUVOS BAIGUSIŲ AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ 
MOTERŲ SĄJUNGA

' j • .

Ši Sąjunga Lietuvoje įsikūrė 1928 metais ir yra Tarp
tautinės Baigusių Aukštąjį Mokslą Motery Sąjungos narys. Jos 
tikslai: visų tautų diplomuotoms moterims padėti susiartinti ir 
tokiu būdu paremti moterų reikalus; kelti kultūrą ir švietimą Lie
tuvoje; paskatinti moteris prie intelektualinio darbo ir remti jų 
pastangas šioje srytyje; motery teises vykinti gyvenime; auklėti 
motery tarpe solidarumą ir tuo būdu jungti moteris j bendrą 
šeimą; studijuoti ir aiškinti moterų vaidmenį visuomenės gyveni
me; paskatinti moteris prie visuomeninio darbo.

Siekdama savo tikslų ši Sąjunga Lietuvoje veda savo dar
bą dviem kryptim. Visų pirma palaiko tamprius ryšius su tos Są
jungos centru, kuris vra Londone bei su atskirų valstybių pana
šiomis Sąjungomis. Čia Sąjunga kasmet visa eile savo rašty su
teikia žinių apie Lietuvą, Lietuvos moteris, jų padėtį ir teises, 
apie Lietuvos mokyklą, universiteto darbą, — ypač sąryšyje su mo
ters darbu ir moters studijomis, — apie moteris dirbančias savo 
profesijoje. Ji yra suteikusi visą eilę statistinių žinių mokslo ir

Daugelį parodos lankytojų tikrai nustebino antras mažesnis 
stalas, kuris buvo vadinamas kaimo stalu. Ką ne ką, bet( stalą 
Velykoms kaimui siūlyti, tai jau tikrai nuodėmė. Reikia džiaugtis, 
kad toji propaganda kaimiečių nepasiekė, nes iŠ jų, vargu, ar šią 
parodą kas aplankė. Kur gi kaime dėti tą stalą, jei grįčia dažnai 
be grindy, o ir į tą pačią trobą susirinkę pusė kaimo jaunimo 
per naktį šoka? Džiaukimės, kad kaimas neturi to nevykusio ir 
nehigįeniško papročio ir nesiūlykime jį įgyvendinti. Pagaliau 
tas kaimo stalas buvo gana gramozdiškas — didžiausias pyragas 
kaip sietas nekelia jokio kulinariškai estetinio jausmo. Toks sta
lo paruošimas nepamoko net ir ty, kurie turėdami geresnes są
lygas ir norėdami pamėgdžioti miestiečius, norėtų paruošti Vely
koms stalą.
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moters padėties klausimu. Tuo Sąjunga atlieka svarby darbą su
pažindindama visą eilę valstybių su Lietuva, jos kulturiniu gyveni
mu ir lietuvės moters darbu. Sąjunga iš savo pusės gauna kas
met kelias dešimts raštu iš užsienio. Sąjungos narės, lankyda
mos kitus kraštus, randa pagelbą savo kolegių, kitu kraštu Są
jungos nariu tarpe. Tas ypatingai naudinga specialistėms, kurios 
nori susipažinti su savo specialybės klausimais kitur. Kitu kraš
tų apsilankančias Lietuvoje nares Sąjunga stengiasi taip pat pri
imti, padėti ir informuoti.

Sąjunga dirbdama darbą pačioje Lietuvoje, ypatingai įdomau
jasi motery klausimais, jų darbu, ypač darbu savo profesijoje, mo
tery teisėmis, mokykla. Sąjunga susirūpinusi motery atleidinėjimu 
iš tarnyby. Ji dėjo pastangas panaikinti nutarimą draudžiantį ište
kėjusiai moteriai tarnauti, jei vyras yra aukštesnės kategorijos. Ir 
jos nuopelno dalis yra, kad nutarimas buvo pakeistas ta prasme, 
kad gali iš tarnybos išeiti ar vyras, ar moteris, jei du tarnauja ir 
vienas gauna didesnį atlyginimą. Paskutiniu laiku Sąjungos die
nos rūpesčiu yra prasidėjęs atleidinėjimas ir specialisčių motery, 
nors 1933 geg. mėn. ministeriy kabineto nutarime aiškiai pasakyta, 
kad specialistai, dirbą savo specialybės darbą, iš tarnyby neatlei
džiami.

