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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

_ *
Nr. 8—9 (135-136) 1936 metų rugpjūčio — rugsėjo mėn. XVI

IZ. MATUSEVIČIŪTĖ

Rabattes moterų bendradar
biavimo galimumai

Paskutiniu metu Pabaltės valstybių politiniame gyvenime 
užsimezgė draugingesni ryšiai. Nekalbant apie diplomatinius san
tykius politikoj, draugingumas pasireiškia ir šių tautų kultūri
niame gyvenime. Vis dažniau susilaukiame latvių, estų meninin- 
ky mūšy laikinojoje sostinėje. Valstybiniai teatrai keičiasi savo 
gastrolėmis: važiuoja mūšy opera ir drama Latvijon ir Estijon, 
o jų menininky sulaukiame Kaune, mūšy laikinojoje sostinėje. 
Rašytojai ir žurnalistai rengia bendras konferencijas ir literatūros 
vakarus. Mūšy menininkai gana dažni svečiai Taline ir Rygoje.

Tvirtėjant draugingumo ryšiams, kyla reikalas pažinti ar
čiau mums draugingos ir ypač giminingos latvių tautos gyve
nimą. Su latviais mus riša ne tik paprastas draugingumas, bet
ir giminystės ryšiai: mes esame broliškos tautos. Mūšy kalba, 
menas ir net papročiai turi daug panašumo su latviy kalba ir 
tautiniu j y menu. Mums reikėtų arčiau pažinti ir šios giminin
gos tautos motery gyvenimą.

Todėl norėtume čia iškelti vieną kitą mintį apie tai, koks 
galėtų būti tas Pabaltės moterų bendradarbiavimas.

Kaip gyvena mūsų seserys latvės, mes labai mažai žinome. 
Iš trumpų laikraščių žinučių ar vienos kitos girdėtos paskaitos 
nedaug tepatiriame. Latvė moteris jau seniai, daugiau kaip tūks
tantis metų, atskilus visai tautai nuo kamieno, lietuvių tautos, 
kūrėsi sau kitokį gyvenimą. Nors lietuvių ir latviy istorija turi 
panašumų, bet latvės gyvenimas rutuliojosi kitose sąlygose: jai 
teko žymiai ilgiau vergauti svetimiesiems, nei lietuvei. Todėl 
mus ir domina latvės moters dvasios pasaulis, jos veikimo sritys 
ir darbo aplinkuma. Nors lietuvių latvių kalbos yra giminingos, 
bet kalbos nepasimokius nesusikalbėsi. Politinės sąlygos ir kalbų 
skirtumas ir atitolino šių dviejų tautų gyvenimą. Kalba, tautinis 
menas, liaudies kūryba ir tautiniai papročiai latvių jau kitoniš-
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kesni, negu lietuvių. Čia daug padarė įtakos ir skirtinga tikyba, 
latvių didesnė tautos dalis evangelikai;tik Latgala Rymo katalikų 
tikybos.

Šių dviejų tautų tautinė sąmonė užsiliko tik pavergtame 
kaimo žmonių luome. Miestai Lietuvoje pasidavė lenkų kultūros 
įtakai, Mažojoje Lietuvoje vokiečių, o Latvijoje stipriausia įtaka 
tik vokiečių. Latvės moters likimas dar liūdnesnis, nei lietuvės; 
ji vergavo vokiečiams septynius šimtus metų. Vokiečiai uždėjo 
antspaudą dvasiniam latvių tautos gyvenimui, ką patvirtina jų 
kalba su daugybe skolinių iš vokiečių kalbos. Latvijos gyvenimo 
iš traukinio ar autobuso nepažinsi, gali palikti vienas kitas gam
tos ar išorinis miestų vaizdas. Pažinti tautos dvasią, papročius, 
reikia susitikti ir pagyventi su žmonėmis.

Šią vasarą turėjome progos su mokytoja E. M. ilgiau pabūti 
Latvijoje ir arčiau pažinti kraštą. Mums išvažiuojant iš Kauno, 
Katalikių Moterų Sekretoriatas ir N. Vaidilutės redakcija prašė 
atlankyti latvių moterų organizacijas ir arčiau susipažinti su lat
vių moterų spauda.

