
1

1



■ S ■. T*f in f urt/c■' .'TuJOnUONYS.

♦*

Si r u M ė/Moters teisinės sgmonės kėlimas 
B r. B u i vy d a i t ė. Gegužis (eįlėr.) ■; ; < 
Br. Buivydaitė*Recenzija (rilėr^ ; < 
A. Šilgalytė. Šėlas. . . .
Kun. A. Grauslys. Marija ... . <
J. Jatulytė. Heinricho Fcdererio motina 
^^iariėtrFederer. Trys siaubo naktys 
Dr. A. Andriulytė«Ruginieuė. Auklėjamosios šeimos

1 ’ _« * • • .* ■« i

i

f'

Namų židinys
P n O. N o r u š y t ė Žaidimas ir žaislas

193
197
197
198

214

228
■j

K

U
i

j.

i

t ' _ • , b « 4 , * l • » , .   . ‘ ,

Kas Motinos - Motinai! Konferencija, kuria galėtu 
pasididžiuotineviena didelė ir kultūringa Europos 
Valstybėj Norvegijoj duodamos moterimsplačios 
teisės, Kokiai Krašto Apsaugai k viečlamosmoterys, 
„N.Vaidilutės“ Bendradarbiu arbatėlė, Kūrybos keliu, 1 

-Knygos'■ . • < 232-240

i

I

i

„Naujosios Vaidilutes“ kaina
10 lt. pusetams 

etams
II II 5 lt

3 Lstudentams ir moksleiviams
S<■,./; -atsl

Užsieny, be Vok., Lat, Ėst., metams

^Naujosios Vaidilutės^Redakcijos ir Administracij os adresas
Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 3. Telef. Nr. 2676.

Dežuntojamos valandos-. uuO?
- • ‘ ' * * \ , ‘ - * . •* ‘ ‘ ' ' » • . - * . * s * i - ' . , •* •*

Administr. 10—14 kasdien, be šventadieniu
Red. 12-*14 vai. pirmad., trečiad. ir penktad. 12—17 vai. antrad
ėMĮMHMNMmnaSMmSNIlSMMMMIlSlUMI^^

.Šeinpėi* «paustuvė Marijampolėje. ;.

H II II

H

15 8

’f

t

2



Naujoji Vaidilutė
1

MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Nr. 5 034) 1936 metų gegužės mėn. XVI

f

SKRUZDĖ

Moters teisinės sąmonės 
kėlimas

l

Lietuvos moterys yra lygiateisiai piliečiai, o būdamos tokios 
turi būti teisiškai sąmoningos, kad tomis teisėmis pasinaudotų, 
jas saugotų ir plėstų.

Prancūzijos moterys neturėdamos lygių teisių kiekviena pa
sitaikiusia proga viešai pasirodyti užrašo ant tam tikrų juostelių 
šūkius „lygios teisės“ ir j uos,,prisisegusios prie savo drabužių ar 
skrybėlių, viešai demonstruoja. Tuo jos nori pareikšti, kad mote
rys turi būti lygiateisės pilietės. O anglės, ir turėdamos lygias 
teises, leidžia moterims skiriamą laikraštį, pavadintą „Lygios Tei
sės“.1 Anglėms savo laikraštyje rūpi paliesti ne tiek pats faktas, 
kad jos lygias teises turi, kiek reikalas moteris teisiškai sąmo
ninti, kad jos suprastų ką lygios teisės duoda moters buičiai ir 
ko iš jos reikalauja, kaip iš pilnateisio valstybės piliečio ir visuo
menės nario.

Lietuvos moterims nereikėjo, kaip anglėms, prancūzėms ar 
kitų kraštų moterims, dideles kovas kovoti dėl moterų teisių su
lyginimo. Jau nustatant Laikinosios Lietuvos valstybės konstitu
cijos pagrindus, 1918 metais, moterims buvo užtikrinta teisių 
lygybė. Mūsų konstitucija pripažįsta visus piliečius, tiek vyrus, 
tiek moteris, lygius prieš įstatymus. Lietuvėms, turint lygias tei
ses, šiuo atveju tenka eiti Anglijos moterų keliu, būtent: reikia 
sąmonintis, kad įgytas teises tinkamai suprastumėm, vertintumėm, 
gerbtumėm ir kaip pridera jomis pasiūaudotumėm.

Pirmiausia kyla klausimas, kodėl moteriai svarbu teisiniu 
atžvilgiu būti sąmoningai.

Viena, moteris pati yra lygiateisis pilietis, kas jau savaime 
skatina šiuo atžvilgiu būti sąmoningai, o antra, moteriai dažniau-

1 »Equal Rights“, Official Organ, The National Womans Party.
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šiai per Šeimą tenka paruošti Valstybei susipratusį pilietį. Nuo 
to, kiek pati moteris bus susipratusi ir sąmoninga, didele dalimi 
pareis ir jos auklėjamosios kartos paruošimas gyvenimui kaip 
žmonių, tautos narių ir Valstybės piliečių. Reikia pasakyti, kad 
mūsų tautoje, ir laisvę atgavus, amžių priespauda paliko savo 
pėdsakus — sunkiai išdildomą vergiškumo žymę mūsų būde. Iš 
tada įpratę dėl visko drebėti, slėptis, prievarta atlikti prievoles, ir 
dabar neretai skeptiškai pasižiūrime į bendrus reikalus, laukiame 
įsakymo iš aukščiau, namuose — iš vyresniųjų, įstaigose iš vir
šininkų, atliekant pilietines pareigas — iš valdžios, ir t. t. Tas 
parodo, kad mes kaip reikia dar nesupratome ir neįvertinome 
savo padėties. Mūsų gyvenimas dabar laisvas, tačiau nereikia 
suprasti, kad jis gali būti savavališkas. Nereikia pamiršti, kad 
kai žmogui teikiamos teisės, tai kartu su tuo uždedamos ir tam 
tikros pareigos. Vieno teisės baigiasi ten, kur prasideda kito. 
Kiekvienas naudodamas ar gindamas savo teises negali įžeisti, 
peržengti ar paneigti kito asmens teisių. Gyvenime pasitaikan
čios neteisybės, skriaudos, išnaudojimas ir aibė kitų nelabumų 
dažniausiai ir plaukia iŠ to, kad vieni perdaug plačiai ir sava
naudiškai nori naudotis savo teisėmis, nepaisydami kitų, o kiti 
savo teisių negerbdami užleidžia tretiesiems ir t. t. Tik vertini
mas ir saugojimas to, kas priklauso pačiam ir gerbimas viso to, 
kas yra kito, gali laiduoti gerus santykius žmonių bendravime ir 
parodyti, kad iš tikrųjų suprantame, kas mums duota ir kas ki
tiems priklauso. Toks įsisąmoninimas reikalingas kiekvienam pi
liečiui, bet ypatingai moteriai, kuriai gamtos skirta iš mažo kū
dikėlio išugdyti valstybei pilietį. Ugdydama naują kartą, moteris 
teisiniu požiūriu turi žinoti, ką pati turi gerbti, kokią ir kam 
pagarbą skiepyti.

1. Įstatymų ir kitų teisių gerbimas
Bendrus teisės dėsnius kiekvienas asmuo įgyja auklėjimo 

metu, nes tie dėsniai glūdi visuomenės teisės sąmonėje. Kada 
teisės norma, glūdinti mūsų sąmonėje, tenka taikyti konkrečiai 
gyvenimui, tada griebiamės įstatymo. Teisė ir įstatymai reikalin
gi tvarkai ir visuomenės rimčiai palaikyti. Moterys, gerbdamos 
teises, vadovaudamosios įstatymais palaiko visuomenėje tvarką 
ir teisėtumą, o pasinaudodamos ir nusilenkdamos teisei, ir kitus 
visuomenės narius pratina to išmokti ir tam paklusti. Moterys, ir 
turėdamos lygias teises, turi mažiau progų ir galimumo prisidėti1 
ar dalyvauti įstatymų leidimo darbe, bet jos turi plačią dirvą 
pačios įprasti ir kitus išmokyti įstatymus gerbti, juos pildyti. Tas 
svarbu ne tik valstybės atžvilgiu, bet ir pačios moters. Kas gerbs 
teisę bendrai, tas mokės gerbti ir moterų teises atskirai. Todėl 
moters įsąmoninimas gerbti įstatymus ir teisę, kad ir netiesiogi
niu keliu, eis jų pačių gerovei.
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2. Nuosavybės ir darbo gerbimas

Prieš didįjį karą suomių tauta šiuo atžvilgiu buvo toli pa
žengusi. Ten niekam nerūpėjo išeinant iš namų užrakinti gyve
namo namo duris, slėpti brangius daiktus, kad kas nepavogtų. 
Nuosavybė laikyta — kito asmens neliečiama šventenybe. Ang
las tiek gerbia nuosavybės teisę, kad menkiausią savo pirkelę 
vadina — „Mano pilis“, dėl 20 centų kelia bylą, kad jam butų 
grąžinta tai, kas teisėtai priklauso. Mes tuo didžiuotis negalime. 
Negerbimas kito nuosavybės reiškiasi ne vien vagiant, pasisavi
nant svetimą turtą, bet ir smulkiuose kasdieniniuose santykiuose; 
pav., kaime einant pro svetimą sodą, laikoma visiškai menknie
kiu įlįsti ir pasikrėsti vaisių; mieste iš pažįstamo pasiskolinti 
knygą ir jos negrąžinti. Tai, rodosi, smulkmenos, bet nuo jų 
prieinama prie didesnių dalykų ir tokios smulkmenos, tokia blo
gybė užkrečia kitus nepaisyti ir negerbti to, ką kitas turi. Mūsų 
konstitucija sako, kad nuosavybės teisė saugojama. Piliečių tur
tas galima nusavinti įstatymo keliu tik viešajam reikalui esant. 
Koks turtas kito bebūtų, milijoninis ar kelių centų, vistiek esame 
lygiai įpareigoti jį gerbti. Tas pats yra ir su žmonių darbo ger
bimu; nežiūrint koks jis bebūtų, inteligento, ar paprasto darbi
ninko. Sutvarkytas kambarys, išvirti pietūs, nušluota gatvė, pa
darytas tiltas, išleistas įstatymas, sukurtas veikalas, visa tai rei
kalavo darbo, o neretai nelengvo ir sunkiai apmokomo. Kuris 
mes norime, kad mums dirbant kas nors jį trukdytų. O juo 
labiau skaudžiai įsižeidžiame, jei kas mūsų triūsą griauna ar nie
kina. Savo darbą vertiname ir suprantame, nes jis reikalavo mū
sų rankų, proto, prakaito ir sveikatos. Tad reikia neužmiršti, kad 
ir kito darbas tuo pat buvo atpirktas.

3. Autoriteto ir kitų nuomonių gerbimas

Po karo, priėję prie demokratinės valstybės, mes kažkaip 
su lygybės šūkiais sumaišėme asmens ir autoriteto gerbimą. 
Šiandie, kada vienas užima aukštą vietą, kitas tuoj ieško kas jis 
buvo anksčiau, ir čia, ne tiek vertina jo dorovinius ir intelektua
linius polinkius ir sugebėjimus, kiek žiūri į ankstyvesnes materi
alines aplinkybes. Vadovaujantiems valstybės, visuomenės ar net 
mokslo darbe neretai tenka išgirsti karčių žodžių, nepagrįstų 
kalbų, kai tuo tarpu toliau stovintieji turėtų parodyti pasitikėjimą 
ir paramą darbe, kad jų dirbami darbai geriau sektųsi ir sėkmin
giau kitų būtų vykdomi. Autoritetas yra būtinas žmonių bendra
vimo santykiuose. Jeigu jo nėra, nėra pasitikėjimo ir pagarbos, 
tada sunkiai yra įmanomas betkoks veikimas, o juo labiau vei
kimui vadovavimas.

Autoriteto negerbimas dažnai išplaukia ir iŠ nuomonių skir
tumo. Pasitaiko, kad vienas turėdamas kokią nuomonę ar nusi- 
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statymą, nori žūt būt,v kad ir kiti būtu tos pat nuomonės, taip 
galvotu kaip ir jis. Čia nereikia pamiršti, kad jeigu vienas turi 
savo nuomonę, tai ir kitas gali turėti savo nuomonę, kad ir visai 
skirtingą. Kiekvienam laiduojama sąžinės ir žodžio laisvė. Užtat 
susipratusiam žmogui nedera versti arba tiesiog kitam užmesti 
savo nuomonę. O jeigu norima, kad mūs nuomonę pagerbtu, 
mokėkim gerbti ir kito nuomonę.

4. Atsakomybė už savo darbus ir pareigas

Teisiškai susipratęs asmuo, kur ir kas jis bebūtu, visada 
turi jausti atsakomybę už savo darbus ir pareigas. Šis moralinis 
veiksnys kiekvieną įpareigoja nešti atsakomybę — esi pilietis — 
turi pilietinę atsakomybę, esi profesijos žmogus — turi profesinę 
atsakomybę ir 1.1. Kiekviena duota teisė, pasirinktas darbas už
deda atatinkamą pareigą jį vykdyti ir kelia atsakomybės jausmą 
dėl darbo vaisiu. /

Lietuvos moterims, įgyjus lygias teises, netinka tenkintis 
vien tu teisių turėjimo faktu, bet reikia teisiškai ir jose įsisąmo
ninti. Juk dar ir dabar pasitaiko, kad jeigu kur nepaisoma vienos 
moters teisiu ar jos įžeidžiamos, kitos moterys į tai numoja ranka, 
sakydamos, kad ju tas neliečia. Tuo tik parodoma, kad moterų 
tarpe ne tik trūksta solidarumo, bet ir teisinė sąmonė tebėra 
apkerpėjusi. Turime lygias viešąsias ir privatines teises, laiduota 
mums darbo ir iniciatyvos laisvė, duotas galimumas šviestis, 
atdaras kelias į mokslą. Tačiau stebint kasdieninį gyvenimą tenka 
kiek nusivilti, nes didelė dalis moterų visuomenės pro pirštus 
žiūri į visas tas teises ir mažai jas tevertina. Imkime mokslą 
einančią jaunuomenę; kiek čia trūksta atsidėjimo studijoms, kurios 
gali pakelti ne tik bestudijuojančios buitį, bet padėti ir jos arti-- 
miesiems, o per pastaruosius ir platesnei visuomenei. Toks apsi
leidimas ar nerimtumas tik ir parodo mūsų nepribrendimą pasi
naudoti teise ir galimumu išeiti mokslus, įsigyti profesiją, dėl 
ko amžiais pasaulio moterų buvo kovota.

Išeinant iš tu keliu pastabu dėl moterų teisiu, dėl tu teisiu 
gerbimo ir jomis naudojimosi, tenka pažymėti, kad moters teisi
nės sąmonės ugdymas mums turi būti vienas pirmaeilis reikalas. 
Kiek pati moteris teisiniu atžvilgiu bus susipratusi, tiek teisės 
gerbimą galės skiepyti kitiems. Be to, mūsų pačiu reikalas 
tik turimas teises pagerbti, jomis naudotis, bet ir rūpintis, kad 
jos būtų ir kitu saugojamos ir gerbiamos. Tik akylai saugodamos 
ir naudodamosi turimomis teisėmis galėsime jas plėsti, kad tuo 
pagerintumėm ne tik moters būklę, bet šeimų Jr visuomenės gy
venimą.

Kelti mūsų teisinę sąmonę reikalau j a p ats 
gyvenimas ir skatina kitu kraštu moterų teisinės sąmonės 
ugdymo pavyzdžiai.
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ER. BUIVYDAITĖ

Gegužis
Praėjo saulė visais beržynais,
Ištiesus duosnią ranką —
Sužėlė žemė kvepiančiais kmynais, 
Ir žiedams spalvą renka.

Šiandie atėjo šventa Marija
Pavasariniuos rūbuos, —
Ir visur rožėm, jazminais lyja..
Nakčia gegužis ūbuos... - ..

Vakarais dega žvakės vaškinės..
Litanijos paskraido...
Kas buvo senas ir nusiminęs,
Nebepažįsta veido...

kangū vitražuos šventieji _kalba,
Ir marmuro lelijos,
Ir neša širdys ilgesio maldą
Po kojomis Marijos!

BR. BUIVYDAITĖ
Recenzija

Ir Pėdos smėly ir Per lūžtantį ledą —
Mirgėjimai Tavo širdies...
Granitų. keliais į laimėjimus veda...
Tai vėl ant bedugnės supies...

Sparnuota dvasia, ir .širdis svaigulinga, 
Plakatai ir plieno daina...
Ir čia, kaip ir ten Tau ugnies nepristinga, 
Idėjų mintis alkana...

Bet nuoširdžią taip ir poetiškai atvirą,
Kaip perlą gilybių tyliu,
Kaip žaismą ugnies kunkuliuojančiam kratery — 
Tai tokią tave aš myliu!
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A. ŠILGALYTĖ

Šėlas
— Alloo, labas vakaras! — maloniausiu balsu prašneko 

šviesiaplaukis Adomas, svarbiųjy byly tardytojas, patogiai atsilošęs 
fotely, prie savo rašomojo stalo.

— Aa, labas labas, visai net nepažinau, netikėtai...
— Kada ponia grįžti namo? Ar daug turi darbo? Labai 

noriu šiandien tamstą pamatyti. Siūlaus palydėti! — su šypsena 
lindo Adomo žodžiai į juodą telefono trūbelę.

— Grįšiu apie 9 vai. Taip, kad bus jau vėloka. Ir tamstos 
norą, nežinau, ar begalėsiu patenkinti. Turiu daug darbo. Sudiev! 
— žiupsnelį ironijos su paskutiniu žodžiu pasiuntė Šakienė ir, 
padėjus trūbelę, numojo ranka, šyptelėjo su pasitenkinimu ir 
pagalvojusi, „įklius vorelis“... ėmėsi vėl darbo.

Dešimta valanda. Teklė Šakienė užvertė storą banko sąs- 
kaity knygą ir išėjo namo.

Vienodai, įkyriai dulkė lietus. Elektros lemputės lietaus 
lašuose spinksėjo, kaip jūros švyturėliai.

Tankiais, skubiais žingsniais priėjo Šakienė pirmąjį užsisu
kimą ir staiga pajuto lengvą čiuptelėjimą už alkūnės ir balsą:

— Labas vakarėlis! Sulaukiau tamstos! — pakimusiu iš susi
jaudinimo balsu prašneko Adomas Vainora.

— Ai, net krūptelėjau. Visai nė nepamaniau, kad tamsta 
taip ilgai manęs lauksi. Ne, tur būt iš kur grįžti?— šaltai paklausė 
Šakienė ir ėjo nelėtindama žingsniy.

— Aš šiandie blogai nusiteikęs... Kažko ilgu... Būtinai norė
jau tamstą pamatyti, pora žodeliy pakalbėti...

— Hm... žodelius kalbama, juk ne ponioms, ypač tokius, 
kurie taiso nuotaiką, — užakcentavo.

— Ponia manęs nesupratai, — pasakė įtemptai Vainora.
— Nesupratau? Gal būt, bet tai nesvarbu. Nesupratau aš, 

tai tamsta rasi kitur kas supras, — šiek tiek pašiepiamai atsakė 
Šakienė.

— Kokia tamsta šiandie keista, nesukalbama! Nuo pirmojo 
mūšy susipažinimo, aš apie tamstą nepalioviau galvojęs, kaip apie 
žmogy, kurs moka visus visada suprasti ir niekad nemoka nusi
minti. O šiandie, tur būt, tokia pat netikus nuotaika, kaip ir ma
no? — Švelniai paklausė jis.
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— Mano nuotaika visada gera. Ko čia liūdėti ir nerimti? 
Juk visur ir visada reik rasti džiaugsmo ir gerai nusiteikti, kad 
šit paprastas lietelis nesumirkytų nuotaikos, nesuglebinty,.... 
Džiaugsmų ir laimę pats žmogus turi sau sukurti! — filosofavo 
Teklė.

— Žiūrėk, kokia tamsta galvojanti, ar tik dabar kaip iš rašto 
skaitai nuotaikai gerinti receptus, užsigavęs pasakė Adomas.

— Taip, nors vaistai ir kartūs, bet reik sulig recepto juos 
gaminti, nors ir artimiausias būtų žmogus, — šaltai ir reikšmingai 
pasakė Teklė ir prie savy dury sustojo. — Labanaktis! Linkiu 
tamstai taisyti nuotaiką.

Švelnios ir šiltos Adomo lupos prisilietė jos rankos.
X . . ♦

Gėlėtas ir saulėtas pavasaris atėjo su šiltais pietų vėjais, 
su žieduotomis lankomis. Tų brangy, trumpų laikų pajunta kiek
vienas gyvas daiktas, o ypač žmogus. Nors iš kailio išsinerk, 
kaip gražu gegužio vakarais!

— Mylėti, mylėti... — šaukė paukščiai, kuždėjo besivystyda- 
mi jauni liepų lapeliai.