Sąjunga savo laiku dėjo daug pastangų, kad moteris įeitu į 
švietimo Tarybą. Kaip žinome, įsikūrus švietimo Tarybai, joje 
trumpą laiką buvo pakviesta dirbti ponia Mašiotienė, bet vėliau, 
tarybai sąryšyje su mokykly reforma persiorganizavus, nė viena 
moteris jon nebeįėjo. Sąjungos Valdyba su pasigailėjimu turi 
konstatuoti, kad tas dalykas jai lig šiol nepavyko pakeisti; ji, ži
noma, turi vilties, kad tas teisingas jos pageidavimas bus paten
kintas, kad ir vėliau. Sąjungos valdyba interesavosi mergaičių 
mokyklos klausimu. Jai ypatingai rūpėjo, kad mergaičių gimna
zijų programos nebūty susiaurintos ir tuo būdu nebūtų užkirstas 
kelias įstoti į aukštąsias mokyklas. Jai rūpi taip pat klausimas, 
kad mokyklos perdaug neapsunkintų mokinius savo perplačia prog
rama, kada vaikas brendimo laikotarpyje turi dirbti į dieną iki 
dešimties valandy. Jai rūpi taip pat, kad pedagoginiai dalykai 
būtų dėstomi lygiai berniukų, kaip ir mergaičių gimnazijose.

Sąjunga, siekdama savo tiksly, yra suruošusi eilę arbatėlių 
— paskaitų ją dominančiais klausimais.

Sąjunga dabar mėgina sudaryti Fondą sušelpti gabesnes 
mokslininkes, norinčias pagilinti savo sryties darbą. Jau gauta ir 
eilė pažadėjimų šį fondą paremti.

Sąjunga savo nariy sąraše turi iki 90 baigusių aukštąjį moks
lą moterų. Gaila, kad ne visos baigusios šiai Sąjungai priklauso. 
O taip yra daugely kily valstybių, ten moterys su ką tik gautu 
diplomu įrašomos į sąjungą.

O. Krikščiūnienė,

184

42



GARSŲ IR ŽODŽIO MENININKĖS

Pastaruoju metu gana veikliai reiškiasi moterys menininkės: 
tapytojos, skulptorės, muzikės, dainininkės, literatės ir k. Čia pa
tiekiame pluoštą žinių apie moteris dainininkes — muzikes, kurių 
vardai jau bus pasiekę mūsų gerb, skaitytojų ausį iš dienraščių. 
Taip pat kelios žinutės iš žodžio menininkių — literačių 
pasaulio.

Ona K at ka u s k a i t ė, J. Amerikos Valst. Hartfordo lietuvaitė, 
laimėjo konkursą j garsiausią Amerikos Metropolitam Operą New 
Yorke. Varžėsi 700 kandidatų, iŠ kurių tebuvo pakviesti du: teno
ras anglas Arthur Canon laimėjęs antrą vietą ir Ona Katkauskaitė, 
mezzo sopranas laimėjusi pirmą vietą. Juodu pradės operoje 
dainuoti nuo ateinančio sezono pradžios.

Onutė, Hartforde lietuvių parap. bažnytinio choro dainininkė, 
paraginta tos parap. vargonininko Petro Kamantausko įstojo į 
vietinę ponios Eaton privačią konservatoriją. Ją baigusi ima vie
šai rodytis koncertuose. 1926 m. vyksta į Kauną. Jaunoji dainininkė 
1927 m. gegužės mėn. 4 d. mūsų visuomenei pasirodė V. Teatro 
operos „Kaukių balius“ raganos rolėje. Jos baisingumas visiem 
užimponavo, bet kvietimo pastoviau dainuoti operoje ji negavo. 
Tada ji vyksta į Milaną ir pas maestro Ferdinandą7 Ferrarą lavi
nasi. Ją parėmė patys Hartfordiečiai ir mūsų Šv. Ministerija. 
Italijoje gauna progų viešai pasirodyti, atsiliepimai labai gražūs, 
bet dainavimo studijas turi po pusantrų metų nutraukti kviečiama 
susirgusios motinos grįžti namo. Hartforde vėl dainuoja šv. Juo
zapo bažn. chore ir nuolat lavinasi. Pagaliau laimi konkursą. • c* ,

Ona Katkauskaitė, 
lietuvaitė iš Hartfordo, iš 700 kandidatų 
j New Yorko Operą Metropolitain lai

mėjusi pirmą vietą
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Ona Katkauskaitė, amerikoniškai Anna Käskas, yra gimusi 
Bridgeport Conn. 1910 m. iš lietuvių tėvų. Naujai iškilusi žvaigždė 
visur pažymi savo lietuviškumą. Ir iš Italijos ji norėjo grįžti į 
Lietuvą, tačiau tą savo norą tegalės įvykdyti tik dabar tapusi dai
nininke su vardu.