Beviešėdamos Rygoje atlankėme populiariausio moterų žur
nalo „Zeltene“ redaktorę ir jo leidėją p. Grinbergą. Ponia Osvalde, 
žurnalo redaktorė, mus labai maloniai priėmė ir mielai sutiko 
palaikyti artimesnius ryšius su N. Vaidilute, p. Grinbergas dova
nojo jo išleistų knygų. Knygose kalbama apie latvių tautinius 
rūbus, audinius, latvišką namų stilių ir k. Redaktorę ir jos vyres
nes bendradarbes labai domina mūąų N. Vaidilutė.

Latvijoje apskritai visa spauda yra privačiose rankose, tas 
pat yra ir su moterų žurnalais. Todėl ir moterų žurnalai nėra 
kokios nors vienos idėjinės grupės ar organizacijos organai, bet 
tenkina tik apskritai moters reikalus. Čia rasime lengvesnės be
letristikos, poezijos, šiek tiek informacijų apie tai, kas dedasi 
plačiame pasauly moterų gyvenime. Daugiausia betgi dėmesio 
kreipiama į tautinių rūbų propagandą ir rankų darbus. Yra namų 
židinio skyrius, kur ieškoma tautinio stiliaus ne tik namų stiliuje, 
bet ir kambario papuošime.

„Zeltene“ yra gana senas žurnalas, eina jau dešimti metai. 
Skaitytojų turi apie 10.000, jų dalis yra ir Lietuvoje, daugiausia 
Biržų apskrityje. Yra dar du moterų žurnalai: „Mäjas Draugs“ ir „Sie- 
vietes pasaule“. Šie žurnalai idėjiniu nei turinio atžvilgiu nepra
šoka „Zeltene“, jie kreipia dar daugiau dėmesio į rankų darbus.

Latvės labai stebėjosi, kad pas mus yra tokių laikraščių 
ir žurnalų, kurie savo bendradarbiams negali mokėti honorarų, ir 
vistik jų skiltys reguliariai užpildomos. Latvijoje nėra tokių 
didelių idėjinių organizacijų kaip Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gija, „Pavasario“ sąjunga ir k.

Didžiausia moterų organizacija Latvijoje yra Latvijos Moterų 
Lyga. Ji yra grynai moterų inteligenčių organizacija, panaši į 
Baigusių Aukštąjį Mokslą Moterų Sąjungą. Latvijos Moterų Lygon 
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priimamos tik pasižymėjusios natės: visuomenės veikėjos, baigu
sios aukštuosius mokslus ar turinčios visuomenėje tam tikrą vietą 
ar turtą. Ji turi 500 narių ir savo tarpan sunkiai priima naujus 
narius: tai ne masių organizacija, bet elito. Joje tikybiniai daly
kai nėra pirmoje vietoje, svarbiausia jų darbo dirva tautiškumas 
ir moterų klausimai. Latvių Moterų Lyga iš savo veiklos atrodo 
stipri ir gerai organizuota sąjunga. Ji susikūrė ne nacionalistinio 
rėžimo laikais, bet seimų laikais. Jai latvių tautos gyvenime pasi
sekė gana daug įgyvendinti gražių sumanymų, todėl ji ir prie 
dabartinės vyriausybės turi tam tikrų privilegijų. Latvijos Moterų 
Lyga yra narys Tarptautinės Moterų Lygos. Ji Vakarų Europoje 
yra rimtai užsirekomendavusi ir plačiai žinoma. Paryžiuje ir Lon
done ji pragarsėjo savo tautinių rūbų ir kitö tautinio meno paro
domis. Jos siūlo lietuvėms dalyvauti jų tokiose ruošiamose paro
dose. Tokias parodas galėtų visos Pabaltės moterys kartu ruošti 
ir tuo būdu iškelti savo vertingą kultūrą pasaulyje. Lygos orga
nas grynai informacinio pobūdžio yra „Latviete“. Tai neperiodi
nis leidinys, jis lyg biuletenis, paskutiniu laiku sustojo ėjęs..