Ėjo Adomas pasivaikščioti. Prie užsisukimo dirstelėjo į šalį 
ir sustojo, nes iš tolo pamatė ateinančių Šakienę. Stipriai su
spaudė lazdų, išsitiesė, nežymiai pasitaisė kaklaraištį ir pamažu, 
šypsodamasis ėjo priešais.

— Nepaprastas pasisekimas — sutikau tamstą! — keldamas 
skrybėlę pasakė.

— Sutikau ir aš, — maloniai atsakė Šakienė.
Šiandie Šakienė buvo labai gerai nusiteikusi. Todėl be di

delio prašymo sutiko eiti už miesto pasivaikščioti. Širdis nešte 
nešė tokių gražių dienų žmogy į gamtų.

— Ponia Tekle, sustokim, pasigėrėkim. Toli liko miestas 
su visom dulkėm, kaip gera mums čia, — susižavėjęs kalbėjo 
Adomas.

— Mielai tamsta kalbi, ar ne perdaug teiki reikšmės šiam 
momentui, lyg tai būtumei... ...nutilo.

Prašau baigti, — paėmęs josios rankų ir žiūrėdamas j 
akis pats baigė — lyg tai būtumei įsimylėjęs. — Taip, aš tamstų 
myliu! — Šypsodamasis pigia šypsena suerzino Šakienę. Ji ištrau
kė iš jo savo rankų ir reikšmingai pridūrė:

— Tas taip priprasta! —
— Aš tamstų įžeidžiau? Bet aš nekaltas...
— Nepradėk tamsta aiškintis, kaip tat daro, šimtus karty 

šnekėję apie meilę, seni kavalieriai, bet dažnai esti, kad nei karto s 
jie nemylėję ir nežino kų reiškia tikrai mylėti, — rimtai ir kartu' 
šelmiškai šnekėjo Šakienė.

— Štai, kokį sulyginimų gavau, — juokdamasis pasakė 
Adomas.
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— Už tai nemėtyk taip pigiai tokiu žodžių, kurie yra tikry
bėje svarūs ir net šventi, — griežtai pasakė ir pasiūlė grįžti namo.

— Ponia, gal tamstai keistai atrodo toks mano prisipažini
mas, bet aš taip jaučiu, aš negaliu kitaip pasakyti, — teisinosi.

— Žinau, žinau, kada yra moteris arti vyro, tada jis tuoj nebe
žino nieko, o tik viena, kad myli. Tokia meilė, tai nubyrėję žiedų 
lapai, kuriems niekad nebeskirta žiedu būti* — šnekėjo Šakienė, 
nors juto, kad Adomas jai patinka, nes tikrai gražus šiuo mo
mentu jis atrodė.

— Ponia Tekle, aš taip suprantu meilę: kas patinka, kas 
jaudina, su kuo nenuobodu, tą ir myli, — paviršutiniškai reiškė 
savo pažiūras.

— Tas viskas, kas pasakyta, dar toli nuo meilės, nors tru
putį yra ir tiesos. Nepasakei, dėl kurio žmogaus galima būty 
visą gyvenimą paaukoti, — tolyn žiūrėdama pasakė, prisimindama 
savo vyrą. Pasijuto esanti kalta, neteisinga ir kilo noras, niekad
daugiau su Adomu nesusitikinėti. Jos žingsniai pagreitėjo.

— Prašau taip neskubėti, dar anksti, vyro juk nerasi namie, 
o aš taip laimingas su tamsta, — paėmė jos ranką, sulaikė ir, 
bučiuodamas piršty galus klausė:

— Ar galėtumei dėl manęs pasiaukoti?
— Keista, kaip gali tamsta duoti man tokį klausimą. Kai 

vesi, ponas Adomai, tai tada suprasi, kad tokiam dvasios kla
jokliui, kaip esi pats dabar, neleistina yra klausti to žmogaus, 
kurio jau surištos rankos ir senai pasakyti tie svarūs ir nebeat- 
mainomi žodžiai. — »

Švelniai skambėjo jos balsas, akyse degė vylingos ugnelės, 
o Širdy pavasario neramumas verpetavo.

Svaigus ir vylingas vakaras rožinėm skarom susisupo.
— Žinai, ponia Tekle, aš šiandie apsvaigintas, aš dar niekad 

nebuvau taip keistai pasigėręs, — artėjant prie namy, jis šnekėjo.
— Gaila, svaigalai neigiamai veikia vyry prigimtį, kokios jie 

rūšies bebūtų, — gerokai Šyptelėjus ir aistriai į Adomą žvelgda
ma, pasakė Teklė.

— Tamsta negera... — lyg išmetinėjo, nors jo balse ne iš
metinėjimo gaidos virpėjo.

— O tamsta šiandie labai geras, — sustojo medžių šešėly, 
o Adomas pasilenkė ir stipriai prispaudė lūpas prie baltos ran
kos, ant kurios žibėjo du žiedai — apvalus ir su brilijantu. Elek
tros šviesos spindulėlis atskrido per pusnuoges šakas ir uždegė bri- 
lijantinę liepsnelę, kuri smaragdo žaibu nutviskėjo Teklės širdy. 
Ji tuoj surimtėjo, juk čia ne jos Juozas — susigėdo sužiedotu- 
vių žiedo...

Parėjusi rado savo mažytį beverkiantį lovytėj, nes nesenai 
buvo grįžęs su tarnaite iš pasivaikščiojimo ir, prievarta paguldy
tas, verkė.
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— Kastuk, allo, mamytė parėjo. Pasakys mažyčiui pasaką 
apie zuikelj, gerai, mano žiogelyti? — glostydama baltą vaiko 
galvutę, šnekėjo Šakienė.

Netrūkus jau stipriai šnopštė Kastukas, o juodos, ilgos blaks
tienos tiesė ant veiduko šešėlius ir šypsulėliai žaidė lūpytėse.

— Pati atsigulusi ilgai dar neužmigo, galvojo ir nežinojo, 
ar jos sąžinė buvo visai rami ar ne. Tik ji jautė, kad noris gy
venti, kad pavasaris nuodija ir svaigina kraują. „Rytoj grįžta 
vyras, rytoj turėsiu eiti po piet į banką, rytoj, tur būt, nesimaty- 
siu su juo,“ — prieš užmingant slankiojo tingios mintys. Ir nė 
viena iš ty minčiy jos nesujudino, atrodė, kad ji visam tam abe
jinga, arba visa taip kasdieniška, priprasta.

Užsimerkė akys, tik staiga krūptelėjo — aštrus žaibas 
šmėkštelėjo tamsoj: tai degė sapne brilijantas medžio šešėly, ir 
karštos lūpos iš tolo viliojo. Pagaliau užmigo.

Sakas įėjo į didžiausią galanterijos krautuvę ir išrinko savo 
Teklytei dovany, lauktuviy.

Savaitė kaip nebuvo namie, taip jau išsiilgo, kad. erzinosi, 
kam taip ilgai reik gaišti kelionėje.

Įėjo į tuščią būtą ir tik gerokai palaukus, sugrįžo vaikas, ir 
pagaliau Teklė. Ji susitiko Vainorą ir užtruko kelioliką minučių.

— Juozyti, tu jau namie! — džiaugsmingai įskrido Šakienė.
— Taip, tavęs laukiu! — stipriai apkabindamas bučiavo, 

nuėmė apsiaustą ir abu sėdosi sofon.
— Mano brangute, kaip išsiilgau tavęs, Kastuko, tokios 

ilgos be tavęs dienos, toks nekantrus buvau kelionėje. Teklytei
— Gerai, kad jau grįžai, laukiau ir aš, juk tu žinai, kad 

man nuobodu be tavęs, — širdingai pasakojo Šakienė.

Ir vėl vienodų, šeimos gyvenimo smulkmenomis apneštų 
dienų eilė bėgo Teklės gyvenime.

Ji pati nustebo, kad anksčiau ji taip mėgo savo namus, ir 
niekur jos mintys neklajodavo, o dabar dažnai kažkoks nerimo 
šėlas ją kartais apima.

— Juozyti, kada tu grįši? — vieną rytą, rengiantis vyrui iš
važiuoti, paklausė.

— Manau, kad už poros dienų, — atsakė.
— Taip greit?! — nustebo Šakienė.
— Vadinasi, tau geriau, kada manęs nėra? — užsigavusiu 

balsu paklausė Sakas.
— Juokingas tu, visai ne, tik paprastai išvažiavęs būni il

giau, o šį kartą taip greit žadi grįžti, — teisinosi.
Žmonos pasiteisinimas Sako neįtikino.
— Rodos, kad tardytojas ateina, kai ir aš esu, tai pakanka, 

— akių kertelėmis Žvilgterėjo į žmoną.
. *
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— Taip, kai tavęs nėra ir jis čia nesilanko, gali tat žinoti,
— neįtikinančiai šnekėjo Šakienė.

Jai buvo pikta, kad vyras pradeda jai nebetikėti, įtarti.
— Brangioji mano, nepyk, juk aš tave myliu, -— bučiuo

damas rankas atsiprašinėja vyras. _
— Negalima su žmogumi susitikti, tuoj kažką prigalvoja, — 

vis apie tai tęsė Teklė.
— Teklyte, matai, šiais laikais viso yra, tai atsarga gėdos 

nedaro, nors ir nieko baisaus nėra, — aiškino.
— Aš neesu tokia fanatikė, kad jau ištekėjus moteris nebe

gali daugiau niekam norėti patikti. Visai kitas dalykas įsimylėti, 
taip, kaip mylėjau tave Juozyti, — priėjus švelniai paglostė juo
das vyro garbanas, o jo rankos stipriai ją apkabino.

— Ar tu mane tik mylėjai? O aš ir šiandie taip pat tave 
myliu! — svaigiai pabučiavo savo žmoną.

Suskambo telefonas... „Alio alio!“ —vyriškas balsas — tyla.
Vėl smarkiai skamba, pribėga tarnaitė.
— Ar ponios nėra? —paklausė Sakas.
— Nėra, — atsakė, lyg nusigandusi tarnaitė.
— Kur išėjo ir kada žadėjo grįžti? —
— Išėjo su tuo baltu ponu, sakė, kad negreit pareis, — iš- 

raudus atraportavo Jadzė savo ponui apie ponią.
Sakui mušė karštas kraujas į galvą. Šviespląukis tardytojas 

stojos prieš akis. Tuo momentu pavydas ir pyktis susmigo į 
Sako kumštis. —

„Jau keturi metai, kaip vedę ir iki šiol nebuvo jokio šešėlio 
tarp mūsų. Dabar gi, įsibrovė, stačiai nebepakenčiu!“— erzinosi.
— Imsiu ir visa sutvarkysiu! — sugniaužęs kumštį nutarė. Bet 
ir vėl pats save stabdė prisiminęs žmonos meilę ir ištikimybę 
iki šiol.

Tuo tarpu Šakienė sėdėjo kine ir žiurėjo ir jautė meilę. 
Jautė, kaip su muzikos garsais, su rankos paspaudimais skrido 
gyslomis karštas kraujas, tik nejautė, kad tuo pačiu laiku jos 
vyras, lyg apvogtas keleivis, kuriam nebeužtenka gėrybių kelionei 
baigti, mintimis artėjo į ją.

Šakienė džiaugėsi, kad išvažiuoja į Palangą. Važiuoja ne viena 
su vaiku ir dar draugė Stasėj Pamiršo lyg, o ir norėjo pamiršti 

f i Adomą, manydama, kad per vasarą visa bus kitaip, visa bus ramu,
kaip būdavo. Rengėsi kelionėn, nes ryt jau išvažiuoja.

j — Džrrr, — telefonas. Ima trūbelę Sakas.
/į — Labas. Yra. Eikš, tave šaukia, — pasakė.

— Kada išvažiuoji? Rytoj užeisiu! — skambėjo balsas.
— Prašau, ryt išvažiuoju, — maloniai atsakė Šakienė ir 

| padėjo trūbelę.
f — Jau prisistatys, — nekantriai pasakė Sakas.
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— Juozuk, nekreipk dėmesio, man nesmagu! prašomai pa
sakė ji.

— Man irgi nesmagu, — pyktelėjo Sakas. Tyla.

pasaulį, skaidrino ir apdulkėjusius traukinio vagonus, ir visa 
minia Šventiškai nuteikta atrodė. ~

Sakas sutvarkęs vagone daiktus, vaikščiojo perone linksmai 
šnekėdamasis su savo žmona, jos drauge Stase ir Kastuku.

Tuo laiku perone atsirado ir Vainora. Sveikindamasis įteikė 
Šakienei gražią, žaliu kaspinėliu perrištą, saldainių dėžutę.

Adomo atvykimas dar labiau pagerino ponios nuotaiką, o 
Sakas apsiniaukė.

— Juozuk, lauksiu ir tavęs, gerai? — džiugi kalbino vyrą, 
o Sakas ėmė kibti prie žodžių.

— Lauksi ir manęs? O ko lauksi be manęs? — ironizuoda
mas, šį kartą girdint Vainorai, paklausė.

— Lauksiu visų, kas aplankys, — pyktelėjus atsakė.
— Brangioji, buk atsargi jūroj, dabok gerai Kastuką, —bu

čiuodamas ranką šnekėjo ir žiūrėjo žmonai į akis, kad jos žvilgsnys 
nenuskristų į greta stovintį Adomą. Šiuo momentu Sakas pavy
dėjo gražios savo žmonos mažyčio žvilgsnio ir prielankumo tam 
tuščiam dabitai Vainorai.

— Iki pasimatymo, Juozuk, — pridūrė Šakienė.
— Aš irgi poniai palinkėsiu linksmai leisti atostogas, jei 

aplinkybės leis, gal nuvažiuosiu porai dienų, aplankysiu, — spaus
damas ranką šnekėjo Adomas.

— Aplinkybes, jei norima, galima nugalėti, — atvirai pareiškė 
Šakienė, nes vyras buvo įkopęs į vagoną su vaiku.

— Koks bus adresas? — paklausė.
— Birutės alėja 12, — šypsodamasi pasakė.

— Teklyte, lipk jau lipk, — nekantriai ragino vyras, nes 
raudonkepuris jau pasirodė perone.

Sujudėjo traukinys, ir dviejų vyrų baltos skrybėlės pakilo 
nuo galvų. Vieno tamsios garbanos, paraudo nuo saulės spin
dulių, o kito šviesūs, lygūs plaukai auksu sužibėjo Teklei žiūrint 
pro traukinio langą.

— Iki, iki, iki... — šnekėjo nosinaitės ir skrybėlių mostiga- 
vimai.

v
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KUN. A. GRAUSLYS

Marija
Kada tą žodį ištari, tartum išgirsti vakaro varpus „Dievo 

Angelui“ skambinant, kai tylios melancholijos apsuptas, pilnas 
mistiško kvapo džiaugsmas apima tavo širdį. Tartum pasigirsta 
ilgesingas sparnus ugdantis Šuberto „Avė Maria“. Ir tūkstančiai 
įvairiom pasaulio kalbom giedamų Marijos garbei giesmių 
nesuskaitomų skambučių garsais pradeda verpti Marijos sim
fonijos siūlą.

Kada tą žodį ištari, tartum pamatai pavasario jaunų gėlių 
puokštėmis padabintą Marijos, gegužės Karalienės, altorių ir 
tūkstančiai įvairaus styliaus ir žanro madonų galerijų paveikslai 
atsistoja prieš tavo akis. Nepalyginamo grožio ir saldumo Liurdo 
Valdovės jaunutis veidas maloniai šypsosi. Tamsus, bet taip 
švelnių bruožų Aušros Vartų Motinos veidas žiūri į mus. Tamsūs, 
slaptingi ir pilni šventos rimties ir skausmo Rytų Bažnyčios 
Marijos veidai pažvelgia iš smilkalų rūke paskendusių iko
nų į mus.

Kada tą žodį ištari, pajunti gimtinės laukų kvapą, tyliai ošian
čius miškus ar žiemos pusnių sukury stovinčią triobelę su šiltu 
ir jaukiu kambariu viduje. Kalbamo ražančiaus varstomų karolė
lių šnarėjimas ramina tave. Šiltesnis jausmas pradeda kujenti ir 
džiuginti tavo širdį, kada tu šį vardą ištari.

Kas yra krikščionybei, o ypač katalikybei Marija, tai sunku 
nusakyti. Reikia pačiam pajusti. Kaip nenusakysi, kas šviesa, 
šilima, taip ir čia šviesą ir šilimą tik tas tesupras, kas josios 
apšviestas susišildys. Visi tad, kurie apie Mariją rašė, visi jie 
jautė kas Ji yra. Ir todėl jų veikalai apie Mariją yra religinė 
poezija. Visiems, kaip pirmųjų amžių, taip ir šių laikų rašyto
jams, Jinai yra pumpuras, kurs pražydėjęs davė mums vaisių — 

i Kristų.
Jei mes paskaitome įvairiomis Marijos Švenčių progomis 

i parašytas Bažnyčios Tėvų homilijas, kurių ištraukos telpa brevi-
!• joriuje, tai iš tų eilučių pajuntame grožio dvelkimą, kurį tie
j ‘ rašytojai Marijoje matė. Anot jų, Marija tai „motina, dangaus...

sostas, mūsų Bažnyčios papuošalas, garbė“ (šv. Jonas Chryzos- 
tomas). „Jinai gyvojo Dievo arka“ (šv. Jonas Damaskietis), Ji yra 
ta „Kuri davė dangui garbė, žemei Viešpatį, taiką paskleidė, ydas 
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nugalėjo, gyvenimui tvarką grąžino* (šv. Jeronimas). Ją sveikina 
šventieji žodžiais: „Sveika Marija, malonės pilnoji, už šventuo
sius šventesnė, ir už dangų augštesnė, už Cherubinus garbin
gesnė“ (šv. Germanas). „Sveika Tėvo džiaugsme... Sūnaus gyve
nime... Šventosios Dvasios buveine...“ (šv. Tarazijus). „Ji ekzal- 
tuoja šventuosius: „o viršdangiškojo džiaugsmo gimdytoja“ (Šv. 
Sofronijus). Ja grožėjasi jie: „nekalta balandėlė... bažnyčia ir 
Dievybės sostas... nesuteptoji lelija“ (šv. Epifamijas). Ir taip visą 
laiką, visų laikų šventieji savo raštuose, pamoksluose kalba apie 
Ją. Bet vis tai žodžiai, tiesa, gražūs ir jautrus žodžiai, bet tik 
žodžiai. Kaip nenusakomas tačiau gėlių grožis ir jų kvapas, taip 
nenusakoma žodžiais ar dažais šitoji gėlė. Visai tad suprantama, 
kodėl garsioji piemenaitė šv. Bernadeta Soubirous, keliolika sykių 
šiam gyvenime prie Masabielio uolos Liurde mačiusi Mariją, 
negalėjo pasitenkinti net ir geriausių dailininkų padarytomis 
Marijos statulomis. Anot jos, pasirodžiusioji buvo nesulyginamai 
gražesnė.

Yra tačiau ir šiandien vieta, kur galima bent kiek pajusti, 
kas yra katalikiškajam pasauliui Marija. Tai ta pati Liurdo uola, 
prie kurios prieš 78 metus klūpojo tenai mačiusi Mariją Šv. Ber
nadeta. Didinga poezija dvelkia iš tos uolos. Ištryškusi iš ten 
dvasinio Golfštromo srovė ir šiandien tebevilgo pasaulį. Ją pa
juto skaitlingi šių laikų konvertitai ir didieji katalikai ir ją savo 
raštais išdainavo. Georges Goyan, Prancūzų Akademijos narys, 
sakosi pajutęs „begalinio džiaugsmo“ Liurde, Louis Bertrand, 
taip pat Akademijos narys, „visuotinės broliškos nuotaikos, atgi
musius evangelijos laikus, egzaltacijos jausmus, Kristaus artimybę, 
katalikiško gyvenimo pilnybę, tam gražiam Mergelės Sodne — 
Liurde“ pajuto. Tenai tik, Emil Baumann, „keletą tikros dangaus 
laimės lašų paragavo, tenai tik kas yra tikra malda suprato ir 
atgailos dvasioje pulti veidu prie uolos panoro“. J. K. Huyšmans, 
tas bent kiek ankstybesnis žymus konvertitas, pastato Marijai 
savo meilės ir dėkingumo už atsivertimą paminklą parašydamas: 
„Les foules de Lourdes“. Taip, tik tenai pradedi katalikybės 
grožį, šviesą ir šilimą pajusti. Kada pamatai tenai Marijos mei
lės dėka sukurtą didingą pastatą, trylipę Ražančiaus Karalienės 
— Nekalto Prasidėjimo baziliką, kada pamatai tautų vėliavas 
supančias Nekaltai Pradėtąją, kada pažvelgi į tūkstančius padė
kos plytų už pagydymus įmūrytų į sienas, kada išgirsti varpų 
skambinamą ir minių giedamą nesuskaitomą „Avė, avė, avė 
Maria“, didingas jausmas ir laimė sutirpdo visą tavo esybę. 
Kada pamatai minias su rąžančiais rankose, su tais „pilkais nuo
lankumo grūdeliais“ (Jammes) tarp pirštų, valandomis besimel
džiančias prie aprūkusios ir nuo skaitlingų degančių žvakių lieps
nos pajuodavusios apsireiškimo uolos, kada pamatai egzaltuotus 
veidus ir lupas bučuojančias tą uolos iškyšulį, ant kurio stovėjo 
Jinai, tada pradedi suprasti, kas yra Bažnyčios ir tikinčiųjų žmo-
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nių gyvenime Marija. Ir tada, tie šauksmai, kuriais minios bel
džia į Jos širdį tūkstančiams savo suvežtų ligonių stebuklo rei
kalaudamos, taip tampa suprantami.