Onutė Katkauskaitė svajojo, atkakliai ir ištvermingai siekė,— 
kol pagaliau laimėjo. Jos laimėjimu džiaugiasi visi lietuviai.

<»-

Bartušytė yra kita lietuvaitė garsi Amerikos dainininkė. Ji 
dirba Chicagos Civic Operoje, kuri gretinama su Metropolitain 
opera,

M. Brech mane- Stange lės, žymi latvių artistė - daini
ninkė š. m. balandžio 5 d. šventė 25 mėty savo darbo sukaktį. 
Jubiliejaus spektakliui ji pasirinko „Parsifalį“.

I. Simonaitytės romano „Aukštojy Šimonių likimas“ 
pirmoji laida jau išparduota. Šis romanas verčiamas į latvių 
ir lenkų kalbas. Verčia stud. p-lė A. Martinsone ir A. J. Paš
kevičius.

Maila Talvio-Mikkolienei, žymiai suomių rašytojai, 
šimet sukanka 65 m. amžiaus.

Juta Kipasto, žymi eštų pijanistė, žinoma savo koncertais 
daugely Europos didmiesčių, aplankė Kauną. Ji, Š. m. balandžio 
mėn.F 5 d., koncertavo kino Metropolitain teatre, be to, radiofone 
ir Jc/Juta Kipasto yra savo srities talentas, pasirinktus kurinius 
interpretavo su žavinčia technika.

Juta Kipasto, 
žymi esty pijanistė
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France Ellegaard, 
pirmoji dany menininkė Lietuvoj

France Ellegaard danų pi j a nistė, belankydama Pabaltijo 
valstybes, pakviesta, atvyko ir į Kauną. Tai pasaulinio mąsto 
menininkė. Š. m. balandžio mėn. 14 d. ji koncertavo V. 
Teatre. <

PIRMOJI IR DIDŽIAUSIA MOTERŲ ORGANIZACIJA, 
JOS SANTYKIAI SU UŽSIENIO LIETUVĖMIS
Nėra šiandien Lietuvoje didesnės ir plačiau dirbančios vi

sose visuomenės srityse motery organizacijos, kaip L. K. Motery 
Draugija. Suburti po savo vėliava net iki 40.000 moterų, išlaiky
ti visą eilę labdaringų įstaigų (Mergaičių globos namai, Mergai
čių darbo namai, Motinystės namai, 11 patariamųjų punktų mo
tinoms ir vaikams, visa eilė vaiky darželių ir aikštelių) rūpintis 
motery švietimu ruošiant namų ruošos, pedagoginius ir kitokius 
kursus, net per 4 žemesnes Žemės ūkio mergaičių mokyklas šį 
darbą dirbti, — štai gairės, kuriomis pažymėtas šios organizaci
jos nusėtas kelias. Jį papildo Draugijos darbai spaudoje — Drau
gijos organas „Moteris“ mėnesinis laikraštis, prie to visa eilė nau
dingų moterims knygų ir p.

Bet vistiek nepilnas būtų L. K. Moterų Draugijos veikimo 
vaizdas, jei nepaliestumėm Čia dar vienos srities — jos santykių 
su užsieny gyvenančiomis lietuvėmis, ir tos raginančios bei pa
traukiančios prie lietuviškumo įtakos svetur gyvenančioms.

Škotijo s Lietu vių Katali ki ų Motery Draugija, tu
rinti iki 10 skyrių, yra mūsiškės L. K. Moterų Draugijos kūno dalis — t*
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Užsienio lietuvės veikėjos su mūšy poniomis 

w F

duktė. Ji tvarkosi tokiais pat įstatais, turi tokią pat organizacinę 
santvarką kaip mūsiškė, ir palaiko labai artimus, seseriškus san
tykius su L. K. Motery Dr-jos Centro Valdyba Kaune. Nuolat 
susirašinėjamą, net „Moterį“ Š. L. K. Motery Dr-ja gausiai pre
numeruoja.