Latvių Moterų Lygai vadovauja ne tik Latvijoje, bet ir Va
karų Europoje žinoma veikėja, buvusi seimo atstovė, dabar Rygos 
miesto valdybos narys ponia Beta Pipine. Ji yra puiki kalbėtoja, 
nenuilstamos energijos moteris, darbo žmogus. Dabar yra našlė 
ir pati tvarko didelę savo spaustuvę. Lygos didžiausia veikėja ir 
yra ponia B. Pipine. Kalbėdama laisvai keliomis Vakarų Europos 
kalbomis, ji dažnai atstovauja latves moteris tarptautiniuose mo
terų kongresuose, o pereitų metų pasauliniame moterų kongrese 
ji buvo kandidate į pirmininkes.

Praleidusios su ja apie porą valandų, sužinojome kokių 
sunkių momentų turėjo Lyga pradžioje. Pinigiškai Lyga dabar 
laikosi tvirtai, turi Rygoje pora tautinių latvių rūbų krautuvių. 
Daugiausia Latvijos Moterų Lyga yra nudirbusi varydama krašte 
tautinių rūbų propagandą. Latvijoje tautiniais etnografiniais rūbais 
dėvi daug daugiau, negu pas mus.

Labai gaila, kad pas mus ligi šiol niekas nepasirūpina 
sutvarkyti ir nustatyti mūsų tautinių rūbų klausimą. Gaila, kad 
neturime etnografinio muziejaus, savo jaunajai kartai negalime 
parodyti tautinės dvasios mūsų rūbuose. Mūsų turtingi tautinių 
rūbų raštai pelyja sukrauti Čiurlionies galerijos rūsyse. Laikas 
būtų juos iškelti.

Tautinėse šventėse latvės dėvi beveik išimtinai tik tautiniais 
rūbais. Jų tautiniai rūbai archeologų ir dailininkų nustatyti apy
linkėmis etnografiškai.

Mūsų moterys rengiasi, kaip kuriai į galvą ateina, ir niekas 
šiuo reikalu nepasirūpina.

Latvės siūlo net sudaryti Pabaltės valstybių moterų lygą, 
šaukti bendras konferencijas tautinio meno Europoje propagan- 
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, • DANUTĖ LIPČIUTĖ

Trumpą valandėlę
■f

Nuleido vakaras sparnus, laukai užsnūdo.
Ką medžiai šnabžda aš girdžiu^
Žiogai triukšmauja ten prie prūdo...
Šešėliu šaltus glėbius matau aš ir jaučiu.

Pro langą veržias metijolos,
Jos lengvos, lakios, jos svaigina.
Su joms skrendu į erdvę, tolius,’
O paukščiai — mintys viena kitą vejas gina.

I

Jau žaros ugniniais šydais miškus supa.
Matau miglas, girdžiu jti sapną, 
Šilai aušrinei palinko ir suklupo, 
Žiedai aukoja smilkalą jai kvapnu.

Iš toliu žemėn vėl sugrįžtu:
Už lango miega metijolos
Ir kas pažadint jas išdrįstu,
Ir vėl atnešt miglotus tolius.

dai. Net galėtu būti nuolatinė ar kilnojamoji etnografiniu rūbu 
ir sodžiaus meno parodėlė mūsų Latvijoje, o latviu pas mus.

Latvės yra pasiryžusios kuo greičiausia! atsikratyti vokiečiu 
kultūros, todėl savo tautinio meno, savo kalbos, savu papročiu * 
yra didelės gerbėjos.

Ar ne laikas būtu ir mums praktiškai susirūpinti mūsų tau
tiniu menu. Jame kaip tik ir slepiasi švelni ir turtinga lietuvės 
siela. Lietuvė ir latvė ne tik yra gera dainininkė, bet ir gera 
menininkė. Mūsų organizacijos turėtu atkreipti į tai daugiau dėmesio.

Bendraudamos su latvėmis galėtume arčiau jas pažinti, paro
dyti savo dvasios turtus ir pasidžiaugti jų laimėjimais. O bend
romis pastangomis ir pasaulio dėmesį atkreipti į mūsų kultūros 
turtus būtu daug lengviau.
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BR. BUIVYDAITĖ 
1 

<

Migla

Kaip pienas baltas rudens rytas stabdo akis už keliasde
šimt žingsnių, visą aplinkumą versdamas neaiškių kontūrų, še- 
Sėlių karalija.