Mere de Jesus Christ, priez pour nous.
Mėre de l’Auteur de la gräce, priez pour nous.
Consolatrice des affligės, priez pour nous.
Montrez — vous notre Mere.
Tuos ir kitus minios žodžius pradeda ir tavo širdis kartoti. 

Pradedi čia pat jausti Mariją.
Bet, Marija nėra tik Grožis, kaip gegužės mėnuo, nėra vien 

gražios gamtos mėnuo. Kaip pavasario grožiu padengtoje žemėje 
slepiasi didelė gamtos atgimimo ir visų metų vaisingumo ener
gija, taip ir Marija mus veda į Kristų. Ta didelė katalikybės tie
sa apie Mariją Dievo malonės Tarpininkę, tiesa, kuri, nors 
dar ir nėra iškilmingai dogma paskelbta, bet kuri buvo tikima 
visais krikščionybės laikais, nuo pat to momento, kada Ji užstojo 
jaunavedžius Galilėjos Kanoje sakydama „vyno neturi“, ši tiesa 
niekur taip vaizdžiai neskelbiama ir niekur ja taip netikima, kaip 
Marijos sostinėje Liurde.

Per Mariam ad Jesum — tie žodžiai milžiniškom mozaikos 
raidėm išrašyti po mozaiška Marija, kuri iš Ražančiaus bazilikos 
lubų savo globojančias rankas tiesia į pasaulį.

Ta tiesa tikėjo visi krikščionybės laikai. Jau nuo senų lai
kų krikščioniškasis menas vaizduoja Mariją kaip Tą, iš kurios 
rankų trykšta spinduliai — tasai Dievo malonės simbolis. Visais 
laikais Bažnyčios šventieji nelaimingiems, netikėjimo ir didžiausių 
nuodėmių vergijoje esantiems, įsakydavo melstis į Ją, kasdien 
sukalbant bent tris Sveika Marija. Jie tikėjo, kad kas meldžiasi 
į Mariją ir bent vienu Sveika Marija siūlu kasdien .susiriša su Ja— 
nežus. Tas tikėjimas taip puikiai ir gausiai spindi Marijos garbei 
skirtoje litanijoje, kurioje jau į ją kreipiamės sakydami: „Motina 
Dievo malonės.. Pana galingoji... Dangaus vartai... Nusidėjėliy 
užtarytoja... krikščionių pagalba... Melski už mus“. Tas tikėji
mas glūdi ir senuose Marijos giesmėse, kaip graudžiai su pasiti
kėjimu šaukiamasi į tą „gailestingumo Motiną“ giesmėje „Salve 
Regina“. Bet niekur taip nepatiri šios tiesos gyvastingumą kaip 
Liurde. Didžiausia tikėjimo sustiprinimo malonė eina iš ten. Iš 
kasmet įvykstančių stebuklų. Nepagydomų ligų pagydymo ir at
sivertimų stebuklų. „Liurdas, mistiškas miestas, tai nesuskaitomų 
atsivertimų ir sielų prisikėlimo žemė“ — sako kun. Josepk Be- 
lleney. Nenuostabu tad, kad įvairūs konvertitai savo reikaluose 
taip šiltai kreipiasi į Mariją, nurodo Ją, savo atsivertimo priežastį, 
ir kreipiasi į Ją ištvermės prašydami. Toks Adolfas Rettė savo 
atsivertimo autobiografijoje (Du diable ä Dieu) taip baigdamas 
veikalą garbina Mariją: „Angelų karaliene, būk pasveikinta! Mo
tina, kurios nepabaigiamas gailestingumas siunčia malonės gaivi- 
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. J. JATULYTĖ

Heinricho Federerio motina
Visų, o ypač žymiųjų žmonių gyvenime, motinos vardas tu

ri garbingiausią vietą. Motinos būdas, visos jos sielos ir širdies 
ypatybės, dažnai lemiančiai prisideda prie vaikų gyvenimo da
lios. Motinos galioj yra palenkti valią į gerą, nuteikti širdį, siekti 
tai, kas gražu ir aukšta, išmokyti statyti didingą gyvenimo rū
mą, pagrįstą tiesos ir pareigos meile.

Tokią motiną yra turėjęs žymusis šveicarų rašytojas, talen
tingas pasakotojas Heinrichas Federeris.

H. Federerio motina buvo Verena Nageli, kilusi nuo Cūri- 
cho, gimusi 1829 metais Būlache protestantų šeimoj. Jauna bū
dama ištekėjo už pasiturinčio pirklio Jägerio ir gyveno su juo 
Cūriche keletą ramių, laimingų metų. Tačiau ankstyba vyro mir
tis netikėtai sudrumstė jos tylų, be rūpesčių gyvenimą, ir paliko 
ją vieną su trimis dukrelėmis ir vienu sūneliu. Po vyro mirties 
Verena palieka Curichą ir atvyksta į Briencą pas savo gimines. 
Čia apsigyvena ji su vaikais pas savo svainį, kuris laikė Brience 
viešbutį „Zum Bären“. Briencas buvo tada paprastas kaimas, gu
lįs prie gražaus Brienco ežero, apsupto galingų kalnų. Mažasis 
kalnų kaimelis buvo žinomas savo dailiais medžio dirbiniais, — 
ten buvo medžio drožybos mokykla.

Iš didmiesčio atvykusi Verena rado čia didingą kalnų gam
tos rimtį, ir monotonišką kaimo gyvenimo tylumą. Turėjo, rodos, 
ir jos gyvenimas čia slinkti ramia vaga, nes Verena savo dvasios 

nančią rasą ant atsivertusių sielų — būk pasveikinta. Buvome 
kaip mirę nepalaidoti, kurių irstantys kūnai užkrečia orą. Bet Tu, 
o dangiškoji ambrozija, Tu galingoji klystančiųjų viltie, išrovei 
mus iš mirties šešėlio... O perdaug maloni vargšams nusidėjėliams, 
o trys syk gailestingoji, o nepabaigiamai malonioji Panele Mari
ja!“ Panašiai Ją garbina Francois Coppėe, Hupmans, Paul Clau
del, Franęis Jammes ir daugybė kitų.

Marija, Dievo malonės, tos mūsų dvasinio gyvenimo alfos 
ir omegos Tarpininkė. Kokia džiuginanti tiesa. Ugdydami tad sa
vyje Marijos kultą į Dievą kilkime!
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nuotaiką kaip tik galėjo pritapti prie savo naujo gyvenimo ap
linkumos. Ji buvo rimta, užsidarius, gyvo religinio nusiteikimo 
moteris. Rodos, jokie likimo smūgiai nebegalėjo sudrumsti ra
maus, vaikų auklėjimu besirūpinančios našlės gyvenimo.

Tačiau įvyko visai kitaip. Brience susipažino rami, tyli Ve
rena su savo antruoju vyru, kuris turėjo būti jos gyvenimo likimas.

Savo svainio namuose susitiko Verena su dailininku Jonu 
Pauliumi Federeriu, kuris tada, buvo tik ką atvykęs iš München© 
Dailės Akademijos. Brience turėjo jis užimti medžio drožybos 
mokyklos vedėjo vietą ir toj pat mokykloj dėstyti paišybą. Jau
nasis dailininkas tuoj pastebėjo tylią, ramią moterį, kuri kažkaip 
skyrėsi iš kitų tarpo. Jos rimtas smulkių bruožų veidas, tvirtas 
pilkų akių žvilgsnys, kietai suspaustos lūpos ir visa jos dvasios 
ramumu ir jėga dvelkianti būtybė pritraukė dailininko žvilgsnį ir 
jo širdį. Paulius Federeris buvo kupinas kūrybiško entuziazmo, 
plačiausių užsimojimų idealistas, gyvenąs daugiau savo vaiz
duotės pasaulyje, negu paprastojo gyvenimo tikrumoj. Visada links
mas, iškalbus, visada spinduliuojąs savo geniališkomis mintimis 
dailininkas sukėlė rimtoj, gilioj Verenos sieloj tikrą perversmą. 
Pauliaus nuolatiniai pasikalbėjimai sukosi apie meną, idealus, re
ligiją, apie aukštą gyvenimo pašaukimą skiriantį žmogui atlikti 
didžius, nenykstančius darbus. — Visa tai tarsi užbūrė Vereną. Vi
si tie negirdėti žodžiai atėjo į jos ramią, gilią sielą kaip audra, 
ir Verena neteko savo įprastos dvasios lygsvaros. Ji buvo dešim
čia metų už Paulių vyresnė, bet buvo dar jauna, joje dar glūdė
jo daug jaunų neišeikvotų jėgų, šaukiančių ją į naują gyvenimo 
kelią, kuris laukė jos su daugeliu kančių, bet ir vyliojo savo 
svaiginančiomis aukštybėmis. Dvidešimt keturių metų jaunuolio 
vaizdingi karšti žodžiai sukėlė joje neramumą, kurio ji iki šiol 
nebuvo pažinusi. Galva svaigo nuo aukštųjų pasiaukojimo, išsi
žadėjimo, šventumo ir amžinumo minčių. „Reikia savo galva 
žvaigždes pasiekti, reikia atverti auksinius saulės ir mėnulio var
tus ir pažvelgti į anapus — į amžinumo ir stebuklų šalį. Alkti 
ir trokšti už vieną didžią mintį yra daug gražiau, negu gyventi 
beprasmį, bereikšmį gyvenimą ir tukti“1. Taip mokėjo kalbėti Pau
lius. Tokiomis mintimis susižavėjo Verena. Po ilgų svyravimų, vy
ro giminių priešinimosi nepaisydama, pasiryžo Verena ištekėti 
už jaunojo dailininko. Amžiaus ir turto nelygumas — Paulius 
nieko neturėjo — sukėlė visame kaime daug kalbų, smerkiančių 
Vereną. O turtingiesiems, žymios kilmės giminaičiams protestan
tams, buvo tiesiog pasipiktinimas, kad jungtuvės įvyko katalikų 
bažnyčioj. O kai netrukus Verena perėjo į Kat. Bažnyčią, tai nu
stebimui ir pasipiktinimui nebebuvo galo.

Tačiau šis paskutinis Verenos žingsnis nesirėmė vien įsimy
lėjimu į dailininką, bet turėjo jau seniai jos sieloj glūdinčių prie-

1 „Am Fenster* 15psl.

19



žasčių. Ji iš“ prigimties buvo labai religinga, visa savo siela ver
žėsi prie gyvo, prasmingo ir nuolatinio bendravimo su Dievu. 
Religinis pergyvenimas buvo viską jos gyvenime nulemiąs. Pro
testantų religijoj išauklėta ji gyveno ramiai, kaip kad auga me
dis savo vietoj pasodintas. Ji neturėjo abejonių, nerado nieko 
menka savo bažnyčioj, net katalike būdama ji gerbė protestantų 
maldas. „Ne tėviškės menkumas, bet begalinis, širdį užkariaująs 
svetimosios šalies turtingumas ir gražumas, ypač dar kai meilė 
atidarė į tą šalį vartus, privertė ją iškeliauti ir pastatyti toj nau
joj šaly savo namus. — Kiti gali sau ramiai namie pasilikti, sa
kydavo ji dažnai. Aš esu išimtis.“2 — Taip sako H. Federeris 
apie savo motinos perėjimą į Kat. Bažnyčią savo atminimuose.

Daug prisidėjo prie to Verenos dvasios perversmo ir Brienco 
gyvenimo aplinkybės. Vasarą, kai atvykdavo į kalnus daugiau tu
ristų, viename Verenos giminaičio name būdavo įrengiama kata
likams koplytėlė. Čia atvykdavo kas sekmadienis iš Samų vie
nuolis benediktinas laikyti pamaldų. Verena dažnai matydavo tė
vą Vigilijų Perathoner ateinantį į koplytėlę po sunkios šešių va
landų kelionės per kalnus, visą dulkėtą, sušilusį, bet visada kaž
kaip ramiai linksmą. Jis tuoj tą patį vakarą, šiek tiek pasistipri
nęs, sėsdavo į klausyklą, arba mokydavo vaikus katekizmo. Šitas 
vienuolis savo paprastu, švelniu bet ir įsakmiu būdu kaž kaip neju
čiomis paveikė Vereną. Visa, ką jis darė, atrodydavo Verėnai ne
paprastai didu ir gražu. Ji jautė, kad toks žmogus kaip vienuolis 
tėvas Vigilijus turėjo gyventi tikroj, nesudrumsčiamoj ramybėj.

Tėvo Vigilijo budrumas tuoj pastebėjo vienišos, tylios naš
lės dvasios kovą ir suprato, kuo toji kova galėjo baigtis, — Ve
rena, draugaudama su Pauliumi, nekartą buvo iš jo girdėjusi nuos
tabius katalikų bažnyčios apeigų aiškinimus, o dabar kartais ap
lankydama koplytėlę daug ką akyvaizdžiai pamatė ir sužinojo. 
Tėvo Vigilijaus ramus linksmumas ir jo nuoširdus, pasiaukojąs 
pamaldumas veikė Vereną dar giliau, kaip Pauliaus iškalbingi 
žodžiai. Su džiaugsmingu nustebimu klausydavo ji vienuolio, pil
no gilaus tikėjimo, žodžių, aiškinančių jai šv. mišių paslaptis. — 
Kartais Verena nunešdavo koplytėlėu gėlių, ar sutaisydavo paė
mus bažnytinius rūbus. Visa tai suartino ją su tėvu Vigilijum. 
Ir ji, pasisakius jam savo dvasios kovą, rado jame tvirtą paramą 
ir paguodą. Taurioji našlė pajuto savo sieloj ilgesį, kurio ji iki 
šiol nežinojo. Ji troško gilesnio, turtingesnio, veiklesnio dvasios 
gyvenimo, ji veržte veržėsi savo darbu, savo pastangomis tą gy
venimą sukurti, ji troško kentėti, aukotis religijos dvasioj. Iki šiol 
ji buvo jautusi ir gyvenusi savo religinį gyvenimą kaip kažką 
pasyvų, kažką visiems bendrą, atitrauktą; dabar visa tai perėmė 
jos širdį ir protą, užvaldė jos visą asmenybę ir išsiliejo nenuslo
pinamu troškimu visą savo gyvenimą paversti nepaliaujama, Die-

2 ,Am Fenster" 19 pusi.
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vui paskirta auka. Ypač jos širdį palenkė Dievo Motinos Marijos 
garbinimas, kurio protestantu bažnyčioj ji nerado. O Paulius mo
kėjo su tikru susižavėjimu, gražiausiais žodžiais ir švelniausiomis 
spalvomis atvaizduoti tą dangiškąją Madonną, dangaus ir žemės 
Motiną, kuri su šventu nusižeminimu ir su tylia didybe pasirodo 
Evangelijoj, — Šita Švenčiausioji tapo neišsemiamas Verenos 
dvasios gyvenimo šaltinis.

Taip įėjo Verena į naują religijos gyvenimo pasaulį, kuris 
daug daugiau iš jos reikalavo uolumo, bet ir jai daugiau žadėjo 
dvasinės šilumos ir tikro ramumo. Jos grįžimas į Kat.a Bažnyčią 
įvyko ne staigiai, ne dirbtinai; prie to vedė ją jos gyvas religi
nis nusiteikimas, kurį entuziastas Paulius padarė lakesnį, drąses
nį, o tėvas Vigilijus pagrindė ir sustiprino jį gyvomis religijos 
tiesomis ir savo gyvenimo pavyzdžiu.

Ir tikrai, Verenos gyvenime tarsi įvyko koks stebuklas. Joje 
iškilo naujos,, jai pačiai dar lyg nežinomos jėgos mylėti, au
kotis, tarnauti; ir tos jėgos sutikusios begalinius nusivylimus, 
skausmą ir vargą, nemažėjo, bet didėjo ir daug karty padėjo tai 
vienišai, tyliai moteriai atremti skaudžius likimo smūgius.

Netrukus pasirodė, kad naujasis Verenos šeimos gyvenimas 
nieko gera jai negali žadėti. Su praeitim visi ryšiai buvo jau su
traukyti, jos vaikus paėmė auginti ir protestantiškai auklėti tetos. 
Verena stovėjo viena šalia savo vyro, jauno, gyvenimo mokyk- 

' los neišėjusio, vien savo fantazijos padangėmis skrajojančio ir 
savo genijum tikinčio dailininko.

Savo būdu, visa savo dvasios esme Paulius buvo griežta 
Verenos priešingybė. Verena buvo pastovi, tvirta, rami ir tikra, 
nors kažkokias audras jai tekty gyventi. Ji buvo rimta, prityrusi, 
gyvenimo užgrūdinta, stipraus charakterio — pareigos žmogus. 
O Paulius buvo žmogus, kuris prie nieko negalėjo ilgam prisiriš
ti, nieko giliai mylėti, jokio darbo dorai atlikti. Jis buvo geniališ- 
ky talenty, bet be valios ir be saiko. Jis žavėjosi viskuo, kas 
aukšta, didu, gražu, bet nežinojo, kas tai yra ištvermė, ištikimybė 
ir pareiga. Jo sielą degino nepasotinamas ilgesys, jame glūdėjo 
kažkokia nerami dvasia, kuri galėjo kitus pažadinti, uždegti, tik 
pati nemokėjo būti stipri ir galinga. Menkiausia pareiga kankin
davo jį be galo. Paulius buvo studijavęs tapybą ir skulptūrą Mün- 
chene, svajojo apie muziką, su didžiausiu dvasios pagavimu 
skaitė šveicarų literatūros klasiką Gotthelfą ir kitus ir pats ką-ne- 
ką rašė. Kiekvieną semestrą jis keitė savo studijas. Visi jo dar
bai buvo tik nuotrupos, Škicai. Nuolatiniam neramume blaškosi 
iš vietos į vietą, nieko visiškai neišmokdamas, nieko ištvermin
gai nebaigdamas. Pastovus darbas, vyro ir tėvo pareigos — jam 
kančia, jo genijaus mirtis. — Jau Brience po poros metų bend- 
jo gyvenimo pradėjo Verena abejoti savo vyro genijum, paskui 
jo talentu, kol pagaliau juo visiškai nusivylė įsitikinus, kad jai 
vienai teks nešti ir šeimos išlaikymo ir vaiky auklėjimo naštą.
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Paulius nedirbo mokytojo darbo, nežiūrėjo mokyklos; gėrė 
ir bastėsi nieko neveikdamas. Gyvenimas Brience pasidarė Verė
nai nebepakeliamas. Jos išdidumas neleido rodyti savo skausmą 
ir nusivylimą tiems, kurie tuo gal tik pasijuokty— savo giminėms. 
Ji dar tiki viską pakeisti, tiki paveikti Paulių. Ji išrūpina jam vie
tą Obwaldeno medžio drožybos mokykloj. Ir 1869 metais su 
trečius metus einančiu sūneliu Heinrichu išvyksta Federeriai su 
naujomis viltimis j naują gyvenimo vietą. Salta žiemos kelionė 
per kalnus, taip pat nakvynė šaltam kambary kalnuose pakenkė 
mažojo Heinricho sveikatai — nuo tada prasidėjo sunkioji jo liga 
astma, visą gyvenimą jį kankinusi. Toji liga buvo ir motinai nau
jas, nepabaigiamas rūpestis ir skausmas. —

Su džiaugsmu paliko Verena Briencą, kur jai, tapus katali
kė, buvo labai nejauku, svetima. Perdaug buvo aplinkui ty, kurie 
peikė ir smerkė jos žingsnius. Ir Paulius džiaugėsi galėdamas 
ištrukti iš dusinančio jį kaimo. Tačiau naujoje gyvenimo vietoje, 
nepagerėjo Federeriy Šeimos gyvenimas. Paulius nelaikė savo pa- 
žady, kuriuos jis sau ir Verėnai buvo davęs. Greit jam nusibodo 
ramus kalny kaimelis Sachsein, vėl atbudo jame noras keliauti, 
graužė jį nepasotinamas tolumos ilgesys. Retai tesilankė mokyk
loj, namie tebūdavo svetys. Gulėjo visi pradėti darbai, barėsi ir 
išmetinėjo Verėnai paveiksly ar paminklų užsakytojai. Bet visi 
jos prašymai ir maldavimai nueidavo vėjais: Paulius buvo nepa
taisomas. Nuolatinis neramumas, trankymasis iš vietos į vietą, kas 
kartą didėjąs girtavimas nuvedė jį į St. Galleno psichiatrų ligo
ninę, kur jis, pagaliau amžinai nurimo.