Londono Šv. Onos lietuviy motery Draugija pas
taruoju laiku irgi pasisakė už bendradarbiavimą su L. K. Moterų 
Draugija Lietuvoje. Užsisakė „Moters“ keletą egzemplioriy, pri
siuntė savo įstatus ir pareiškė norą palaikyti kuo artimiausius 
santykius su mūsiškės Draugijos Centro Valdyba.

Trečias gražus L. K. Motery Dr-jos su užsienio lietuvėmis 
bendradarbiavimo lapas, tai jos santykiai su Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikių Motery Sąjunga. Amerikos L. K. Motery 
Sąjunga ir L. K. Motery Draugija, tai dvi besimylinčios seserys. 
Džiaugsmais ir rūpesčiais jos pasidalina ir pagalbos ranką viena 
kitai tiesia. Kiekvieną progą panaudoja susiartinimui ir geresnio 
bendradarbiavimo išvystymui.

1935 m. įvykęs pasaulio lietuviy Kongresas, buvo gera pro
ga visoms čia isvardinty organizacijy atstovėms pasimatyti ir pa
sitarti dėl savo organizacijy veikimo koordinavimo.

Pasitarime — vaišėse, kurias surengė L. K. Motery Dr-jos 
Centro Valdyba pas p. O. Pakštienę, dalyvavo Amerikos lietuvią
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katalikių motery atstovė p. Pivariūnienė, p. Vaitkienė; vyčių 96 
kuopos atstovė p. Sjnkevičiūtė; sodaliečių atstovė p. Petkiūtė Les- 
kauskaitė. Be to, Čikagos operos žvaigždė p; Drangelienė, dai
nininkė p. Stoškiutė. Nuotraukoje matome jas visas su L. K. Mo
tery Dr-jos veikėjomis.

Ir visas kitas progas geriems santykiams palaikyti ir veiki
mą plėsti Draugija labai stropiai panaudoja. Rudenį, vykstant p. 
O. Pakštienei į Ameriką, Draugija įgaliavo ją atstovauti katalikes 
moteris visose organizacijose. Taip pat ir „Pavasario“ sąjungos 
atstovui p. J. Leimonui vykstant į Ameriką, pavedė atstovauti ir 
L. K. Motery Dr-ją.

Tai labai trumpa ir schematiška apžvalga, kuri tik iš dalies 
pavaizduoja Draugijos santykius su užsienio lietuvėmis.

J. Dr.

RELIGINIS GYVENIMAS

Trys dienos Pažaislyje. Kaip labai žmogus esi prisi
rišęs prie Šio žemiško gyvenimo, pajunti tik tada, kai nors valan
dėlei gauni iš jo ištrūkti. Kasdieninio gyvenimo reikalai, tarnyba, 
studijos, pamokos ir begalės kitų darby, rūpinimasis vis geresniu 
rytojumi dažnai užvaldo visą žmogų. Tačiau mūšy siela ilgisi kažko 
daugiau. Gal mes įstengsime tą sielos ilgesį paskandinti triukš
mingo gyvenimo audrose? Klystame. Siela pavargsta. Ir jei mes 
pavargę, stengiamės pasilsėti, suteikti poilsio kūnui, kad suatgai- 
vintą energija galėtumėm tęsti savo kasdieninį darbą, tad ar ma
žiau reikalinga tikros ramybės ir poilsio pavargusi siela. Kodėl 
mes tiek daug rūpinamės kūnu, o užmirštame sielą?!

Sveikintinas yra reiškinys, kad studentės pagaliau suprato, 
kokią reikšmę sielos gyvenimui suteikia uždaros rekolekcijos. 
Pereitais metais buvo pirmą kartą uždaros rekolekcijos studentėms 
Pažaislyje.

’ Šiemet gavėnios metu ARS inicijatyva buvo suorganizuotos 
jau dvi grupės studenčių, kurios dalyvavo uždarose rekolekcijose 
Pažaislyje. Kiekvienoj grupėj buvo apie 60 studenčių.

Antroji įrupė studenčių į Pažaislį išvažiavo balandžio 4 d. 
ir grįžo Didįjį trečiadienį šių rekolekcijų vedėju buvo gerb. kun. 
St. Yla. Tik trys dienos praleistos Pažaislio vienuolyne. O kiek 
daug jos suteikė dvasinio peno sielai!

Aš pati pirmą kartą būdama uždarose rekolekcijose pajutau 
tikrąją gyvenimo prasmę. Aš pajutau, kad yra kitas kilnesnis 
pasaulis, tai dvasios pasaulis, kuris pripildo sielą dangiškąja laime. 
Ir kokia šventa ramybė viešpatauja sieloj, kai peržvelgęs visą 
praleistąjį gyvenimą, visas padarytas klaidas, visas skaudančias 
sielos žaizdas su pilnu pasitikėjimu ir viltimi atveri Aukščiau
siajam.
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Kaip gražu, kai kasdieną būrys jauny mergaičių, degdamos 
tikrąja Kristaus meile, artinasi prie dieviškojo stalo, kad pakviestų 
Kristų į savo širdį, kad gyventų vienybėje su Juo.

Ir štai tikrasis džiaugsmas, kada Kristus tylioje vienatvėje 
prabyla į laimės ištroškusią sielą.

Koki menki tada atrodo visi tie žemiški dalykai, dėl kurių 
tiek daug vargstama, rūpinamasi ir kurie tikrosios laimės, tikrojo 
džiaugsmo niekados nesuteikia.

Tik vienybėje su Kristumi gyvendamos ir žiū
rėdamos į viską amžinybės žvilgsniu, tinkamai 
išnaudosime š į 1 a i k in ą j į g y v e n i m ą s a v o am žinai 
laimei — Dievui pasiekti.

Kaip visa tai atrodo, paprasta, žinoma. Tačiau visa tai žinoti 
ir suprasti yra visai kas kita negu pajusti visa širdimi, tuo džiagsmu 
gyventi. Jei mes norime kitus uždegti Kristaus meile, 
tad pirmiausia turime pačios ta meile liepsnoti. 
O tokios meilės kibirkštis mes galime įgauti dalyvaudamos užda
rose rekolekcijose, palikusios keletą! dienų visus šio gyvenimo 
rūpesčius.

Neabejoju, kad visoms mums šios trys dienos praleistos už 
aukšty vienuolyno sienų paliko širdyje neišdildomą įspūdį.

Būty gera, kad toliau uždarų rekolekcijų būty nepalygina
mai daugiau organizuojama, kad visos moterys kiek gali gau
siau turėtų progos jose dalyvauti. Uždary rekolekcijų nau
dą kiekviena supras tiktai jose pati dalyvavusi. St. M.

« r

Kaune inteligentėms rekolekcijas š. m. kaip ir 
pernai surengė Tėvai Marijonai. Jos, vadovaujamos Dr. J. Gri
gaičio M. I. C., vyko Tėvų Marijonų salėje ir bažnyčioje — va
karais ir buvo gausiai lankomos.

Škotijoje lietuvės moterys, ypač L. K. Moterų Dr-jos 
skyriai, gausiai ruošė moterims rekolekcijas: Glasgove šv. Luko 
bažnyčioje, balandžio 14 d., Mosslud bažnyčioje balandžio mėn. 
15 d. ir t. t.

Visoje Lietuvoje, jau ir mažesnėse parapijose, prigyja 
paprotys ruošti rekolekcijas atskirai vyram ir atskirai moterims. 
Moterys tokias rekolekcijas ypatingai mėgsta ir noriai lanko.

Pamaldas už taiką ypatingai organizavo, pradedant 
Kalėdomis, L. K. Motery Dr-jos skyriai.

N. VAIDILUTĖS INTELEKTUALINIO BENDRADAR
BIAVIMO BŪRELIS

Š. m. balandžio mėn. 7 d. pas p. Krikščiūnienę, prie kavos, 
susirinko būrelis suinteresuotų N. Vaidilutės reikalais. Kalbėta ir 

**

kitais moteriškos visuomenės aktualiais klausimais.
J. Dr.
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SPAUDOS APŽVALGA
Vita e Pensiero, Milano savaitraštis, įdėjo Francesco Casnati, pasižy

mėjusio literato-istoriko straipsnį, kuriame iškeliama aikštėn, kas iŠ tikrųjų buvo 
Dantės Beatričė. Šis straipsnis atsirado ryšium su 1935 m. pasirodžiusia p. 
Mandonnet O. P. išleista knyga „Dante le thėologien“ (Paris, Deselie de Bou- 
wer et C i e, 1935). Straipsnyje įrodinėjama, kad , Dieviškosios Komedijos“ au
torius buuo-įsto j ęs į kunigų seminariją ir rengėsi būti kunigu, buvo gavęs net 
žemesniuosius šventimus.