Toks buvo vyras, su kuriuo surišo Verena savo gyvenimą. 
Jis buvo sukėlęs jos sieloj naujo, didesnio, gražesnio gyvenimo 
troškimą, bet pats nė vienu savo meniškos rankos piršteliu nepa
dėjo jai nešti sunkiosios kasdieninio gyvenimo naštos. Tačiau Ve
rena nesigailėjo to, ką buvo pati pasirinkusi, ji nebegalėjo išsi
žadėti ir paneigti tai, ką kartą buvo pamylėjusi, ji kantriai pasi
ėmė savo gyvenimo kryžių ir be skundo norėjo jį nešti iki mir
ties. Iš kažkokios neregimos gausybės sėmėsi ji sau jėgy ir pa
guodos. Ji turėjo savy tą nepaprastą valios jėgą, kuri moka ir 
pajėgia tikėjimo tiesas suderinti su savo veikimu ir darbais ir tuo 
jas realizuoti gyvenime.

Verėnai teko paimti į savo mažą, bet tvirtą ranką savo šei
mos vairą. Vaikams, Heinrichui ir jo dviems seselėms tebuvo vie
na motina. Vargas ir skurdas vertė įą virš jėgy dirbti, tačiau ne
sulaužoma jos valia ir dvasios ramumas neleido jai sugniužti po 
darbo ir skausmo našta. Ji pati ramiai kentė savo likimą ir vai
kuose diegė ramumą, tvarkos ir darbo meilę. Ji mokė juos nuo 
pat mažy dieny pažinti sunkią, kietą pareigą. Malda ir darbas 
buvo jos kasdieninė duona. Vyro palikta likimui ji pati turėjo 
užsidirbti sau ir mažiems vaikams duoną, nes turtas, kurį ji bu
vo gavusi po pirmojo vyro mirties, jau buvo sunaudotas. Vere- 
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nai nieko kita neliko, kaip tik griebtis darbo. Turėdama nagingas 
rankas ir būdama ramaus tylaus budo, ji rado darbo ir palengva 
įsigijo visų pasitikėjimą ir tikrai nuoširdžių rėmėjy. Keletą mėty 
ji mokė pradžios mokykloj rankų darbelius, vėliau pati namie 
imdavo siuvinius. Tokiu būdu galėjo šiaip taip verstis.

Iš savo vyro ji nieko nebelaukė, nebetikėjo, kad jis dar ga- 
lėty tapti žmogus. O tačiau visada jo laukdavo, su tyliu gailesiu 
jį sutikdavo, su neapsakoma kantrybe išklausydavo jo nuolat su
laužomus pažadus, atsiprašinėjimus. Bet dieną — kitą pabuvęs 
namie, nerasdavo sau vietos, mesdavo viską ir vėl dingdavo. Po 
mėnesio, kartais po kelių, vėl sugrįždavo vogčia, naktimis, kad 
kaimynai nepastebėty. Ir Verėnai, kurios šeima naudojosi vals
čiaus teikiama pašalpa, buvo uždrausta Paulių įsileisti į savo na
mus ir jį kiek sušelpti. Tačiau Verena negalėjo jo išvyti, jo išsi
žadėti. Nors tiek skausmo ir vargo jis buvo jai suteikęs, ji vis dar 
turėjo savo širdy meilės tam nepataisomam pabaldūnui. Sužino
jusi apie jo mirtį ir pati tarsi palūžo, užgęso, pasidarė dar tyles
nė, dar labiau užsidarė savo skausme. Pagyvenusi dar kelias sa
vaites po Pauliaus mirties, sunkiai susirgusi plaučių plėvės užde
gimu, nebekėlė. Ta tyli, darbšti, griežta nepalaužiama motina, 
kuri tiek sunkių dienų dėl savo vaikų gyveno, tiek ilgų naktų dėl 
jy ramybės budėjo, savo paskutinės ligos metu nieku nebesirūpi
no, atrodė, kad paskutinėmis savo gyvenimo dienomis gyveno jau 
ne šiuo pasauliu. Vaikai matė, kad iš tos ligos jų motina nebe
kels. Ypač sūnus Heinrichas skaudžiai išgyveno savo motinos 
mirtį. Jis pora mėty prieš savo mirtį pasakė savo draugui H. 
Oseriui, kad didžiausias jo gyvenimo skausmas buvo tas, kad jis 
taip anksti neteko savo motinos, neteko jos tokiame amžiuje, ka
da dar nemokėjo ir negalėjo suprasti jos dvasios vertybių/ Su 
džiaugsmu jis būtų atidavęs, taip sakė jis, didesnę savo gyve
nimo dalį, jei jam būty buvę leista atsilyginti savo motinai už 
visa tai, ką ji didžiausius trūkumus ir vargą kęsdama jam ir se
serims buvo padariusi.3

Verena mirė 1886 mėty pavasarį, palikusi savo dvi dukre
les ir Heinrichą dvidešimtus metus einantį, tada jau Sarny bene
diktinų kolegiją bebaigiantį. Mįrdama motina jau žinojo jo aiš
kų, nesvyruojantį pašaukimą likti kunigu, ir tai buvo paskutinė 
jos gyvenimo paguoda ir viltis, kad sūnus nenueis tėvo pėdo
mis. Si reta motina, ne žodžiais, bet savo ramia tvirta asmenybe, 
savo gyvu pavyzdžiu buvo įdiegusi savo vaikuose tvirto charak
terio bruožus: ištvermę, griežtumą sau pačiam, tvarkos meilę ir 
tikrą, nuoširdų pamaldumą.

Tvirtos motinos rankos vedamas išmoko Heinrichas nuga
lėti iš tėvo paveldėtą aistringą palinkimą žavėtis didžiais nepasie-

3 H. Oser, Heinrich Federer. Am Briefen und Erinnerungen. 8 pusi.
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HEINRICH FEDERER

Trys siaubo naktys*
Kai Pauliaus vėl per ilgus mėnesius nebūdavo namie, kai 

jis blaškydavos kažkur tolumos vyliojamas, tada mes vaikai, savo 
mažu rateliu juo glaudžiau glausdavomės prie motinos. Tada 
būdavo ta mažoji, menkoji moteris ir tėvas ir motina drauge. 
Taip, laikui bėgant mes visai tėvo nebepasigesdavom, mes iš viso 
nebetekome tos sąvokos, nebežinojom kas tai yra tėvas, ką jis 
reiškia. Trumpučiai tėvo apsilankymai namuose atrodydavo mums, 

kiamais dalykais, ir neramumą, nepastovumą, kurie buvo pražudę 
tėvą, palenkti į gėrio ir tiesos meilę. Tik motinos griežtą, bet 
sveiką mokyklą išėjęs galėjo išaugti ir išbujoti iš tėvo paveld etas 
sūnaus rašytojo talentas. Heinrichas Federeris, sukūręs ne vieną 
didžiulį veikalą, apimantį didingos Alpių gamtos ir atkaklaus 
kieto kalniečio gyvenimą, su ypatinga meile, su visu savo pasa
kojimo gyvumu, sultingumu atskleidžia ir savo vargingos vaikys
tės atminimus, kuriuose gyvenimo tikruma taip nuostabiai susi
lieja su poezija. Ypač paskutiniam jo kūriny „Am Fenster“ vėl 
atgija jo vaikystė ir ankstyboji jaunystė, ir žavi savo retai sutin
kamu skaidrumu ir nuoširdžiu tikrumu. Tuose atminimuose, kaip 
skaidriame kalnų ežero veidrodyje spindi jo motinos asmuo, tarsi 
tylioji, baltu sniegyno vainiku vainikuota Jungfrau. Ji stovi viena, 
tiesi, tvirta, nepajudinama, kaip uola įnirtusio] jūroj. „Motin, 
o mano motin!“ taria rašytojas savo šviesių ir skaudžių atmini
mų apimtas, ir tuose žodžiuose tarsi glūdi visa jo meilė ir pa
garba savo tyliajai didžiajai motinai, kurios atminimas visą gyve
nimą jį lydėjo. —
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* Iš veikalo .Am Fenster. Jugenderinnerangen“.
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kaip retos salos. Po jų mes vėl ilgą laiką turėdavom plačią tuš
čią jūrą prieš akis, kol pagaliau mes visiškai nebesupratom, kas 
yra toji tėviška sala.

Vakaro sutemų metu, kiutodavom mes vaikai prisiglaudę 
prie motinos, ir kiekvienas norėjo būti prie jos arčiausiai, norėjo 
paimti jos ranką, ar apsikabinti jos kaklą, arba nors jos minkštas 
šliureles glostyti savo karštom rankelėm. Tada mes dainuodavom 
jai mėgiamiausias dainas „Auksinė vakaro saulelė“, „Linksmin
kitės ir džiaukitės“ arba kalbėdavom su ja rąžančių.

Daug turėdavom mes melstis. Verena niekados nepavargdavo 
kalbėdamasi su Dievu ir jo dangaus šventaisiais. Prie kasdieninių 
maldų ji vis rasdavo už ką dar pridėti vieną „Tėve mūsų“ ir 
dar vieną. Atrodė, kad ji turi melstis ne tik už mus ir už tolimąjį 
mūsų tėvelį, bet ir už visą žmoniją, virš ir po žeme esančią, 
sudėdavo ji maldingai savo rankas.

Mūsų pirkioje vis labiau temo, o mes vis arčiau glausda- 
vomės prie motinos kelių, susispausdavom į glaudų, šiltą, lai
mingą lizdelį. Mes glūdėdavom žemai prie jos kojų, o ji atrodė 
mums vis aukščiau kylanti į tamsumą. Tarpais nutildavo-balsas 
virš mūsų, ir mes tyliai pradėdavom prie jos kojų krizenti, šnibž
dėti, viens kitą pešioti, erzinti ir savo tarpe plepėti. Bet mes 
neišdrįsdavome balsiai kalbėti. Mes šnibždėdavom, kaip bažny
čioje, nes virš mūsų žiūrėjo į sutemas kaip kokios šventosios 
statulos rimtas, tylus Verenos veido olavas, nykstąs nakties tam
soj. Ji nemiegodavo, ji nekalbėdavo, mes nežinodavom, ką ji 
galvodavo. Mums nė į galvą neateidavo, kad ji po alsinančių 
dienos darbų trumpą valandėlę pailsėdavo, kol nebūdavo užde
gama žiauri žibolinė lempa, prie kurios ji iki vidurnakčio prasė
dėdavo prie naujo darbo.

Kiekvieną kartą, kada tik sujudėdavo virš mūsų tyli, mylima 
statula, mes išsigąsdavome, tarsi pajustume, jog ji jau būsianti 
pamanius, kad mes tinginiaujame ir svajojame taip pat, beveik, 
kaip tėvas. Ak, kad tik ji nieko nepastebėtų! Kad tik dar ilgai 
nepasigirstų: „Opa, vaikai, užžiebkite lempą!“

Ji nemokėjo mums sakyti pasakų kaip tėvas, ji nemokėjo 
su mumis žaisti. Ji tik mokėjo su mumis melstis, dirbti ir... tylėti. 
Bet jeigu ji galėjo mums ką nors naudinga be didelio aiškinimo 
parodyti ką nors ryškaus pamokomo, kas, taip sakant, savaime 
kalbėdavo, tada ji nepraleisdavo nė vienos progos to nepadarius.

Vieną naktį atėjo ji prie mano lovos naktiniuos rūbuos, 
basa įsistojusi į šliuraites, juoda ir iškilminga ir įsakė: „Eik Šen, 
greičiau“. AŠ tryniau mieguistas akis, šiurpo perimtas įsikabinau 
į šiltas motinos rankoves ir bėgau prie atviro lango, pro kurį 
buvo matyti pro šalį einanti kantono gatvė. Kitoj pusėj gatvės 
tęsėsi iki pat juoduojančio ežero pieva, prisodinta vaismedžiu.
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Anapus stiepėsi į padangę kalnai. Ir ten, už tos pievos, buvo 
girdėti upelis, kuris stačia dauba šniokšdamas skubėjo j tamsią, 
tylią ežero vandens gelmę. Dangus buvo apniauktas skubiai plau
kiančių debesų. Vakarų vėjas ošė, šlamėjo lapuose ir tripinėjo 
milionais smulkių kojelių žolėje. Akinančioj tamsumoj nesimatė 
nė baltai švytinčios gatvės. Tokio akimirksnio aš dar nebuvau 
pergyvenęs. Mane perėmė Šiurpas.

Prie lango jau stovėjo mano vyresnioji sesuo ir žiūrėjo akis 
įsmeigus į tamsą.

— Kas yra? — paklausiau aš ir siaubo perimtas susitraukiau, 
lyg norėdamas kur pasislėpti.

— Tylėk! Štai vėl ateina vienas, — sušnabždėjo motina.
— Palaukit, aš pastatysiu naktinę lempelę į priemenę, kad 

jie mūsų nematytų. Aš nežinočiau, ką sakyti.
— Kas ten? Kas?
Sunkiai prikrautas vežimas girgždėdamas dejuodamas ritosi 

nuo Brūnigo pusės. Prie ratų spinksėjo blankiai spinksinti žibu
riai. Tykiai skambėjo arklių varpeliai. Kažkas tamsus, kažkokia 
prislėgta masė svyravo ten apačioj prie tų ratų. Aš išgirdau pas
kirus moterų balsus, retkarčiais atsiliepdavo ir slopus balsas. 
Spiegdamas pradėjo rėkti plonas vaiko balselis. Bet siūbtelėjo 
pakilusio vėjo atdusiai ir nuslopino visus garsus. Kai vėjas vėl 
kiek nurimo, ratų girgždėjimas aidėjo kiek toliau kaimo link; bet 
paskui tą nutolstantį vežimą riedėjo kitas.

— Trys vežimai... pilni prikrauti... Vaikai ir visi namų apy
vokos daiktai,—dūsavo Verena. — Suaugusieji eina pėsti paskui 
vežimus. Ir taip jie keliaus iki Luzerno. Visą naktį jie turės va
žiuoti, o po to vargingo kelio sėstis į traukinį... ir keliauti toli
toli, keliauti dar daug tokių naktų, ir ilgų dienų!

— Kur jie keliauja, mama?
Į Ameriką! Savo krašte jie neturi darbo. Savo tėviškėj jie 

nė tiek neužsidirba, kad turčių ką pavalgyti. Amerikoj, sako, esą 
pinigų, kaip šuliny vandens. Bet kaip sunku yra taip iš savo 
kaimo, iš savo namų iškeliauti.

Mano motina sunkiai alsavo, aš jutau jos atdusius ant savo 
kaktos.

Toliau esančiam kaime pasigirdo garsūs balsai. Gal būt, 
žmonės siuntė pro langus savo sveikinimus ir linkėjimus iškeliau
jantiems, dabar ir nuo vežimų gyvai ir garsiai atsakė. Bet man 
pasidarė nuo to viso taip sunku, taip sunku.

— Aš manau, jie sustos „Liūto“ viešbuty, — tarė mano sesuo. 
— Žinoma, jiems duos alaus, o gal net vyno.

— Geriau būtų, jeigu jie duotų moterims sriubos, o mažie
siems pieno, — atsakė motina. — Ar jūs girdėjote, kaip vienas 
mažylėlis verkė, cypė tarsi kankinamas šunelis? — Oi, koks smar
kus vėjas! Uždaryk langą, Paulina.
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Man buvo taip sunku, tartum akmeny kalnas mane slėgtų. 
Tokią baisią vėjuotą naktį turėjo šie žmonės ir net toks mažas 
rėksnys, kuris dar nemokėjo nė žingsnio paeiti, jie visi turėjo 
amžinai palikti savo seną, šiltą pirkią ir taip toli, užjūriy marių, 
į Ameriką, beveik, į pasaulio kraštą iškeliauti.

Gal jie ten turi savo namus? Nieko neturi, nė vienos lan
ginės. O gal nors kokią mažą pievelę ir ožkutę? Neturi, nei žo
lelės nei plaukelio. Jie visi traukia į nežinią, o kiti žmonės pasi
savins jų mylimą Obwaldeno namelį. Kaip galima taip neapgal
vojus, taip kvailai daryti? Iškeliauti vien dėlto, kad Amerika didelė 
ir kad yra turtingų amerikony! Vai Dieve mano!

Aš dar nieko nežinojau apie ūkio krizį, kuris be atodairos 
varė mūšy krašto vaikus nuo šiltos, šventos gimtosios žemės į 
svetimas pasaulio dalis...

Gatvėj nutilo. Į ežerą murmėdamas tekėjo upelis. Jo šniokš
timas taip siaubingai šaltai, taip šaltai abejingai aidėjo tamsoj.

— Dabar eikite gulti ir žiūrėkit, nepažadinkit man mažosios 
Jonelis. Kitaip ji verks man visą naktį.

Pirštų galais, kaip katės slinkome mes prie savo lovų.
— Pst!
Mudu sustojom, atsigręžėm į langą.
— Ir būkite linksmi, patenkinti, kad turite jaukų, šiltą na

mą, geras loveles... ir... ir mane!
. Matyto vaizdo, o dar daugiau to paskutinio mažo žodelio 

paveikti, bėgome mes pas savo mylimąją motiną atgal, prisiglau- 
dėm prie jos, kaip maži šunyčiai, kabinomės į jos rankas, siekėm 
jos kaklą, jos sulysusį veidą ir nepaleidom jos, kol ji mus, be
veik bardama ir grąsindama, nuvarė gulti. Bet aš dar ilgai ją 
mačiau pro praviras duris, mačiau, kaip ji stovėjo prie lango ir 
klausėsi įsižiūrėjus į juodą naktį. Kodėl ji dar ten stovi? Juk 
jai šalta, galvojau aš ir nežinojau, ką atsakyti.

Tik vėliau aš tai sužinojau. Ji galvojo apie tolimus, klaidžius 
pasaulio kelius, kuriuos dengia gili siaubo naktis, ir klausė įtem
pusi savo jautrias ausis ar neišgirs garsų vienos baty poros, ku
rių žingsniai jai buvo taip gerai pažįstami; laukė ji jų sugrįžtan
čių namo. Kur, kokioje padangėje yra šią valandą jos Paulius? 
Ar jis dar atsimindavo, kai jam būdavo šalta, šiltus, jaukius na
mus? O gal jo širdis jau visai atšalusi, gal ji jau visai užmiršo 
žmoną ir vaikus?

— Tėve mūšy, — šnabždėjo ji, — kurs esi danguje! Tesie 
šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Teateinie tavo ka
ralystė tam bastūnui, benamiui vyrui!

$
❖

❖

Ir vėl vieną gilią naktį pašaukė mus motina prie lango. 
Nepaprastas, plačiai išsiplėtęs raudonumas apėmė dangų nuo 
Piloto ir Stanserkorno kalnų iki pat šiaurės šalies. Tokio vaizdo
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aš dar niekad nebuvau matęs. Dangus žioravo, tvino krauju, tarsi 
didelė gili žaizda butų jame atsivėrusi.

— Dega Kägisvile, — sušnibždėjo Verena. Dega fabrikas.
Tai buvo gana toli, taip kad nei liepsnos, nei lekiančių 

žiežirbų nebuvo galima matyti. Bet matydamas tokį siaubingą 
dangaus raudonumą, galėjai baisiausių dalykų įsivaizduoti. Nak
ties tyloj aš girdėjau riksmus, liejamo vandens šniokštimą ir 
šnipštimą, tai vėl girdėjau žmonių ir gyvulių pagalbos šauksmus. 
Braškėdami lūžta balkiai, sugniūžta liepsnose stogas, Jr sudegėlių 
kaukuolės šaipydamosios boluoja anglėse. Neapsakomai šiurpu
lingos baisenybės kilo mano vaizduotėj. Aš pradėjau pro langą 
verkdamas šaukti:

— Gesinkit gi, gesinkite!
Keli vyrai nuskubėjo gaisro link. Toli Šamuose skambino 

varpais. Staiga suspiegė mūsų durų skambutis ir nuaidėjo per 
visą namą. Mes sudrebėjom kaip žaibo užgauti. Motina mus 
ramino sakydama, kad taip esą keliami iš miego visi vyrai pri
klausę prie vietos gaisrininkų. Taip jie paskambina prie visų 
durų, eidami nuo namo prie namo. Bet jie juk turėjo žinoti, kad 
Paulius jau seniai kada buvo namie.

Gaisrininkų ragas sugriaudė kaimo gale, subildėjo vežimų 
ir arklių kanopų dundesys per sušalusią žemę. Nubudo visi na
mai, sužibo languose žiburiai, o baisioji rožė žiemių pusėj išsklei
dė savo kraujo raudonumą, beveik, ant pusės dangaus.

Šį kartą man viskas padarė daug gilesnį įspūdį, negu anos 
nakties išeiviai. Man atrodė, kad visa žemė pradės degti. Kaip 
baisiai skaudėjo, kai aš kartą per arti prikišau pirštą prie degan
čių malkų. Ir kokias pragaro kančias turėjo kentėti ten anie žmo
nės, raitydamiesi liepsnose. —

Gaisras tamsioj, tylioj naktyj perkelia viską į kitą nuotykių 
ir baisybių pasaulį, ir kas dienos metu atrodo aišku, paprasta, 
suprantama, tas naktį išauga į kažką milžinišką, fantastišką, be
galinį.