Straipsnio autorius tvirtina, kad Beatričė nebuvo Dantės reali mylimoji, 
o tik simbolis jo idealo — kunigystės. Tai buvusi teologija. Beatričės mirtis, 
1290 m., visai sutampanti su kūrėjo nutarimu pasitraukti iš Seminarijos. Dantė 
lankė Dominikonų seminariją —Santa Maria Novella Florencijoje.

Ž e m. P riet. plačiai rašo apie „Dieviškosios Komedijos“ vertėją Prelatą 
Dr. Jurgį Narjauską, kuris š. m. balandžio mėn. 21 d. sulaukė 60 mėty amžiaus. 
Gerbiamasis Prelatas dirba Telšių vyskupijoje.

De Ruishouding, Olandijos mėnesinis moterų žurnalas, leidžiamas 
Hagoje, nuo sausio mėn. š. m. pradėjo spausdinti esperanto kalbos kursus. 
Kursus redaguoja p-lė Gerardą de Weart iŠ Hilwersumo. Leidyklos adresas: 
Presejo koj Eldonojo Ten Hagen, Nobėlstraat 20, den Haag.

Tiesos kelias š. m. Nr. 4 Amerikiečiam pavestoje skiltyje įdėjo J. 
N. straipsnelį antrašte »Ateitis priklauso nuo motinų«. Ten sakoma, kad pa
rapijos turinys yra šeima, o pastarosios širdis yra motina. Parapijos dvasinis 
veiklumas priklauso didele dalimi nuo motinų. Parapijos bažnytiniai rūbai, in
dai, puošmenos daugiausia yra šelmy motiny dovanos. Įvairių susibūrimų bei 
pramogų pasisekimas priklauso irgi nuo motiny. Visas parapijos gyvybės ir 
veikimo pulsas yra motina. Lietuviškoji parapija Amerikoje turi visokio am
žiaus, pašaukimo ir luomo žmonėms organizacijas. Ir visgi šioje sanbūriy virti
nėje trūksta motinų organizacijos — pačios svarbiausios. Neužmirškime, sako 
autorius, mūšy ateitis priklauso nuo motiny! Šv. Tėvas Pijus IX kart? pasakė: 
„Duokite man katalikes ir šventas motinas, o ašv su jų pagalba atnaujinsiu pa
saulį! Tik šventos motinos Šventuosius gimdo. Šv. Monika, Makabiejy motina, 
vis tai motinos jėgos ir įtakingumo pavyzdžiai. Mūsų motinoms reikalinga di
delė dvasinė atspara. Šeimos vispūsį iširimą šiandie atgal į tvarką atvesti gali 
tik motina. Prie jaunimo geriausia prieisi tik per motiną. Todėl parapijoje tūri 
būti ir motinoms brolija. Europoje tokiomis brolijomis pradėta rūpintis 1850 m. 
Šv. Tėvas katalikių motinų brolijas 1856 m. subūrė į vieną didžią broliją apdo
vanodamas atlaidais. Ši sujungta brolija plėtėsi visuose kraštuose ir 1858 sau
sio mėn 16 d. įkurta ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse Pittsburgh. Jos cent
ras šv. Augustino parap. Iš lietuviškų parapijų ši brolija geriausiai gyvuoja šv. 
Pranciškaus parapijoje, Lawrance, Mass; vadovauja kun. Pranas Juras. Straips
nio autorius siūlo šios brolijos organizavimu lietuviškose parapijose susirūpinti 
Kunigų Vienybei ir kad ši brolija būtų autonominė — nepriklausytų prie kitų 
tautų. Narių pareigos: mokesčio nėra, tik kasdienė maldelė ir bendra religinė 
praktika kartas nuo karto. Naudos iš tos organizacijos motinoms daug: savy- 
tarpė pagelba, patarimai ir k., religinis ir tautinis bei pašaukimo sąmoninima- 
sis ir p.

Autorius tvirtina, kad turint organizuotą, palankų motinų būrį, parapijoje 
galima padaryti tikras perversmas. Per motinas dvasios vadas prieis prie vai
ky. palengvės jam, motinų padedamam, sutvarkyti mokyklinį jaunimą, atlikti 
gailestingumo darbus ir k. Tik reikia panaudoti šią gražią galimybę.

Toliau tas pats žurnalas 209 pusi, deda kreipimasį į visos Lietuvos ku
nigiją — (po antrašte „Padėkime joms“). Kviečiama kunigus padėti L. K Mo
tery Dr-jai pravesti 15000 prenumeratų „Moters“ vajų, taip kaip padėjo pra
vesti savo laiku nariu vajų. Pasirašo kun. Kapočius.