Man atrodė, kad ir mums gręsia pavojus, nors ir nežinojau 
kaip ir iš kur. Visur aš girdėjau, tarsi kas treškėjo, braškėjo. 
Rodės, kokios piktos galybės buvo čia pat prie mūsų, mirtis ty
kojo iš visų kampų. Aš, iš tikrųjų, bijojau lipti į lovą, bijojau 
likti prie lango ir žiūrėti į raudoną pašvaistę. Aš tik tada kiek 
apsiraminau, kai motina paliepė:

— Sukalbėkime už tuos vargšus žmones vieną tėve mūsų. 
Jų turtas, reikia tikėti, yra apdraustas.

Apdraustas! Ką gi tai padeda? Juk ir dangus raudonas kaip 
kraujas, ir skambėdami varpai skelbia nelaimę, ir tik vargais ne
galais išsigelbėję iš liepsnų klūpo dabar prie pelenų, ir visa nak
tis kupina raudono, siaubingo išgąsčio. Apdrausta, ne, aš nesu
prantu, kas tai yra, kada aš tiesiog mirštu iŠ baimės.
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Tretį kartą, kai mano motina mane iš miego pakėlė, pa
klausiau išsigandęs, ar vėl kur dega. „Taip, ir dar kaip dega!“ 
iškilmingai sušnibždėjo Verena. „Dega aukštai danguje. Eik ir 
pažvelk! Kantrusis musų Viešpats uždegė ugnį, kuri priverčia ne 
vieną susimąstyti“.

Drebėdamas, stipriai į motiną įsikabinęs ėjau iš kambario 
prie lango, pro kurį buvo matyti aukščiau gulįs kaimas, bažny
čios bokštas ir juodas Keruser kalnas, ir tuojau pamačiau šiau
rės rytuose virš stūksančio kalnyno tamsiai mėlyname žiemos dan
guje žvaigždelę, kuri nepanešėjo nei į mėnulį, nei į žvaigždę, 
bet daugiau į geltoną beformį tašką su ilga, liepsnomis išsidrie
kusia uodega. Atrodė, tarsi Dievas, savo didžiule plunksna sura
šęs ant dangaus žvaigždes, juokais ar netyčiomis nutėškė pasku- 

■ tinį savo žibančio rašalo lašą, kuris nusidriekė per dangų auksi
niu rašto vingiu.

Bet mums tas keistas ugnies ženklas neatrodė linksmai. Jis 
nesijuokė taip maloniai, kaip senis mėnulis ir neramino kaip šven
tosios žvaigždės. Jis mirksėjo, žaibavo, gąsdino, o jo uodega bu
vo mėlyna spalva pasruvus, kaip slibino. Tuoj galėjai nujausti, 
kad tas dangaus keleivis nebuvo geras draugas. Tai buvo kaip 
koks grasymas. Tyliai jis degė ten aukštai ant dangaus skliauto 
ir perėmė mus siaubu. Kaip užkerėtos smigo į jį mūsų akys ir 
klausė: ko tu nori? Sakyk, tu didžiulė, deganti mįslė, sakyk, ko 
tu nori iš mūšy? (

Tai buvo žiemos naktis, šalta ir kieta kaip kristalas, snie
go ir žvaigždžių apšviesta. Sunkus kaip mirtis gulėjo baltasis už
dangalas, prasidedąs nuo kalnyno skardžių ir per kaimus, laukus 
tęsėsi į šiaurę, į toliausias tolumas. Atrodė, kad nieko nebėr gy
va, tik mes trys prie lango. Mus apsupo žudanti vienuma. Mes 
vaikai nebeišdrįsom kalbėti.

— Kad tai tik nereikštų karo! tyliai atsiduso Verena. — O 
gal ateis ligos, kaip juodieji raupai, o gal badas ir brangmetis! 
Ak tie laikai, juk duonos ir pieno kainos jau pakilo.

— O gal paskutiūio teismo diena, mama, — sušnibždėjau aš.
— Pasirodys danguje ženklai, taip, tai yra parašyta, —- pa

sakė motina iškilmingais švento Kašto žodžiais. — Bet aš ma
nau, kad gerasis Dievas nori mus per tą kometą tik įspėti. Klau
sykite, reiškia tai, kitaip...!

— Kas kitaip?
— Vis blogesni tampa žmonės, — dejavo Verena. — Pas

kutiniu laiku Badisehene du berniukai nunuodiję savo motiną, 
tik pamanykit! O vyrai nebenori eiti į bažnyčią ir lindi šventa
dieniais smuklėse. Ir moterys geria degtinę, o tėvai pabėga iš 
savo namų. Ir visur ginčai, nesutikimai. Dabar vėl prasidedąs 
karas Balkanuose, ar kur kitur. Pats klebonas tai sakė. Visai mes 
esame sugedę...
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Sunkiai prislėgti nuleidome mes vaikai savo galvas. Savo 
žiauriu aiškumu žibėjo virš mūšy kometa.

— Ir jūs abu visados pešatės, — mokė mus tyliai motina.
— Nuolat kyla jūsų tarpe ginčai. O aš galiu sakyti ką 

noriu nepaisote. Jūs dėl vieno riešuto, dėl visų nieky susimu- 
šate. Jus užmiegate kalbėdami rąžančių, ir kiek man priešinatės, 
ir neklausote, kai jūs privalot man palaikyti sifily sruogą, ir visa
da galvojat tik apie valgį ir į gatvę bėgimą. Visai kaip tėvas.

Ir jis, ak ir jis.... Kaip gi begali musų Viešpats likti ir toliau 
kantrus, ne, jis nebegali iškęsti, turi parašyti dangaus skliaute 
savo rūstybės ženklą ir pasakyti: „Dabar štai įspėju aš jus paskutinį 
kartą. Ar jūs norite klausyti ar ne? Mano kantrybė jau pasibaigė!“

Sunkiai alsavom mes vaikai, o aš, silpnų plaučių būdamas, 
dvigubai sunkiau.

— Jis gali tik savo mažuoju pirštu mostelėti, ir mūšy žemė 
subirėtų į dulkes. Ir mostelėjęs antrą kartą, sukurtų kitą, naują 
žemę su daug geresniais ir gražesniais žmonėmis. Reikia tik 
stebėtis, kad Dievas jau seniai to nepadarė, kad jis taip ilgai gali 
į mus žiūrėti! Mes to neužsitarnaujame... — barė toliau motina.

Šiandien aš buvau tąsęs Pauliną už kasų ir neklausydamas 
visų draudimų nusliuogiau laiptų turėklais žemyn. Besliuogdamas 
perplėšiau savo kelnaites, kurias mano motina buvo taip dailiai 
ir ak, taip sunkiai savo mažais, gražiais dyksniais siūdama, sulo
pius. Ir iš rūsio buvau pasivogęs obuolių, ir visa tai padariau 
per vieną, vienintelę dieną, aš biauruš vaikas. O, aš buvau blo
gas. Ir kometa ten aukštai žybčiojanti tai žinojo. įmanė ji žiū
rėjo nepaprastai piktai. Jeigu ji trenktų perkūnu, tai į mane, be 
abejonės, pirmiausiai pataikytų.

— Ką gi reikia daryti, mama? — klausiau aš nedrąsiai. — 
Aš vėl perplėšiau savo kelnes... nes... ir... o, dabar aš nebesliuog- 
siu, niekad, niekad nebesliuogsiu laiptų turėklais, tikrai ne... mama...

Jeigu Verena būtų dieną tą baisiąją skylę pastebėjusi, bu
čiau tikrai gavęs lupti. Jos nepaprastas švaros ir tvarkos pamė
gimas negalėjo pakęsti atbrizgusios rankovės, ištrauktos sagos; 
dėmė ar skylė rankovėj ar rūbe buvo jos akyse labai piktas pra
sikaltimas, reikalaująs bausmės. Bet dabar aš turėjau tik atnešti 
tas nelaimingas kelnes ir jai parodyti. Pamačius biaurią skylę 
ji nesąmoningai siekė mane savo maža, nervinga ranka. Bet ir 
vėl ji ją nuleido. Matant tą gąsdinančią Dievo ranką dapguje, 
atrodė jai netinka daryti savo mažą, žemišką teismą. Karčiai su
spaudus lūpas, žiūrėjo ji ilgai į padarytą žalą, o paskui į kalti
ninką ir tuo viskas baigėsi. Bet tas žvilgsnys buvo man daug 
skaudesnis, kaip smarkiausia bausmė.

— Mylimoji, geroji mamyte, — mikčiojau aš ir ieškojau 
jos rankos.

— Tai būkite pagaliau nors dabar geri ir saugokite rūbus, 
mokė mus motina. —- Tada mums nereiks nieko bijoti, teateinie,

v,
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DR. A. ANDZ1ULYTĖ-RUGINIENĖ

Auklėjamosios šeimos 
pareigos

(Tęsinys iŠ „N. V * š. m. Nr. 4)
>

Trečia auklėjamoji Šeimos pareiga yra pedagoginės 
n u o v o k o s į s i g i j i m a s. Pasibaisėtinai didelis šiandien yra skai
čius nerviškų, dvasia ir kūnu paliegusių, gyvenimu nusivylusių, 
savęs ir kitų neapkenčiančių jaunuolių ir net vaikų, kurių Šitokio 
charakterio, ar tikriau sakant, becharakteriškumo šaknys siekia 
tolimąją kūdikystę, kurioje jie, dėl auklėtojų kaltės, nebuvo tin
kamai paruošti gyvenimo sunkumams ir pavojams. „Kiekviena 
vaiko yda yra auklėtojo ydos atspindys“ teigia Leonardas Seif. 
O tuo tarpu kai visokios rūšies, kad ir menkam darbui reikalau- 

kas nori. — Ir vėl ji pažiūrėjo baisiai rimtai į mano perplėštas kel
nes. Tai atrodė taip be galo svarbu, jog aš net pradėjau manyti, 
kad visas pasaulio vargas iŠ to tik ir kyla. Visi tie, kurie žudo, 
plėšia, Šaudo, jie tikrai pirmiausia pradėjo daryti tokius išdykėlio 
darbus, jie plėšė savo gražius, sveikus rūbus. Po to jie norėjo 
dar daugiau ką suplėšyti, jie draskė rūbus ir turtus kitų, ardė 
ramybę, taiką, griovė teisę ir papročius, tvarką, sveikatą ir gerovę. 
Jie kitaip gyventi nebegalėjo, kaip tik viską naikinti, draskyti, 
plėšyti. Jie draskė tautas, valstybes, jie pagaliau griebė draskyti 
ir Dievo—sutvėrėjo apsiaustą, norėdami nors apatinius to apsiausto 
kraštus suplėšyti — mačiau aš tai vienam paveiksle. Taip, tikrai 
taip yra! O, reikia tik nedraskyti kelnių, tik laikyti jas sveikas! 
Tada nebus karų, nebus nuodėmių, nebus kometų, tada bus ga
lima ramiai miegoti; Niekad, o niekad aš jų nebeplėšysiu.

Aš nebeatsimenu, ar mes dar ilgai žiūrėjom j liepsnotą 
žvaigždę, šaltame nakties danguj žibančią. AŠ tik žinau, kad rytą 
mano kelnaitės, vėl puikiai sulopytos, kabojo ant lovos galo. Jos 
atrodė dar stipresnės kaip pirma.

Bet ak, kur naktį grasė baisi kometa, dabar vėl juokėsi saulė 
savo auksiniais spinduliais, ir pasaulis vėl atgavo savo lengva- 
mintiškumą. — Vertė J.'J-tė.
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jama šiandien specialaus pasiruošimo, auklėtojo — tėvo motinos 
pareigoms nereikia jokių kvalifikacijų. Jaunasis ar jaunoji turi 
prieš vedybas begales rūpesčių ir atlieka aibes parengiamųjų 
darbų, tik pagrindinėms šeimos pareigoms — vaiky auklėjimui jie 
neranda paprastai nei reikalo, nei laiko pasiruošti. O ir vėliau 
auklėjimo klausimai lieka gana dažnai jauniems tėvams neįdomūs 
ir neverti dėmesio. Ir taip tat ateina bejėgis ir silpnutis kūdikis 
j jį priimti nei kiek nepasirengusią, jam svetimą aplinką, kur jo 
nesupranta, kur nenusimanoma apie jo švelnią ir nepaprastai 
trapią prigimtį ir jos tinkamo plėtojimo bei stiprinimo būdus. 
Per dažnai jau, deja, ta gležnutė kūdikio prigimtis yra tampoma 
ir kraipoma, atsitiktinos nuožiūros, nuotaikos ar net užgaidų 
mąstu matuojama. O taip palyginti maža pastangų reikėty, kad to
nebūtą. Juk jau savaime, visai natūraliai, tėvai, o ypatingai mo
tinos, turi nekartą gana neblogą intuiciją savo kūdikio auklėjimo 
dalykams. Šios intuicijos vedama motina, kai kada geriau už 
prityrus} pedagogą, sugeba atspėti savo vaiko būdą ir surasti 
tinkamiausius jam auklėti metodus. Tačiau kaip daug, nežiūrint 
to, yra daroma skaudžiy ir, tiek kūdikiui, tiek tėvams, pragaištingų 
auklėjimo klaidų, kuriy nemažos dalies būtų išvengiama pasirū
pinus tinkamu laiku pagrįsti instinktyvųjį nujautimą racionaliu, 
kad ir vien elementariųjų, auklėjimo klausimų pažinimu. Ypatingai 
atsargaus ir protingo auklėjamojo veikimo reikalauja kūdikystės 
ir ankstybosios vaikystės metai. Įsidėmėkime gerai, kad auklėji
mas turi prasidėti nuo gimimo dienos ir šis pirmasis auklėjimas 
paprastai nulemia visą tolimesnį asmens pietoj imąs}. Iš pažiūros 
nereikšmingi įspūdžiai ir nesvarbios, bet netikusios kūdikių auk
lėjimo priemonės, gana dažnai būna priežastimis liguistų psichi
nių reiškinių, kurie vėliau paprastai nepranyksta. Galima net pa
sakyti, kad visų žmogaus dvasios iškrypimų ir ydų šaknys siekia
ankstybąją kūdikystę.1

Kaip daug, sakysime, jau pirmaisiais kūdikio metais, o juo 
labiau paskui, reikia turėti pedagoginės nuovokos, paremtos ne
vien intuicija, bet taip pat studijomis ir sąmoninga praktika, 
norint surasti auklėjime tinkamą santykį tarp griežtumo ir nuo
laidumo, tarp meilės ir autoriteto. Paprastai pirmaisiais metais 
kūdikį vien mylima ir jam maž ne visad nusileidžiama. Iš tikrųjų, 
ši silpnutė ir gležna būtybė, lygiai kaip maisto ir oro, yra reika
linga meilės ir šilumos, bet kartu nemažiau ir tvirtos patikimos
rankos į kurią stipriai atsirėmusi galėtų nesvyruodama žengti 
pirmuosius, taip reikšmingus, gyvenimo žingsnius. Vadinasi, są
moningai auklėjančiai motinai jau maž ne pačioje darbo pradžioje 
tenka išspręsti painią ir sunkią autoriteto ir laisvės, jėgos ir mei

r*

lės santykiavimo problemą, kurią Fersteris laiko viena svarbiau
sių ne tik pedagogikos, bet ir visos šiy dienų kultūros problemų.

1 Fr. Schneider, katholische Famielienerziehung, 98, 99.
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Nuo tinkamo išsprendimo pareis, Fersterio manymu, didžioji 
dalis auklėjimo sėkmingumo, o kartu moralinio ir socialinio gy
venimo teisingas sunormavimas.

Delfai pirmaeilės šio klausimo svarbos tenka jį čia kiek ilgiau 
pasvarstyti.

Atsižvelgiant į šaltinius, iš kurių autoriiatyvinė jėga išplaukia 
autoritetas, kaip žinoma, yra skirstomas į objektyvųjį, arba parei
nantį nuo užimamos visuomenėje vietos, ir subjektyvųjį, arba 
pareinatį nuo asmens privalumų: išsilavinimo, moralinio vertin
gumo ir kt.

Dėl užimamos vietos, tėvai yra savaime vaikams objekty
viuoju autoritetu. Tačiau, norėdami vaikus auklėti, savo teigiama 
įtaka formuoti jų sielą, tėvai turi būtinai tapti vaikams subjekty
viuoju autoritetu. Vien objektyvusis autoritetas sukelia paprastai 
baimę, nepasitikėjimą ir užsidarymą — didžiausias išvidinio 
žmogaus formavimo kliūtis. Ir patys tėvai nepagrindę objekty
viojo savo autoriteto subjektyviuoju, nuolat yra pavojuje nukrypti 
į vieną ar į kitą auklėjamojo veikimo kraštutinumą, atsieit per
dėtą griežtumą ar nuolaidumą vaikų atžvilgiu.

Pirmuoju atveju įkiriai yra sekamas kiekvienas vaiko žings
nis, jis suvaržomas eile reikalingų ir nereikalingų elgesio ir 
tvarkos taisyklių, kurių reikalo ir prasmės jis paprastai dar nesu
pranta. Nuolatinis vaiko barimas, ujimas ir baudimas, kaip tik 
parodo, kad auklėjimas neina tinkama vaga. Tokio auklėjimo 
rezultatai dažniausia būna liūdni. Jeigu vaikas yra stiprus ir sava
rankios prigimties, jis pradžioje ginasi nuo jam primestos sveti
mos valios visomis įmanomomis priemonėmis: berniukai daugiau 
atkaklumu, įžulumu, mergaitės ašaromis, melu ir kt. Vėliau jis 
užsidaro ir džiaugiasi suradęs progą pasprukti iš šeimos. Tokių 
progų jis paprastai nemaža turi pradėjęs lankyti mokyklą. Jis čia 
susiranda savo dvasinio gyvenimo ir interesų centrą Šalia šeimos: 
draugai, draugės, knygos, sportas, pasivaikščiojimai ir kt. Su šei
ma pamažu nutrūksta visi dvasiniai ryšiai lieka tik materialiai, ir 
apie kokį nors auklėjimą iš šeimos pusės tokiu atveju jau negali 
būti kalbos. Tarp tėvų ir vaikų dvasinio pasaulio atsiranda tuo 
būdu praraja, kurios vėliau tėvai ir didžiausios meilės aktais 
nepajėgs užpildyti. Gauti kūdikystėje tėvų baimės ir nepasitikė
jimo jausmai paprastai ir paaugus nepranyksta, bet nekartą dar 
skatina jaunuolį daryti kaip tik tai, ką tėvai draudė ir nedaryti 
tą, ką jie siūlė. Šitokie atsitikimai, deja, ir pas mus nėra retenybė, 
ypatingai paaugusio sūnaus ir tėvo santykiuose.

Kitas dalykas, kai vaikas yra silpnas ir jautrus, jis perdi- 
delio griežtumo, išeinančio iš objektyviojo tėvų autoriteto, yra 
bematant parbloškiamas. Jis aklai ir nesąmoningai vykdo tėvų 
valią, savosios nepareikšdamas ir nelavindamas; iš tokio vaiko 
užauga žmogus be savarankumo, be iniciatyvos ir be atsparumo 
gyvenimo sunkumams.
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Bet nemažiau pavojingas yra vaikams šis antrasis kraštuti
numas, į kurį dažniau nukrypsta motinos: tai per didelis nuolai
dumas, perdėta meilė vaikams. Tėvų meilė vaikams yra būtinai 
reikalinga ir nieku nepavaduojama; taip pat ir tėvai jos jėga 
įstengia nugalėti0 ir didžiausius auklėjimo sunkumus. Nėra vaiko, 
kuris būty nepaveikiamas meilės... mes reiškiame tik tiek, kiek 
mes mylime... meilė tai ugnis, kuri uždega ugnį, sako Pope-Car- 
pantier, žymi priešmokyklinės pedagogikos atstovė. Tačiau su 
kiekviena ugnimi reikia elgtis ytin atsargiai ir protingai. Meilė 
bus tik tada tėvams vertinga auklėjamąja pajėga, kai ji bus susi
jusi su gilia pedagogine nuovoka.2 Niekuomet nereikia pamiršti, 
kad vaikams meilės autoriteto priespauda yra dažnai labiau sle
gianti nei jėgos autoriteto“3. Jėgai galima ramia sąžine visomis 
garbingomis priemonėmis priešintis, bet nuolat verkšlenančiai ir 
pataikaujančiai, amžinai į visas puses besiskundžiančiai meilei 
nėra priemonių priešintis, išskyrus, žinoma, kaprizus ir vis didi
namus reikalavimus. Bet ir šie, užuot šią neprotingą meilę įžeidę 
ir atgrąsę , tik duoda jai kartais naujų impulsų ir jėgos. Kiek 
daug, sakysime, privargsta ir priaimanuoja motinos dėl vaikų ne
valgymo. „Šiandien jis man vėl nieko nevalgė...“ kuo ne pro aša
ras skundžiasi ne viena motina. Tiesa, kartais būna ir rimty vai- 
ko nevalgumo priežasčių, bet daug dažniau Čia yra kalta per
dėta, neracionali motinos meilė. Nesibaigiančiom kalbom apie 
vaiko valgymą ar nevalgumą, nuolatiniu jo raginimu vis valgyti 
motina tiek įkiri ir atsibosta vaikui, kad pažadina jame norą jai 
priešintis, arba ką nors iš motinos šiuo, jai padarytu „malonu
mu“, o savo „auka“, laimėti. Reikia gerai įsidėmėti, kad valgy
mo sunkumą, žinoma, išskyrus ligą, tėvams sudaro tik tie vaikai, 
kurie niekad nėra b u v ę a 1 k a n i. Kartą teko girdėti vieną 
1 a b a i r i e b i ą, išsipūtusiais ir raudonais veidais, jau nemažą 
mergaitę besiguodžiant savo draugėms: „Aš jau nebegaliu dau
giau: ta mama man per visus galus bananus ir apelsinus vis ki
ša ir kiša“,.. Ar ne laikas būty tokioms, be abejo, geriausių in
tencijų turinčioms, motinoms pasimokyti iš anglų pedagogo Lo- 
ko, kuris norėdamas, kad į Angliją būtų mažiau importuojama 
užsieninių vaisių, ėmėsi savo raštais įrodinėti, kad jie yra kenks
mingi ne tik anglų kišeniui, bet ir jų vaiky kūno, o ypatingai 
dvasios sveikatai!

Negerai yra taip pat duoti vaikams pajausti, kad jie yra vi
so tėvų dėmesio ir net namy gyvenimo centras. Neatsargu yra 
nuolat vaikams girdint apie juos kalbėti, juos vis girti, jy posa
kius ar poelgius kaip kažką nepaprasto vis kartoti. Tai žadina 
jų egoizmą, išdidumą ir nenatūralumą, kuris jiems augant pap
rastai dar didėja. Tokie vaikai ir užaugę reikalaus sau dėmesio

2 Coltard, Histoire de Pėdagogie, p. 486.
3 Alise Ruhle- Gerstel, Technik der Erziehung, p. 291.
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ir patogumų, kurių, gal būt, jie nevisada pakankamai gaus, o 
negavę bus nelaimingi.

Iš kitos pusės nereikia taip pat vaikams girdint jy apgailes
tauti, jais skystis, bodėtis, juos kitiems vis peikti, žeminti, nieko 
gero juose nesurasti ir neiškelti, nes įtaigos galia vaiko amžiuje 
yra ytin stipri ir vaikai greit bus ištikryjų tokie, kokiais juos 
vaizduojame.

Blogiausia būna tada, kai akla vaiky meilė paskatina tėvus 
prie nedorų žygiy, kuriuos vaikai pastebi. Imkime, kad ir mo
kyklos ir šeimos santykius. Juk ne paslaptis, kad ne viena ir 
lietuvė motina, pasiskundus vaikui, kad, neparengė pamokų ar 
neatliko kurio kito mokyklos skirto darbo, su užuojauta sako: 
„Na, gerai, vaikeli, tai neik rytoj į mokyklą, aš parašysiu glo
bėjui laiškutį, kad tu sirgai...“ Panašiais apgaulingais laiškučiais 
ir liudijimais tėvai prašo atleisti vaikus nuo choro,- gimnastikos, 
muzikos ir kitų „neprivalomų“ dalykų pamokų. Bet ar pagalvoja 
tokie labai karšti savo vaiky mylėtojai tėvai, kad jie tuo rašteliu, 
kurį vaikas nedrebančia ranka ir neraudonuojančiu veidu įteikia 
globėjui ar mokyklos direktoriui ir tuomi laimi sau truputį ma
lonumo ar išvengia nemalonumo, daro begalinę skriaudą savo 
vaiko sielai ir doriniam savo kaip tėvų autoritetui. Juk jeigu 
tėvai taip lengvai gali sumeluoti ir apgauti mokytoją ar net mo
kyklos direktorių, tai dėl ko vaikas turi neapgaudinėti mokytojų, 
direktoriaus, tėvy ir apskritai visų, kuriuos tik pasiseks? Ir išviso, 
ar beturi tuomet vaikui kokios vertės tie dorovės dėsniai, apie 
kuriuos jam kalbėjo mokytojai, kapelionas, o gal ir patys tėvai? 
Jeigu jie neprivalomi suaugusiems, tai dėlko vaikai juos turi 
vykdyti? Ir keisčiausia, kad tie tėvai, kurie nuolat apgaudinėja 
vienas kitą ir vaikus, neteisingai atsakinėja į jy, kartais labai 
nuoširdžius klausimus ir išviso, patys kasdieniniame gyvenime, 
kurį vaikai atsidėję stebi ir seka, nevykdo pagrindinių dorovės 
reikalavimų, jie pyksta, bara ir net baudžia savo vaikus už tų 
pačių reikalavimų nevykdymą.

Geruosius gi veiksmus tėvai iš vaiky tokiais atvejais pirkte 
išperka. Deja, neretai ir lietuviai tėvai duoda savo vaikams už 
kiekvieną parneštą iš mokyklos penketuką po penkis litus, ar 
centus,, už ketveretuką — po keturis; už kiekvieną suvalgytą 
sriubos šaukštą po saldainį, o už tėvų paklausymą — vėl kokį 
ten skanėstą ar bilietą j kiną(!). Šiuo tat būdu yra auginami sa
vanaudžiai, dvasios pirkliai, kurie užaugę visur ieškos tik sau 
naudos ir malonumo, kurie už pinigą ar kitą materialę gėrybę 
parduos savo sąžinę ir sielą, bet kurie tautos ar visuomenės gė
riui piršto veltui nepajudins, o patiems tėvams gal senatvėje ir 
kąsnio duonos neduos. Ar maža tokių pavyzdžių jau dabar yra?

Šitokių tat liūdnų rezultatų gali duoti auklėjimas, kai na
tūralioji tėvų meilė vaikams nėra saistoma protu, instinktyvioji
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intuicija neparemiama pedagogine nuovoka, o objektyvusis auto
ritetas subjektyviuoju.

Subjektyviajam autoritetui įsigyti svarbiausios sąlygos yra:
a) Dorovinis auklėtojo vertingumas, kuris jam 

neleistu jokiais atvejais nei žodžiu, nei veiksmu nukrypti nuo 
dorovės dėsnių. Aukštos moralės, auklėtojas pačiu savo asmeniu, 
savo buvimu slopina vaiko prigimties žemąsias pajėgas ir žadi
na kilniąsias. Jis savaimingai kelia savo pavyzdžiu vaiką prie 
tos dorovinės aukštumos, kurioje pats yra.

b) Vaiko pratinimas iš mažens gerbti autori
tetą apskritai. Tai ypač reikalinga mūšy kartais blogai su
prantamo demokratizmo ir socialinio pakrikimo laikais, kur viską 
norima subanalinti ir suniveliuoti, paneigiant visokį autoritetą: 
religinį, tautinį, moralinį ir intelektinį. Tai, kas yra tikrai aukšto 
ir gerbtino, — ar tai bus dvasinės vertybės ir garbingi asmenys— 
tą stengiamasi paniekinti, nutraukti žemyn, su savimi sulyginti. 
Tėvams, ir apskritai auklėtojams, reikėtų imtis griežtos kovos su 
šiuo apgailestautinu reiškiniu.

c) Niekad nenaudoti savo autoriteto blogiems, 
nedoriems tikslams.

d) Paremti savo santykius su vaiku abipusišku pasitikėjimu 
ir pagarba. Tiktai tas auklėtojas, kuris gerbia auklėtinyje žmogų, 
už kurį jis yra tiktai tiek viršesnis, kad yra anksčiau gimęs, ku
ris skaitosi su teisėtais jo norais ir pažiūromis, visuomet elgiasi 
su juo teisingai ir žmoniškai — tiktai tas auklėtojas bus auklėti
niui subjektyviuoju doriniu autoritetu. „Mes vis dar perdaug vie
našališkai tebežiūrime į auklėjimą, kaip į meną sulaužyti vaiko 
valią, užmesti jam iš lauko suaugusių žmonių gyvenimo for
mas“, sako Fersteris. „Mes dar per mažai riteriškai gerbiame 
busimojo žmogaus asmenišką gyvenimą, per mažai pedagogiškai 
naudojamės jo paties charakterio jėgomis. Didelei daugybei ne
susipratusių auklėtojų pritinka ta definicija, kurią yra ištaręs B. 
Schav: „Auklėjimas yra organizuotas suaugusių žmonių gynima
sis nuo vaikų“. Tačiau toliau Fersteris priduria: „Bet ir to indi
vidualizavimo (t. y. auklėjimo indiv.) negalima pripažinti esant 
vieninteliu auklėjimo principu“. Dėlto: „tikroji laisvės pedagogi
ka bus ta, kuri padeda žmogui laisvai atsistoti prieš jo paties 
individualybę“.

Gal kiek karčios, net vienpusiškos, bet vis dėlto iš dalies 
ir tikros tiesos pasako Alice Bühle-Gerstel, kalbėdama apie tėvų 
ir vaikų santykius: „Tėvai, sako ji, nusileiskite be ginklų prie 
mažųjų, nieko iš jų sau nenorėkite, nereikalaukite iš jų sau jo
kių teisių, nereikalaukite pagarbos ir net dėkingumo, nes tai, ką 
vaikai iš jūsų gauna, tą jie, einant gamtos dėsniais, atiduos savo 
vaikams. Nelaukit iš jų pagaliau Ir meilės. Jos sulaukiama pa
prastai, kai jos nelaukiama ir jos nesulaukiama, kai jos reika- 

226

36



laujama. Nusileiskit žemyn—tuomi savęs nepažeminsit. Ir kai, 
jūs jau visai arti mažutėliu būsite, tuomet atsiklaupkite, kad jūsų 
žvilgsnis neatrodytų kartais išdidus ir lyg iš aukšto krentąs. Bū
dami taip visai arti mažųjų, jūs surasite tikrąjį savo santykį su 
jais. — Kas daugiau žino, kas daugiau gali, kas daugiau veikia 
ir kas daugiau myli, tas savaime vadovauja, rodo kelią ir kiti 
noriai ir džiaugsmingai juo seka“.4

Pagaliau Šia proga prašosi primenami ir Klug’o žodžiai pa
sakyti kalbamuoju reikalu tėvams: „Būti auklėtoju, sako jis, tai 
reiškia mokėti įsiklausyti į jauną sielą ir pajausti slaptąjį jos tvir
to vadovavimo ilgesį, tai reiškia sugebėti išlaisvinti tą, kas yra 
supančiota, tai reiškia mokėti tikslingai ir tvirtai šalinti visa tai, 
kas yra šalintina, kas nesiderina su auklėjimo idealu. Būti auk
lėtoju, tai reiškia sugebėti tinkamu laiku bausti su tokiu rimtu
mu, kuris paskatinty nusikaltusį susimąstyti ir kartu su tokiu* ge
rumu, kuris būty aukso tiltu nusikaltusiam auklėtiniui grįžti prie 
auklėtojo. Būti auklėtoju — tai reiškia sugebėti išanksto pajausti 
blogo pavojų ir jį mokėti išsklaidyti pirm, negu auklėtinis ką 
nors pastebės. Būti auklėtoju — tai reiškia mokėti nuslopinti 
pataikavimus, mokytis iš nepasisekimų ir nekreipti dėmesio į ne
teisingus kaitinimus. Būti auklėtoju — tai reiškia pagaliau turėti 
didžią, nepajudinamą ir Šventą meilę šiam pilnam sunkumy ir 
atsakingumo pašaukimui, kuris duoda daug tylaus džiaugsmo, 
bet retai kada susilaukia tinkamo įvertinimo ir padėkos“.

Kaip išvadą šios pagrindini y šeimos auklėjamų jy pareigy 
apžvalgos, norėčiau iškelti reikalą organizuoti Lietuvoje pataria
muosius pedagoginius punktus, kuriuose kiekviena motina galė
tų tinkamu laiku gauti auklėjimui reikalingų patarimų. Tokių 
punktų tankesnį ar retesnį tinklą turi beveik visos Vakarų Euro
pos valstybės. Jų nauda ir reikalas yra neabejotinas. Kiekvienai, 
kad ir platesnio, o juo labiau mažesnio pedagoginio išsilavinimo, 
motinai gali kilti, ir, be abejo, kyla, įvairių auklėjimo sunkumų 
ir problemų, kurias ji, tik padedant kvalifikuotam prityrusiam 
specialistui — pedagogui, tokiame punkte dirbančiam, galėtų 
tinkamai išspręsti. Kartais užtenka tokiam specialistui tik vieną 
kitą kartą pasikalbėti' su šiokiu ar tokiu atžvilgiu pakrikusiu vai
ku ir jis, kaip prityręs sodininkas medelį, atitaiso vaiko sielos 
iškrypimus, įneša į ją ramybės ir pusiausviros, arba duoda tei
giamų nurodymų motinai ir toliau vėl viskas eina gerai. Apskri
tai, vaiko kūno negalavimams gydyti lietuvė motina dar gali rasti 
būdų — kreiptis į vaikų gydytoją, bet esant reikalo gydyti jo 
sielą, ji negauna iš šalies jokios paramos. O kas nežino, kad 
sielos ligos, pavyzdžiui, stiprios vaiko charakterio ydos ir iškry
pimai, yra daug pavojingesnės ir sunkiau pagydomos, negu kū
no ligos.

4 Alice Bühle - Gerstel, Technik der Erziehung, p. 300.
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NAMŲ ŽIDINYS

DR. O. NORUŠYTĖ

Žaidimas ir žaislas
Vaike glūdi pagrindiniai busimojo suaugusiojo žmogaus cha

rakterio pradai; vaikystėje nyksta jėgų bandymas, lavinimas, 
— rengimasis gyvenimui. Šis vaiko rengimasis gyvenimui, 
darbui, pasireiškia mažo vaiko žaidimuose. Žaidžia ir kiti gyviai, 
bet žmonių vaikas žaidžia žymiai ilgiau. Patys žemieji gyviai 
visiškai nežaidžia. Jie užgema jau aprūpinti instinktu, ir šis 
yra jiems visko kelrodis. Pav., tik ką išsiritęs viščiukas lesa sa
varankiškai savo maistą, anties niekas nemoko plaukyti ir ner
ti, tik galinti paskristi bitė jau atlieka visų bičių darbą.

Daugiau išsivysčiusiems gyvuliams nepakanka vien instink
to, kad galėtų išsilaikyti gyvenime. Šių gyvulių tėvai dažnai tik
rai pavyzdingai rūpinasi savo įpėdinių „parengimu gyvenimui“. 
Šie jaunikliai turi savo „žaidimo laiką“. Pav., senė katė vedasi 
vaikus pelių gaudyti. Be abejo, ir šių gyvių veikimas apsiriboja 
teikimu pagelbos prisitaikant prie gamtiškų gyvenimo sąlygų; 
gyvuliai yra dresiruojami, jie atlieka pratimus. Instinktą ir dresū
rą randame ir žmoguje, bet šis turi dar ir trečią dovaną — inte
lektą. Šioms trims galioms K. Bühler1 taiko ir tris veiksmus: pa-

Šiuo reikalu, man rodosi, reikėtų ypatingai susirūpinti įvai
rioms Lietuvos moterų organizacijoms ir bent didesniuos mies
tuos vieną kitą tokį punktą įsteigti. Specialisčių — pedagogių, 
rodosi, Šiam reikalui jau atsirastų. Įvairiais atžvilgiais darome 
sparčią pažangą — neatsilikime ir šiuo, vienu iš svarbiųjų, ne
pagailėkime jam darbo ir lėšų, nes juk tik dvasia ir kūnu sveiki 
vaikai yra tikras ir gyvas skaidrios Lietuvos ateities, o kartu ir 
tėvų laimės laidas.
— ■ ■ I ■ - , ........................—....... t

1 Karl Bühler, Die geistige Entnichlung des Kindes. Jena, 1930. 6 leid.
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tenkinimas, žaidimas, kūryba. Instinktas pasireiškia savo reikaly, 
geidulių patenkinimu ir tuo baigiasi (alkio, troškulio numalšini
mu ir t. t.). Kitą dalyką matome žaidimuose. Mažytis vaikas spar
dydamasis, ulbėdamas, vėliau šokinėdamas, versdamas kūlius, sta
tydamas pilis, slaugydamas lėlę, daužydamas pagalius vieną j 
kitą, ar skardos gabalus, žaisdamas su draugais vis džiaugiasi, 
akyse-ir visoje vaiko būtybėje spindi malonumas. Jam teikia 
džiaugsmą ir to paties judesio kartojimas: jis įsikibs į koją, pa
trauks, paleis ir vėl tą patį darys šimtus karty, jis mes sviedinį, 
bėgs paskui jį, vėl mes ir t. t.; su grėbliu jis „išakės“ visą kie
mą po kelis kartus ir t. t. Suaugusiam tai gali atrodyti bepras
mis darbas ir jis trukdys viską: „ką čia darai, tai visai nereika
linga; kokia nauda iš to...“ Vaikas visai negalvoja apie naudą, 
reikalą, jam svarbus yra pats žaidimas kaip toks, jam svarbus 
pats judesys. Vaiko žaidimas neturi išviršinio tikslo ir tuo jis 
skiriasi nuo suaugusio žmogaus darbo.

Kari Groos2, kurio žaidimy teorija šiais laikais pripažįstama 
tinkamiausia, sako: „Kada suaugusiam žaidimas bendrai yra tik 
pašalinis dalykas, kuris turi nusilenkti rimtai gyvenimo kovai dėl 
išsilaikymo ir kilimo, jis yra tuo tarpu vaiko gyvenimo pats svar
biausias turinys. Iki auklėjimo prievarta neįsikiša, vaiko gyveni
mas yra pilnas žaidimo veiksmy. Išskyrus bendrus animališkus 
pasireiškimus, kaip valgymą, gėrimą ir miegą, pas normaly vai
ką, kuriam leidžiama veikti pagal jo paties norą, beveik nieko 
daugiau šalia žaidimų ir nepalieka“.

Vaiko žaidimy motoras glūdi pačiame vaike; tai yra 
džiaugsmas atliekant tuos veiksmus. Kada šis džiaugsmas 
pražūva, vaikas pats nustoja žaidęs. Vaikas žaisdamas la
vina savo funkcijas. Šis funkcijų lavinimas ir teikia jam 
džiaugsmo ir skatina jas lavinti. Tokiu būdu vaikas rengiasi 
busimajam suaugusio žmogaus gyvenimui. Todėl svarbus yra 
vaiko žaidimas, kuris skatina išsivystymą, veda prie subrendimo. 
K. Groos aptaria žaidimo vaidmenį kaip „lavinimą neužbaigtų 
palinkimų“.

Vaikas bežaisdamas mokosi begalo daug. Net geriausiu pa
mokymu, gerai apgalvota pamoka beveik neįmanoma perteikti 
vaikui tiek, kiek jis patiria bežaisdamas. Kas draudžia vaikui žais
ti, tas rengiasi sužaloti, arba bent smarkiai sutrukdyti vaiko išsi
vystymą. Pastebėta, kad kada vaikai vietoje žaisti verčiami padė
ti suaugusiam dirbti3, jy išsivystymo eiga dažnai visiškai sustoja, 
arba ji žymiai sulėtinama. Čia tenka prisiminti mūšy kaimo ir 
darbininkų vaikai. Nenoromis prisimena tie vaikai, kurie ištisas 
dienas kankinasi skusdami šeimynai bulves, ar kitaip pa
dėdami suaugusiam. Žmonės supranta, kad reikia palaukti iki ar-

2 Kari Groos, Seelenleben des Kindes 1908, 2 leid.
3 H. Hetzer, Kindheit und Armut Leipcig, 1929. Psychologie der Fürsorge I.
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klys subręs, nes darbas jam gali pakenkti, bet dažnai užmiršta, 
kad ir vaikas dėl perankstyvo darbo, ne tiek fiziškai kiek psi
chiniai, gali nuskursti. Tas vaikas, kuris turėjo progos daug žais
ti, tas mokės vėliau ir dirbti, nes žaisti reiškia lavintis, rengtis. 
Be abejo, negalima pereiti į kitą kraštutinumą. Negalima vaiko 
versti-žaisti, kada jam tai jau nereikalinga. Vaikas nustoja pats 
žaidęs, kada žaidimas jau savo rolę atliko4.