Athenaeum VI t. įdėjo Juozo Tarvydo studiją „Marija Pęčkauskaitė 
ir Povilas Višinskis“. Autorius savo studijoje M. Pečkauskaitės ir P' Višinskio
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santykius aiškina remdamasis jų laiškais. Autorius atsako į kelius klausimus. 
Skyriuje .Meilė ar bičiulystė“ autorius daro išvadą, kad P. Višinskis nuošir
džiai mylėjęs Mariją, bet iš jos tesusilaukęs tik bičiuliško prielankumo. Povilas 
jau vedęs, vistiek labai gerbęs ir idealizavęs Mariją. Marijai pažintis su P. Vi
šinskiu vistik buvusi reikšminga. Tą autorius parodo antroje studijos dalyje 
„Gyvenimo kryžkelės“: M. Pečkauskaitės demokratiškumas, tautiškumas, ir iš 
viso sutapimas su savo krašto dvasia, žmonėmis subrendo ir įvyko nebe Povi
lo įtakos. Taip pat jis skatino Mariją imtis gilesniy studijų ir drąsino ją dau
giau pasitikėti savimi. .Viktutės“ p. Jonas, autoriaus nuomone, atatinkąs Po
vilui Višinskiu» savo charakteriumi. III-je studijos dalyje .Kūrybos ir kritikos 
bendradarbiavimas“ Išdėstyta, remiantis laiškais, Višinskio įtaka Pečkauskaitei 
jos kūrybos darbe. Čia paaiškėja, kad .Višinskis palydėjo Pečkauskaitę ne 
tik į gyvenimą (padėjo pasiekti aukštąjį mokslą ir išrinkti pašaukimą), bet ir į 
parnasą. Paskutinėje daly „Pasaulėžiūrų varžytinės“, autorius pavaizduoja Ma
rijos Pečkauskaitės ir Povilo Višinskio asmenyse dviejų pasaulėžiūrų susidūri
mą. Višinskis religijos atžvilgiu buvo indiferentas, Marija giliai tikinti. Nenu
galėjo juodu viens kito. Marija visą laiką išbuvo opozicijoje. Taip atrodo, kad 
susidūrusios priešingos pasaulėžiūros išskyrė Pečkauskaitės ir Višinskio gyveni
mo kelius.

Tame pačiame žurnale, pusi. 166 atspausdinti „Marijos Pečkauskaitės 
laiškai Pr. Dovydaičiui“. Spaudai laiškus paruošė pats Pr. Dovydaitis. Išviso 27 
laiškai (pradedant laišku iš 1924 m. balandžio mėn. 27 d. ir baigiant 1930 m. 
kovo mėn. 12 d) Tuo susirašinėjimo metu M. Pečkauskaitė nuolat ką nors 
parašydavo į Pr. Dovydaičio tada redaguojamą „N. Vaidilutę*. Todėl laiškuose 
ir apie tai daug kalbama, iš tų laiškų matosi, kaip M. Pečkauskaitei buvo arti
mi „N. Vaidilutės“ reikalai, ir išviso moteriškojo jaunimo. Ji net pabardavo už 
vandeningą lyriką jaunąsias, o profesoriui Dovydaičiui pasitraukus iš redakcijos 
ji dar labiau susirūpino „N. Vaidilutės“ likimu ir į jos redakcinius nukrypimus 
ypač daug dėmesio kreipė ir jautriai reagavo. Tą ypač ryškiai matome iš laiškų: 
Nr. 13 (1925 m. spaliu mėn. 6 d.) ir Nr. 23 (1929 m. balandžio mėn. 11. d.).

J. Dr.
5 

t

Bus paminėtos moterys
Kunigaikštienės Birutės Karininkų Šeimų Moterų Draugija numatė išleisti 

knygą apie Lietuvos moteris, kurios tuo, ar kitu būdu kovojo už lietuvybę ir 
prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Toje knygoje bus paminėtos moterys, dalyvavusios 1830 ir 1863-čiųjų 
metų sukilimuose; knygnešės, knygų platintojos, slaptųjų lietuviškųjų mo
kyklų mokytojos (daraktorės) spaudos draudimo laikais, kražietės ir mote
rys, padėjusios mūsų kariuomenei kovose su bermontininkais, vokiečiais, 
lenkais ir bolševikais.