K- Groos5 skirsto vaiky žaidimus pagal tai, ar vaikas vie
nas žaidžia, ar šalia jo yra dar kas nors. Pirmuoju atveju yra 
bandymo eksperimentiniai žaidimai, antruoju — grupės žaidimai, 
kurie kalba apie vaiko įgimtus socialinius palinkimus ir jų lavi
nimo reikalą. Negalima būtų išspręsti, kurie iŠ ty žaidimų reikš
mingesni vaiko išsivystymui. Tik aišku, kad bandymo žaidimai 
prasideda vaiko gyvenime anksčiau negu grupės žaidimai ir turi 
įtakos jau pirmiesiems išsivystymo žingsniams. Tuo tarpu grupės 
žaidimy reikšmė aiškėja vėlesniam amžiuje.

Bandymo žaidimus Ch. Buhler6 vadina funkcijų žaidimais. 
Vaikas dar lopšyje gulėdamas pradeda savo „bandymus“, kada 
jis ulba, krykštauja, spardosi, kilojasi, o vėliau šokinėja, laipioja, 
griebia, mėto, mąigo ir t t. Taip vaikas lavina savo motorinius 
ir sensorinius (pojūčius) aparatus, be kurių jis gyvenime negalė
tų būti. Pagaliau ateina laikas, kada žaidžiant lavinamos ir aukš
tesnės psichinės galios: vaizduotė, galvojimas ir valia. Yra žai
dimų, kur aukštesniųjų psichinių galių lavinimui skiriama pati 
centrinė vieta. Reikia ypatingai pabrėžti pamėgdžiojimo ir 
socialiu ius žai di mus, nes jie turi ypatingai didelės reikšmės 
išsivystymui. Vaikas linksta viską pamėgdžioti, ką tik jis paste
bi savo aplinkoje, jis tai įpina į savo žaidimus ir tokiu būdu 
renka patyrimus. Socialiniame žaidime pasireiškia vaiko palinki
mas būti grupės nariu. Čia atsiranda vadas, čia yra laisvas susi
klausymas; taip dedami svarbių socialinių įpročių pagrindai.

Gyvuliai daugiausia rungtyniauja fiziškai, grumiasi, o vai
kai gana anksti pradeda dvasiniai „grumtis“, pav., nusižengdami 
įsakymams, erzindami suaugusį, kad jie nepaklausys jo įsakymų, 
arba patys vaikai stengiasi vienas kitą pasakojimu, patyrimu nu
galėti (kas daugiau matęs, turįs ir t. t.), surasdami įvairius žaidi
mų pasunkinimus, taisykles ir t. t.

Auklėtojas, kuris supranta didelę biologinę žaidimo, šio gy
venimo prieš mokyklos, reikšmę, kurią pati prigimtis steigia ir 
palaiko, tas mokės ir su vaiku žaisti ir žaidimą panaudoti. Daž
nai žaidimų uždavinys geriausia pasiekiamas, kada vaikas palie
kamas laisvai žaisti (ypatingai bandymų žaidimuose), bet auklė
tojas, be abejo, rūpinsis taip pat vaiko žaidimais. Kartais vaikas

4 Todėl neprotinga yra, pav., gailintis vaiko neleisti į mokyki?, kada vai
kas tam jau pribrendęs.

5 Karl Groos, Die Spiele des Menschen. Jena 1898. 1 leid.
6 Ch. Bühler, Kindheit und Jugend. Leipcig 1931
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reikalingas akstinų, paraginimo, nes be auklėtojo pagelbos nebūty 
pažangos arbą ji tebūtų labai lėta. Tik auklėtojas turi atsiminti, 
kad vaiko žaidimų reikalas yra jam įstatymas.

Praktikoje vaiko žaidimas dažnai susiduria su suaugusio no
rais, palinkimais k labai dažnai Šių dviejų norai nesutinka: Daž
nai suaugęs mano negalįs duoti vaikui visiškos laisvės, nes tada 
suaugusio teisės būtų skriaudžiamos. Šiais atvejais suaugęs turėtų 
kaip galima objektyviau apsvarstyti situacijų ir surasti kompro
misą. Pav., jeigu vaikas triukšmauja, bando įvairių daiktų garsus 
mušdamas pagaliu, gelžgaliu ar kuo kitu, tai suaugęs, be abejo, 
nelauks iki vaikas išbandys visus garsus ir suaugusio ausįj bet 
duos vaikui tokį instrumentą, kuris suaugusiam, jeigu ne malo
nus, tai bent pakenčiamas būtų, pav., metalofoną (metalinės plokš
telės, mušama su pagaliuku) armonikėlį ar ką kitą. Vaiko žaidi
mo reikalus patenkinti, nereiškia visas vaiko užgaidas tenkinti, o 
tik duoti progos vaikui žaisti, kas jam būtinai reikalinga, kaip 
reikalingas taip pat maistas ir drabužiai.

Auklėtojas turi apdrausti vaikui ir jo žaidimo laiką, nes 
nekalbant jau apie kitas įstaigas, ir šeimoje vaiko žaidimo laikas 
dažnai trumpinamas, kada vaikas, pav., turi ramiai „mandagiai“ 
sėdėti mamytei besikalbant su svečiais, ramiai stovėti iki motina 
susitikusi pažįstamą gatvėje išpasakos visas naujienas. Šiuo atve
ju dažniausia nukenčia turtingesnių tėvų vaikai, o neturtingųjų, 
tik tada, kada jie apkraunami darbu.

Kaip svarbus vaiko žaidimo laikas, rodo ši statistika: 2 mė
nesių vaikas žaidžia per dieną maždaug 9 minutes, 3 mėnesių — 
46 min., vienerių metų — 7 vai. 40 min.7 (beveik Vs savo gy
venimo) ir 2-6 metų vaikas — 8-9 vai. kasdien.

Ne tik laikas reikalingas žaidimui; dar reikia ir medžiagos 
— žaislų. Sakoma, kad vaikas pats susirandąs sau žaislų, pats 
pasidarąs ir mieliau su tuo žaidžiąs, be to, vaikas mieliau žai
džiąs su įvairiais daiktais, kurie viešai nesą žaislai, pav., malko
mis, puodais, šaukštais ir t. t. Tiesa, kad vaikas pats ieško ir 
kartais randa ar pasidaro žaislų, bet manyti, kad dėl Jo suaugęs 
turi nejausti pareigos parūpinti vaikui žaislą, ir kad žaislas būtų 
visai nereikalingas, būtų klaidinga. Vaikas moka surasti daug 
dalykų, kurie jam reikalingi, bet ne viską. Tyrinėjimai8 parodė, 
kad iš 100 neturtingų vaikų, kurių žaislais niekas nesirūpino, 
85 °/o susirado statybos medžiagą pavaduojančias kaladėles (ak
menis, malkas, sudaužytus puodus), 77 °/o turėjo, ką nors pava
duojančio lėlę (pagalį, skudurą), bet beveik nei vienas vaikas 
nesurado daikto pavaduojančio jam paveikslus — paveikslų kny
gą, kuri yra labai svarbi auklėjimo priemonė. Kaip vaikai išalkę 
paveikslų, vaizdingojo meno, pastebi pradžios mokyklų mokyto-

7 Ch. Bühler — H. Hetzer, Inventar der Verhaltungsweisen des ersten Le
bensjahres. Quellen und Studien zur Jugendkunde Jena. 1927. 5.

s H. Hetzer, Kindheit und Armut. K. A.
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APŽVALGA
KAS MOTINOS - MOTINAI!

Yra viena diena metuose, kuri kiekvieno žmogaus širdį už
lieja jaukia šiluma — tai Motinos Diena. Visi prisimename motiną, 
kurios meilė ir pasiaukojimas, kaip saulės šiluma, nematomais 
spinduliais persunkia mūšy gyvenimą, mus gaivina, mus palaiko.

Šiais metais Motinos Diena buvo, palyginti, labai gražiai 
paminėta. Beveik visi laikraščiai padėjo pritaikytus tai dienai 

jai, kuriems tenka dirbti su vaikais augusiais tokioje aplinkoje 
kur paveikslų tikrai maža yra.

Juo vaikas jaunesnis, juo mažiau jis pats gali pasirūpinti 
žaislais. Suaugęs taip pat dažnai neįvertina kaip net pirmaisiais 
gyvenimo metais svarbus žaislas. Pastebėta, kad vaikai, kuriems 
pirmaisiais metais dėl kokių nors priežasčių neduodami žaislai, 
pabaigoj pirmyjų mėty yra visu mėnesiu atsilikę nuo tų vaiky, 
kurie buvo tinkamai aprūpinti žaislais9, o toks skirtumas šiame 
amžiuje svarbus.

Bloga yra, kada vaikui trūksta žaislų, bet nemažiau bloga 
yra ir persotinti vaikus žaislais. Neretas reginys, kada vai
kas čiumpa vieną daiktą, jį meta, čiumpa kitą, nuo vieno žaislo 
bėgioja prie kito ir pagaliau — viskas nusibodo, vaikas nemoka 
žaisti, jam neįdomu. Vadinasi žaislas jau nustojo į vaiką veikęs, 
nebėra jam akstinu, nes ty įspūdžių buvo perdaug, vaiką atbu
kino. Drauge vaikas net nepastebi savo žaislų didelės dalies, ją 
ignoruoja. Tai dar gera. Čia pati prigimtis save apsaugoja nuo 
blogų žaislais persotinimo pasekmių. Panašius reiškinius iššau
kia ne tik persotinimas žaislais, bet ir netinkami žaislai. 
Pirmuoju atveju auklėtojas sumažins žaislų skaičių, paliks tik 
reikalingiausius ir tinkamiausius vaikui žaislus, antruoju jis turės 
nuspręsti, ar žaislas perlengvas, ar persunkus, ir pataisyti šią 
klaidą, pakeisti jį tinkamu žaislu. Dar gali būti, kad vaiką nuo 
žaislų nubaido suaugusio perdažnas ir perrupestingas kišimąsis į 
vaiko žaidimą. Tai pastebėjusi auklėtoja turės pasirūpinti pati save 
ir savo elgesį sutvarkyti B. d.

Hetzer — Wolf, Babytests. Ztschr. J, Pcych., B<J. 107. 1928.
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straipsnius ryškesnėse vietose. Žinoma, kiekvienas pagal savo 
charakterį ir tikslus. Vieni garbino tik poetiškąją motinystę, kiti 

iosę gyve- 
-- tik vie-nimo srityse. Bet labai mažai buvo tokių straipsnių 

nas kitas priminimas — kurie konkrečiai bflty pasvar 
tės sąlygas Lietuvoje, jy pagerinimą. Ir dar mažiau tokių, kur 
būtų padaryta konkrečių pasiūlymų-ką nors vykdyti, kad moti
nystės pareigas atlikti moterys turėtų tikrai geras sąlygas. Juk 
Motinos Diena turėtų būti ne tik vienkartinis linktelėjimas prieš 
motiną, bet tasai akstinas, kuris išjudina visuomenę susirūpinti 
ir konkrečiai globoti motinystę. Tiek dėl spaudos.

Organizacijos Motinos Dieną minėjo irgi gražiai. Provinci
jos miestuose ir miesteliuose, buvo daugiausia sušaukti susirinki
mai visų organizacijų, kai kur be pažiūrų skirtumo. Inicijatyvą 
ėmė tiems susirinkimams irgi įvairios organizacijos: K. V. C. sky
riai, L. K. Motery Dr-jos skyriai, jaunimo organizacijos arba tai 
dienai minėti išanksto sudaryti komitetai ir p. Mokyklos irgi gau
siai tą dieną minėjo. Minėjimo programa daugumoje vietų buvo 
tokia: pamaldos, eisena į kapines, susirinkimas su paskaita ir 
meniškąja dalimi. Buvo ir tokių vietų, kur neturtingos motinos 
buvo sušelptos tai dienai surinktomis aukomis - natura, arba pa
vaišintos. Kaune Motery Taryba išrūpino neturtingoms motinoms 
nemokamą Valstybės teatro spektaklį dienos metu. Buvo pastaty
ta opera „Gražina“. L. K. Motery Draugijos Motinos ir vaiko sek
cijos Centro Komitetas tą dieną suorganizavo viešą rinkliavą dė
žutėmis visoje Lietuvoje. Taip pat rinkliava pravesta, J. E. Arki
vyskupui Metropolitui leidus, ir J. E. Vyskupams sutikus visose 
Lietuvos bažnyčiose. Aukos skiriamos neturtingoms motinoms 
šelpti. Taip pat Centro Komiteto sudarytos Komisijos rūpesčiu 
buvo apdovanota daug neturtingų motinų maistu, drabužiais ir 
kitomis gyvenimo reikmenimis. Dovanų dalinimas įvyko gegužės 
3 d. Tėvų Jėzuitų salėje. Po to buvo posėdis.

Net ir kaliniams Motinos Dienos minėjimas buvo suruoš
tas. Suruošė „Soteria“ 
Kalėjime ir IX Forte.

gegužės men. 10 d. Centriniame

KONFERENCIJA, KURIA GALĖTŲ PASIDIDŽIUOTI 
NEVIENA DIDELĖ IR KULTŪRINGA EUROPOS 

VALSTYBĖ
S. m. gegužės mėn. 7, 8 d. L. K. Motery Dr-jos dviejų me

tų konferencijos vedamoji mintis buvo šeimos auklėjimas. Tai 
šeimos auklėjimo konferencija. Enciklikos „Casti Connubii“ švie
soje buvo išnagrinėta visa eilė šeimą liečiančių klausimų. Mote
rystės kilmė ir prigimtis — skaitė Dr. A. Maceina, Moterystės 
tikslai ir gėrybės — skaitė St. Ladygienė, Moterystės nesuardo- 
mybė ir jos reikšmė visuomeniniame gyvenime — O. Be-
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leckienė, Moterystės šventumas ir realusis gyvenimas — Dr. St. 
Gruodis S. J., Moters sveikatos apsauga šeimoje — gyd. J. Pet
rauskaitė, Visuomenės ir valstybės parama gausioms ir neturtin
goms šeimoms — O. Labanauskaitė, Dukters ir sūnaus paruoši
mas šeimai — E. Starkienė, Šeimos moralės klausimai — Dr. V. 
Karvelienė, Gilus ir tikras religingumas — pagrindas šeimų lai
mės — Dr. Grigaitis M. I. C.

Dalyvės išklausiusios šių paskaitų padarė šiuos nutarimus:
L Moterystės nesuar domybės reikalu. Suprasdamos moterystės 

nesuardomybės reikšmę visuomenės gyvenime, atmindamos, kad moterystė 
yra Sakramentas, žinodamos, kad Lietuvoje daugumas gyventoją yra katalikai, 
kurie turi paklusti Bažnyčios įsakymams, ir, kad Bažnyčia Lietuvoje pagal 
Konstituciją turi autonomiją, nutariama ginti moterystės nesuardomybę visomis 
galimomis^ priemonėmis, kelti balsą prieš civilines jungtuves.

II. Šeimai paruošimo reikalu. Šeimos gerovė vispusiškai ir pa
kankamai bus pakelta tik tada, kai į šeimą ateis šeimos pareigoms pasiruošę 
žmonės, todėl raginama Visus susirūpinti jauną žmonių paruošimu šeimos pa
reigoms:

a) Turi būti visur ruošiami jaunimui Šeiminio paruošimo kursai, kurių 
metu turi būti ypatingai daug dėmesio skiriama katechizacijai.

b) Kad mergaitės galėtą tikrai pasiruošti motinos pašaukimui, kad mo
kėtą auginti ir auklėti vaikus, turėtą būti priežemės ūkio mokyklą įkurti vaiką 
sveikatos tikrinimo punktai, kuriuose mokinės praktiškai galėtų mokytis vaikus 
auginti. Be to, reikia dėti pastangą, kad į mergaičių mokyklą būtą priimami 
vaikai našlaičiai, kurie būtą pavyzdingai auklėjami.

III. Gimdyvių apr. reikalu. Naujagimių ir gimdyvių mirtingumas 
mūsą krašte, palyginti, yra labai didelis, o taip yra dėl to, kad moters, pačios 
menkai nusimanydamos apie sveikatą, dar negauna ir medicinos pagalbos gim
dymo metu; todėl atitinkamos įstaigos ir organizacijos turėtą neatidėliojant pa
sirūpinti, kad visoms moterims būtą sudarytos prieinamos sąlygos naudotis 
medicinos pagalba, kad savivaldybės aprūpintų kraštą pakankamu apmokamą 
akušerią skaičiumi.

IV. Šeimos autoriteto k L Kadangi valstybiniai ir religiniai įstatymai 
duoda vyrui šeimoje autoritetą — pirmenybę, katalikės moterys privalo išsiaiš
kinti šio autoriteto prasmę: ši autoriteto rūšis neturi nieko bendra su viršininko 
autoritetu pavaldiniams ir mokytojo — vaikams. Šeimos atsakomybė yra pada
linta tarp vyro ir moters. Moteris yra lygi vyrui, ji nėra vaikas, bet savaranki 
savo veiksmų Šeimininkė. Vyras, lygiai kaip ir moteris, privalo pasiduoti šeimos 
gyvenimą tvarkantiems doriniams dėsniams. Vyro pirmenybė yra tik gero 
šeimyninio sugyvenimo prigimta pasėka, kad būtą gerų bendrą nutarimą vyk
dymo sargyboje. Jei vyro reikalavimai priešinasi dorovei arba geram vaiką 
auklėjimui, žmona turi teisę reikalauti iš vyro arba pakeisti jo nusistatymus, 
arba imtis kitą priemonių jam sudrausti ir savo šeimą nuo jo blogos įtakos 
apsaugoti.

V. Dvigubos moralės kl. Atsižvelgiant į tai, kad šeimyniniame gy
venime dar giliai įsišaknijusi neteisinga ir nekrikščioniška dviguba dorovė, pagal 
kurią įprasta skirti moteriai visus pasiaukavimus ir skausmus, o vyrui duoti

.laisvę elgtis, kaip tinkamam, katalikės moterys privalo skiepyti vienodos doros 
abiem lytim pažiūrą ir įpročius, pagal kuriuos būtą statoma vyrui pareiga dau
giau atsižvelgti j žmonos ir vaiką sveikatą ir bendrą gerovę, ir padėti nešti 
šeimyninių vargų naštą.

IV. Konferencija, konstatavusi, kad Lietuvos šeimai gresia nemaži pavo
jai ir kad smarkiai sušlubavo Lietuvos dorinė sveikata, prašo Kataliką Veikimo 
Centrą sukviesti jam patogiu laiku ir tvarka — Lietuvos visuomenės atstovų 
platą susirinkimą šeimos klausimams giliau aptarti ir šeimos teisią deklaracijai 
paskelbti.
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Iš pranešimą paaiškėjo, kad Dr-jos ribose dabar veikia 26 
rajonai, 5 regijonai, 362 skyriai. Narių Dr-ja turi iki 40.000. 
Dr-ja turi Kaune žemės sklypą, ant kurio šįmet žada pradėti 
statyti namus.

Konf. dalyvavo 353 atstovės iš 206 skyrių ir 215 svečių. 
Į Centro Valdybą slaptu balsavimu išrinktos: p. M. Galdikienė, 
p. A. Sereikytė, p. Sideravičienė, Dr. V. Karvelienė ir p. St. Miš
kinytė.

Konf. metu gražiai paminėta Draugijos mirusios narės, 
apsilankyta organizuotai prie žuvusių už Lietuvos laisvę pamink
lo, kur konf. dalyvės padėjo vainiką.

Konferencija charakteringa vieninga mintimi, organizuotu
mu ir gausumu.

NORVEGIJOJ DUODAMOS MOTERIMS PLAČIOS 
TEISĖS

Iš spaudos žinome, kad norvegų parlamentas nutarė visiš
kai sulyginti motery ir vyry teises ta prasme, kad moterims bus 
atidarytos durys j aukštesnes valstybės įstaigas.

Tokiu būdu norvegė moteris gali siekti ministerio portfelio, 
eiti civilės ir karinės tarnybos pareigas, taip pat diplomatines ir 
net dvasines. Tas norvegių motery laimėjimas nėra motery naujų 
siekimų padaras, tai yra paskutinė stadija visuomeninio proceso, 
prasidėjusio prieš keletą dešimčių mėty.

Labai įdomu būtų pažinti jo evoliuciją, tuo labiau, kad 
Norvegija yra .kraštas, kurio kultūroje labai svarbų vaidmenį vai
dino ir tebevaidina stiprios moteriškos individualybės 
turinčios didelės įtakos dvasiniam Europos gyvenimui. Pakaks 
Sigridos Undset vardo!

Statistikos žinios daug ką paaiškina.
Pagal 1931 m. surašinėjimą Norvegijoje yra 2.815.104 gy

ventojų. Vienam 1000 vyrų tenka 1051 moteris. Kaikuriuose 
darbo srityse moterys labai uoliai dalyvauja. Pavyzd., ūkio srityje, 
gyvulininkystėje ir miškininkystėje dirba 40.458 moterys, pramo
nėje 58.899; susisiekimo tarnyboje 6000, ir proto darbo srityje 
26.751 moteris.