Todėl minėtoji draugija kreipiasi į visus geros valios žmones ir prašo 
suteikti žinių, apie tas pasidarbavusias moteris, nežiūrint ar jos yra gyvos ar 
mirusios. Prašoma užrašyti jų gimimo ir mirimo metus, gimimo ir gyvenimo 
vietas, jų užsiėmimą, t? svarbiausia, smulkiai aprašyti jų veikimą kovose už Lie
tuvos nepriklausomybę.

Visiems, padėjusiems rinkti tas žinias, Kunigaikštienės Birutės Draugija 
iš anksto širdingiausiai dėkoja.

Raštus prašome siųsti "šiuo adresu:
Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 23 Karininkų Ramovė

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
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Karolė Pažėraitė, Nusidėjėlė. Apysaka jaunimui. Šviet 
Ministerijos pripažinta tinkama visy mokyki« knygynams. Išlei
do ,Sakalas". .

St. Paulauskas, Tvirtos valios raktas. Iii. Klajūnas. 
Kaunas, 1936. . ''2

E. Malac hoviec, Didžioji virėja. Praktiškas vadovėlis 
Seimininkėms. Spaudai paruošė V. Varnienė. Knygoje 3242 recep
tai. Kaina lt. 12, įrišta lt. 15. Išleido »Sakalas".

Tarptautiniųžodžių žodynas. Sudarė K. B
Čepėnas, ir Alb. Sirutytė-Čepėnienė, redagavo J. Žiugžda. Peržiu
rėjo Prof. Vacį. Biržiška ir Prof. Pr. Dovydaitis. Įrištai — 12 lt., 
brošiūra ~~ 10 lt. ...^V

Tiesos Kelias, religijos, doros mokslo ir visuomenės gyve- 
nimo mėnesinis žurnalas Nr. 3 ir 4.

Židinys, literatūros, visuomenės ir akademiškojo gyvenimo 
ėnesinis žurnalas Nr. 2 Ir 3.

Kosmos, gamtos ir šalimų mokslu iliustruotas žurnalas su 
populiari usky r ium Gamtos Draugas!—3 Nr.

žurnalas Nr. 2» Turiny: Kuraitis Pr., 
Įvadas į Hegelid filosofiją ir jos pagrindų kritišką įvertinimą; 
Maceina 4., Ugdytojas ir ugdytinis; Dovydaitis Pr. Šią laikų bio* 
dogų pažiūros j gyvybės reiškinius. Keinys AL, Mokslo sintezės 
kelias; Dovydaitis Pr. Naujos knygos.

Athenaeum, kalbos, literatūros ir istorijos žurnalas. Leidžia 
Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos — Filosofijos Fakulte
tas. Turiny: Šležas P. Ai Gediminaičiai kilę iš Žemaičių?; ^«- 
žledėlis Kautynės ties Šiauliais; Ivinskis Z., Kovos bruožai 
dėl Žemaičių ir ją sienos; Tdrvydds J., Marija Pečkauskaitė ir 
Povilas Višinskis; Dovydaitis Pr., Marijos Pečkauskaitės laiškai 
.proL^P^.Do^alėitti.-'

Medicina Nr. 3. / ■

11

H

I 11

f >

N. Vaidilutės* 1936 3 nr., straipsny „Sigrid Undset ir 
joskūryba“ įsibrovė korektūros klaidų.

Psl. 107, 31 eit atspausdinta intencija, turi būti intuicijų . 
p31.109, 22 eiL w moteriškai, turi būti moksliškai 
Psl. 110, 5

t
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Neįmanomas yra auklėjimas, 
visuomeninis ir kūrybinis darbas 
neskaitant aktualiausio moterų 
visuomeninio ir kultūrinio gyve- 
-lllll ■ :ū2a'U.i. . . . ....... , . ........ . _ ■_ .

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“
V M 1 . - \ 'F . ■ ’ ■ M. -* I. ' . ' ‘ ‘ ' v .

„NAUJOJI VAIDILUTĖ“ moteriai inteligentei, mo
kytojai, studentei, moksleivei, visoms, kurioms rūpi graži 
tautos ateitis. \ t V ?\
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„N. Vaidilutę“ ištisus metus 
gauna kiekvienas, kas surenka 
5-kias prenumeratas
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Platintojos-jai pinigus už I-mo pusmečio pre 
eratą prisiunčia ne vėliau i. iii. gegužės mėn. į d
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„Naujosios Vaidilutės** komplektai po 5 lt
m., 1928 m., ir 19-
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