Daug žymiy moterų vardų randame norvegų literatūroje ir 
mene. Paminėsiu tiktai kaikuriuos žinomus vardus. Nini Roll —- 
Anker (gimė 1873 m.) žymi rašytoja, taip pat Sigride Undset 
(gimė 1882 m.) Nobelio laureatė, kurios romanas „Kristina“ vie
nas žymiausių meno kurinių dabartinėj literatūroj, (išverstas ir į 
lietuvių kalbą, žiūr. š. m. Nauj. Vaidilutę 2 ir 3 Nr. Nr.).

Žinomas ir dailininkės Kitty Kielland vardas (mirusi 1914 
m.) taip pat Maria Hange (mirė 1922 m.) ir Maria Tannaes (gimė 
1864 m.) o Maja Refsum, žinoma skulptorė — raižytoja. 19-to 
amžiaus žymiųjų Europos moterų kompozitorių skaičiuje pirma
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vieta tenka norvegu kompozitorei Agatai Backer — Groendel) 
1847 — 1907), jos poetingos dainos ir fortepijono liryka žinomos 
ne tik Norvegijoje. Mon Schjeldefunp, Borghild Holmsen, Sig
ne Lund ir Paulina Mali žinomos dabartinės Norvegijos kompo
zitorės. Ir dėlto pilnai suprantama, kad norvegių moterų daly
vavimas politikoje ir visuomenės darbe yra taip pat labai žymus.

Visa tai turi glaudžių ryšių su lygių teisių siekimais mote
rims. Įdomu susipažinti su pastarųjų laikų istoriniais įvykiais.

Norvegų konstitucija 1814 m. patvirtinta Eidsvoll’e nepripa
žino moterims lygių teisių. Žinoma, Norvegija nebuvo Europos 
valstybių išimtis. Bet norvegės moterys nerezignavo ir tą klau
simą kėlė aikštėn. Moterų judėjimas buvo labai smarkus, nes 
jame dalyvavo žymios moterys: Camilla Collett (1813—1895), žymi 
rašytoja Asta Hansteen (1824 —1908), Gina Krog (1847— 1916), 
H. E. Berner (1839—1920)- ir senjore tų siekių Fredrikke-Marie 
Qvam (gim. 1843 m.). Ir moterų siekimai buvo gražiai apvaini
kuoti. Norvegija buvo viena pirmųjų valstybių, kuri parodė 
maksimalę pažangą lygioms moterų teisėms, ypatingai balsavime 
į savivaldybę ir į parlamentą. 1884 m. įsteigta pirmoji moterų 
politinė organizacija: Norvegijos moterų sąjunga (Norskkrinne- 
saksforening). Tais pačiais metais įsteigta Sąjunga moterų rin
kimo teisėms. Kovos dėl lygių teisių, pasiekė 1884—1913 m. 
didelių laimėjimų.

Visos kliūtys ir visi sunkumai atslūgo ir 1907 m. norvegės 
moterys gavo balsavimo teises rinkimuose į valsčiaus savivaldy
bes. Iki tam laikui jokioj valstybėj moterys tokių teisių neturėjo.
1910 m. moterys gavo balsavimo teises įstatymų leidimo įstaigose.
1911 m. dalyvauja parlamente pirmoji atstovė mokytoja Anna 
Rogstad iš Oslo.

1913 m. norvegės moterys gavo pilnas ir lygias balsavimo 
teises. Ir nuo to laiko aktyvus moterų dalyvavimas politikoje vis 
augo lygiu vyrų dalyvavimu procentu. Rinkimuose į valsčiaus 
savivaldybes 1910 m. dalyvavo 61,6% rinkikių moterų iš miestų, 
ir-26,6% kaimo rinkikių. Rinkimuose į parlamentą (sterting) 1915 
m., pirmą kartą gavus lygias balsavimo teises dalyvavo 50% 
moterų. 15-kai metų praslinkus buvo vėl rinkimai, kuriuose mo
terys dalyvavo beveik lygiomis su vyrais.

Rinkimai 1930 m. parodė, kad balsavo 81,5% vyrų ir 74% 
moterų. Lengva numatyti, kokie bus sekantieji rinkimai, nes Nor
vegų moterų organizacijos labai budrios ir judrios. Tuo tarpu 
norvegės moterys nesudaro atskiros politinės partijos, jos priklauso 
prie jau esamų politinių partijų ir balsuoja už kandidatus ar kan
didates sakytos partijos.

1904 m. įsteigta Norvegų Moter'ų Taryba (Norska Kvinners 
Nationalraad) jos pirmininkė, energinga Betzy Kjelsberg, buvusi 
fabrikų inspektorė, nesenai Šventė 25 metų sukaktį, kaip inspekto
rė ir išėjusi į pensiją.
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Jubiliejaus proga Norvegu karalius apdovanojo ją šv. Olavo 
pirmos klasės kavalieriaus ordenu už visuomenei nuopelnus ir 
darbus. Norvegų Motery Taryba yra Tarptautinės Motery Tary
bos narys.

1907 m. Norvegy Motery Taryba turėjo 30.000 narių, o šian
dien turi per 150.000. Skaitlingiausios organizacijos, įeinančios j 
Norv. M. T., yra Sanitarinė Sąjunga (100.000) narių ir Motery 
šeimininkių S-ga (25.000 narių).

Stiprus, aktyvus norvegių motery dalyvavimas politikoje turi 
didelės įtakos į dabartinę Norvegijos valdžią, kuri karaliaus tary
boje, š. m. sausio 3 d., pasiūlė projektą pilnai ir be sąlygų su
lyginti norvegių moterių teises identiškai su vyrų teisėmis.

Parlamentas š. m. balandžio mėn. 64 prieš 48 balsus priėmė 
tą įstatymą, kuriuo moterims suteikiamos visiškai lygios teisės. 
Įstatymas teikia moterims ne tik politiniu, bet užsiėmimo teisių 
lygybę. Pagal tą įstatymą norvegės moterys gali būti net karinin
kais ir pastoriais.

Įstatymas norvegu visuomenės sluogšniuose priimtas su di
deliu susidomėjimu ir parodo didelį norvegių motery politinį 
subrendimą, kurios, tuo atžvilgiu, užima pirmą vietą Europos 
tauty tarpe. F. Grigonienė

II

KOKIAI KRAŠTO APSAUGAI KVIEČIAMOS 
MOTERYS

Karo pabūklams patobulėjus, į busimąjį karą bus įtraukti 
visi piliečiai: vyrai, moterys ir paaugę vaikai. Turės gintis visi 
užpultojo krašto gyventojai.

Rengiant piliečius, svarbiausia moteris karui, reikia žinoti, 
kad yra du karai. Vienas pats žiauriausias, tai ginkly ir jėgos karas. 
Antras — beginklis, tai kultūrinis ir ekonominis karas (kova). 
Sie du karai visais amžiais ėjo greta viens kito.

Ginkly karas ištikdavo protarpiais. Ginklais susirėmusios 
tautos ir valstybės persiimtyniuodavo, persipešdavo ir viena kitą 
pavergdavo.

Beginklis arba kultūrinis karas vyksta be atvangos. Tarp 
tauty visais amžiais ruseno tarpusavio kova. Ta tauta, kuri bū
davo kultūringesnė ir žmoniškesnė, visada įgydavo daugiau sim
patijų, patraukdavo prie savęs mažiau kultūringąsias ir jas kultū
riškai ir ekonomiškai pavergdavo. Taigi, esminis skirtumas tarp 
šių dviejų karų būdavo tas, kad pirmasis karas kitas tautas pa
vergdavo jėga, žudymu ir griovimu, o antrasis — kultūra ir kūryba 
užvaldydavo silpnesniąsias tautas.

Ginklų karuose dalyvavo beveik vieni vyrai. Jėgoskaras buvo 
vyrų karas. Tai buvo natūralu ir atatiko vyro prigimčiai. Mote
rims ginkly karas buvo svetimas, nes jų prigimtis ne žudyti, bet 
ugdyti.
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Jei pažvelgsime į mūšy praeities karus, tai pastebėsime, 
kad jėgos karas buvo vyry lietuvi y karas. Pažiūrėję j mūšy 
tautos buvusį beginklį karą, t. y. kultūrinį karą, pamatysime, 
kad šitame kare — kovoje Lietuvos moterys turi labai daug 
nuopelny.

Kas mokė mus kalbos, šio svarbiausio mūšy tautos pažy
mio? Vyrai nuolat žvangindavo ginklais ties Marburgu, Maksva, 
Kievu, Naugardu, o jei ne, tai medžiodavo per dienas miškuose? 
— Aišku, kad ramios moterys, dirbusios namie, ir saugojusios 
šeimos židinį. Kas mokė lietuviško rašto spaudos draudimo lai
kais? - daugiausia verpėjos. Kas augantiems piliečiams įkvėp
davo tėvynės meilę, mūšy tautos tradicijas ir papročius, prisirišimą 
prie gimtyjy žemiy? Be abejo, daugiausia motinos pasakas 
sekdamos, dainas dainuodamos ir lietuviukus gyvenimui ruošda
mos. Kas kūrė senąjį mūšy tautos meną, kurio raštais visi gėrisi 
ir stebisi? — Daugiausia audėjos. Jos į mūšy kultūrą įdėjo ne 
tik meniškus raštus ir spalvas, tos audėjos žiurstuose parodė 
gily protavimą, galvotumą ir matematinius gabumus.

Taigi, Lietuvos moterys beginkliniame kare (kultūrinėj ko
voj) visada dalyvavo ir dabar dalyvauja. Tuo jos prisidėjo ir 
prisideda prie krašto apsaugos.
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Mūsų laikais reikalaujama iš moters, kad ji savo veiklą tau
tos.ir krašto gynime visokeriopai padidintų, pagilintų ir pasku
bintų.

Ginklų karas ir beginklinė tauty kova šiais laikais visas 
valstybes ypatingai masina. Dar niekada nebuvo taip stropiai ren
giamasi ginkly karui, kaip dabar. Ir niekada Europoje nebuvo 
toks atkaklus ir įžūlus kultūrinis tauty karas, kaip mūšy laikais. 
Kiekvienoj valstybėj valdančioji tauta stengiasi nutautinti valdo
mąją tautą, nori išnaikinti jos kalbą, kultūrą ir ištrinti jos istori
ją1. Šių trijų tautiškumo pažymių netekusi tauta yra žlugusi. O 
kiekvienai tautai yra natūralu išlaikyti senuolių palikimą.

Vokiečiai savo piliečius taip auklėja, kad kiekvienas įsisą
monintų, jog jis geriausias ir vertingiausias pasaulyje žmogus 
vien dėl to,-kad jis yra vokietis. Jie mano, kad bemaž tik jie 
turi teisę veistis, daugintis ir užkariauti pasaulį. Jie skelbia, kad ne 
tik Vokietija vokiečiams, bet ir kaimyninės teritorijos turi jiems 
priklausyti, nes jie sakosi turį teisiy į ryty žemes; visą Pabaltę.

Taigi, vokiečiai ir kiti kaimynai veikia dviem kryptim. Vie
na — rengiasi pražūtingam ginklų karui, antra — varo aršų nu
tautinimo darbą. Vokiečiai net nesidrovi sakyti, kad jie paimsią 
Lietuvą, bet be žmonių. Žmonės jiems esą nereikalingi, jiems 
reikia tik žemių.

Tokių sumanymų akyvaizdoje, ką mes turime daryti? Ar 
pakaks tik lėtai rusenančios kultūrinės kovos? Ne, mes privalome 
visos mūsų šalies jėgas kuo greičiausiai sukaupti ir sustiprinti 
krašto apsaugą.

Bet ginkly kare moterys vistiek gali tikti tiktai pagelbinei 
karo tarnybai: sanitarijoj, priešcheminėj apsaugoj, ryšiuose, admi
nistracijoj, žvalgyboj, propagandoj ir maisto tiekimo darbe. Tam 
darbui moterys turi pasirengti. Bet gali ir privalo kuo plačiausiai 
pasireikšti mūsų moterys beginkliame kare. Jos turi medžiagi
niai ir dvasiniai stiprinti karius ir šaulius, kelti patriotizmą_ ir di
dinti visos mūšy tautos atsparumą, kelti tautos fizinį, kulturįnį ir 
moralinį pajėgumą. Beginklis, taikus kultūrinis karas, tai mo
tery ir visų beginklių vyrų sritis. Sis antrasis karas yra nepaly
ginamai aukštesnis už jėgos karą.

Reikia manyti, kad ilgainiui kultūrinis karas sustiprės 
ir nugalės visą žudantį ginklų ir jėgos karą. Taigi taikų kul
tūrinį karą, kada nors laimės moteris. Tik visos ir visi dirbkime, 
kad net smegenys ir raumenys braškėtų, o tautos Mesiją nešantį 
alyvos šakelę, kada nors pamatysime. ,

Med. Gyd. Ambr, — Step.

1 Žinoma, kaip vokiečiai stengiasi iš istorijos pašalinti Žalgirio mūšio 
atminimu. Jie tą vietą pažymėjo pamiklu skirtu ne 1410 mėty pergalei pami
nėti, o 1914—18 mėty karo laimėjimams pažymėti. Jy*tautinė ambicija reika
lavo užtušuoti nemalonų sau įvykj nauju, jiems palankiu. Red.
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„N. VAIDILUTĖS“ BENDRADARBIŲ ARBATĖLĖ
Š. m. gegužės mėn. 12 d. 7 vai. p. EL Statkienė suruošė 

arbatėlę kurioje dalyvavo keletas „N. V-tės“ bendradarbių. Šia 
malonia proga pasikalbėta „N. V-tės“ reikalais ir motery gyve
nimo aktualiomis temomis. Aptarta paskutinysis išėjęs žurnalo 
numeris ir panagrinėta turima medžiaga sekantiems numeriams. 
Papasakota įspūdžiai iš L. K. M-ry konferencijos ir Motinos die
nos minėjimo. Ir pasikalbėta kitais aktualiais dienos klausimais.

Draugiškoj nuotaikoj praleistos kelios poilsio valandos dar 
labiau suartino žurnalo bendradarbes. Dalyvės išsiskirstė pasiry- 
žusios ir toliau palaikyti ryšius, pasidalinant naujais sumanymais.

Em. P.

KŪRYBOS KELIU
— Mūsų bendradarbė, rašytoja Br. Buivydaitė-Mičiūlienė, pa

ruošė spaudai knygą: „Trys bičiuliai“. Knyga paduota Švietimo 
ministerijos knygy leidimo komisijai peržiūrėti.

Knygos
Audru Duktė: Mano Motinai eilėraščiai. Išleista Zarasuose 1936 m. 

24 pusi. 1 lt. Leidėja Pranė Petrulytė.
Pasirodo, dar esama žmonių, kurie mano, jog tam tikra tvarka, tokiose tai

7 • C* *7 ( 5

ilgumo eilutėse surašyti žodžiai, yra jau poezija. O jei dar kur-ne-kur pasitaiko 
ir galūnių suderinimas, tai jau galima ir spausdinti. Tokios mintys kyla, paskai
čius Audrų Dukters eilėraščių knygutę: Mano Motinai.

Norų autorė, be abejonės, turėjo labai gerų ir gražių, nes visų rinkinėlį 
skiria Motinai ir vien apie ją terašo, bet, deja, gerų norų poezijai kurti neužtenka.

Apie minčių vienodumų ir prozaiškumų jau netenka daug kalbėti, kai au
torė, net pagrindinių eiliavimo taisyklių neprisilaiko, ar nežino. Matyt mano, jog 
užtenka eilutėse vienodo skiemenų skaičiaus, (nors kaikur ir tas šlubuoja) o jau 
apie eilių muzikalumų, atseit, jų kirčių tam tikrų suskirstymų, nėra ko ir kalbėti, 
dėlto ir išėjo ne eilėraščiai, o kratinys, pav :

Žinai mamvt, kad aš
Gyventi trokštu dar.
Ot, nežinau tik kas
Slegia širdį dažnai. -

Ir sutemoj liūdnai
Siela rauda viena,

<

Ir kas supras nūnai 
Benykstahčių dienų.

(19 pusi.)
arba:

Užmirški nemigo naktis
Prie kiemo vartų berymant, 
Kai pražiūrėjai Tu akis 
Grįžtančios dukros laukdama.

(17 pusi.)
Taigi, šitokia „poezija“ patiks nebent tik mamai, kaip dukrelės.

M.

Leidėja-redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė
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Nauji leidiniai
A. Vaičiulaitis, Masą a^ojl uosto. 1^^

Liudas Dovydėnai, KelicmM-plevan. Novelei jaunimui. Svie
dimo Ministerijos pripažinta tinkama vis?mokyki? knygynams. Iliustravo T. 
Kulakauskas. Leido »Sakalas*.*

Kazys Indi U ra,Ttys taliamanai. Pasaka misterija. Originales ope-

J

>1

i i

J. M a rci ūke v iČius,Mes ateinam. Romanas Iii t. 336 pust Kaina 
lt 3,50. Tai paskutinis temai. Leido ,Sakalas*. ;

Ka tolio Vaito v^t. Bsapa pW
pataisytas ir perredaguotas leidimai, švietimo Ministerijos pripažintai tinkamu 
vii? mokyki? knygynam». Iliustruotas pirmojo leidimo ir naujomis graf. Totlė- 
benaitėiiliustracijomis. Kaina lt 3,— Išleido »Sakalas*.

• y ' ’ ' - ’ * , \ , I;. » \ ’

M< Ivanau skas, Moterys ir cheminis karas. Autoriaus leidinys^ 
<Š^mutawSpaudoiFonde*.Kaina75ęt.

Kažyp Qabijaura, Botaniko pasaulio. Išleido Kazys Brundza 
1936 m. Sukrauta »Spaudos Fonde*. Kaina lt 1. 4

Kam P. Dogelia, Mano gyvenimo prisiminimai. Kaunas,1936 
,in; Kaina it 3. -,:f ' ??

Vladas Kupr r a, Širdies pėdsakais. „Skautę Aido* leid. 1936 m. <

A. Rachmanpva, Pieno pardavėja Otakringe, Vienos rusės 
.dienoraščiai, išvertė Antanas Pauliukonis I ir II t Išleido Akc. B-vė „Žaibas“. 
Kaina po lt. 2. - /-'V

Victor Hugo, Vargdieniai. III t Iš prancūzę kalbos išvertė Pranas 
■■Povilaitis,- Išleido „Sakalas*.

Franęois Mauriac, Ugnies upė. Romanas, Iš prancūzę kalbos išvertė P. 
Aleksa, Išleido „Žaibas* 1936 m<Kainaį lt V

Emil Baumamt Ženklas delne. Išvertė Dr. Orūnas. IšL ^Žaibas*. Kaina 
lti^(L /. 4:'j'2 ' '.Z-/;..'•■■■-</ '

Purre L{Enmite, Kaip aš nužudžiau savo kūdikį. Romanas. Iš 89-jo lei- 
♦dimb išvertė P. Kupmnat Išleido „laibas^ Kaina lt 2,50.

Gimtoji kalba 4 sęš. Turiny: 1) Straipsniai, a) Organizuoto bendrinės 
kalbos kultūroš darbo gairės. 2) Pr. Skardžius Veikslai ir ję vartojimas, Ą > 
Navasaitii, Nebijokime kartais ir savo klaidas pasvarstyti. 4) Klausim? kraitelė, 
kurioje atsakoma į 22 klausimus. 5) Apžvalga. 6) Recenzijos ir 7) Redakcijos 
atsakymai ir pasiaiškinimai. ; ■■■;'X ' ■ K

* * b /'* ., - - - • »x- ' ’ - ’ \ ‘' * . * » - ,
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"^Mediclna\’NL'4,"Ą-
; Tiesos Kelias, religijos, doros mokslo ir visuomenės gyvenimo 

mėsinis žurnalas Nr. 5.
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Tinkamiausias kiekvienai inteligentei 
Moterų kultūrinio - visuomeninio gyvenimo iliustruotas, 

mėnesinis, 15-tus metus einąs žurnalas

l i

„NAUJOJI VAD1LUTE”.
„N. VAIDILUTĖJE* rasite viską, kas tinka inteligentės

' išsilavinimui ■ -

NAMU ŽIDINYS11SKYRIUS ■ ■ •■-.•ii 1V1 ,1.1 w •dir

Bendradarbiauja žymiausios Lietuvos rašytojos. 
Užsiprenumeruoti niekad nevėlu!

t t

„N. Vaidilutę“ ištisus metus gauna kiekvienas, 
kas surenka 5*ldas prenumeratas.

■ ■ - ■ . ' • ■ . : • - ■■■ .... ■ i : •

I i

Tuos, kurie dar skolingi „Naujajai Vaidilutei 
prašome paskubėti atsilyginti.

■ ■ 1 - \
I

v ’

Gražių ir vertingų dalykų — straipsnių yra senesnių 
metų „N. VAIDILUTĖS“ komplektuose ir atskiruose nu
meriuose. '' .
' . i ' » w '* • ‘ * * t . • .. “ ‘ . • ' - * *

" ’ * . * ’ - ‘ , ' * , . ■ .* »k , * ’ • ' * ‘ • . * » . ‘ ’

„Naujosios Vaidilutės“ komplektai po 5 lt.

tik po 3 lt
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