Mieguistas, užkimęs varpas ilgai siūbavo, kol skambtelėjo 
porą kartų ankstyvosioms mišioms, pažadindamas varpinėj rėks
nių kuosų būrį, kuris pakilęs kažkur migloj sutirpo.

Vienoj siauroj gatvelėj, netoli bažnyčios, beveik kartu, var
po pažadintos, virstelėjo kelių trobelių durys, išleisdamos po vie
ną po dvi žmogystas, — su didelėmis maldaknygėmis po pažas
timi, — kurios ėmė lygiu žingsniu matuoti kelią į bažnyčią. Ėjo 
ramiai, vienodai, matyt, kad kelio ilgis labai gerai buvo žinomas.

— Anava, tur būt, Agota pramigo, — pusbalsiu šnekėda
ma, barkštelėjo į langelį Monika, nes visados pro šalį einant 
laikrodžio tikslumu^ pasirodydavo duryse Agota, o šiandie dar 
durys buvo uždarytos,

Pro langelio dryžuotos užuolaidos kraštą blykstelėjo dvi 
didelės akys, ir pakinknojo galva, duodama Monikai ženklą, 
kad suprato barškinimo reikšmę.

Šios gatvelės gyventojos, kurios pasipylė bažnyčion, buvo 
vadinamos davatkos, kurios ar gyvenimo nuskriaustos, ar iš pat 
jaunystės jautusios pašaukimą netekėti, atsiėmė dalį iš namų, ar 
pačios savo triūsu susikrapštę keletą šimtelių, nusipirko trobelę 
ir pasižadėjo amžinai Dievui tarnauti.

Jos dažniausiai užsidirba pragyvenimą verpimu, audimu, 
siuvimu. Senesnės praminta iŠ poterių, plunksnų plėšimo, vilnų 
kedenimo ir kitų lengvesnių darbų.

Parapijietės žino, kad čia gyvena neturtingos mergelės, ku
rios neelgetauja, bet, jei kas primeta, priima ir Dievą atmeldžia 
sąžiningiau už prie bažnyčios sėdinčius elgetas. Tai sekmadie
niais prieš pamaldas ir skuba j tas trobeles ar tai darbu ir už- 
mokesniu nešinos, ar ir šiaip senesnėms butelį pieno ar duonos 
abyšalę prie durų padėdamos, nes savininkės dažniausiai būda
vo bažnyčioje. Vogti niekas nevogs, bet katinas gali užuosti — 
ir prispaudžia lentele ar akmeniu atneštą davinį.
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į

Po pamaldų ateis pasiimti indo ir pasakys už ką melstis, 
ko Dievą prašyti.

Ir ramiai gyveno mergelės Dievą garbindamos, žmonėms 
padėdamos ar kunigą prie ligonio vedant, ar numirėlį laidojant.

Prieš atlaidus vainikus pindavo, bažnyčią puošdavo. Ir te
kėjo gyvenimas, lyg upelis,-Jau sau pastovią vagą įsigraužęs, 
pažįstamų krantų glaudžiamas, savo auginamų medžių nuo vėjų 
ginamas.

Agota yra jauniausia šių gyventųjų — tik pirmi metai, šie
met pavasarį, čia nusipirko trobelę su daržo sklypeliu ir dar ma
žą atarėžą dirvos už miestelio bulvėms pasisodinti.

Senesnėms gyventojoms ji kartais lyg ir neįtinka: čia per- 
garsiai juokiasi, čia skarelę perdaug ant pakaušio atmaukia, čia 
perdaug žvalgosi, o ir bažnyčioj lyg pertrumpai būna, bet šiaip 
geruoju sugyvena. Ir ko nesugyventi, kai nereikia užpakaliais ba
dytis, nes beveik kiekviena savo trobelę turi. O viduj ramu, gražu. 
Sienos popieriais išlipytos, šventųjų paveikslais papuoštos. Prie 
durų prikaltas indelis su švęstu vandeniu; po langais kamoda, 
megzta staltiese užtiesta, ant kurios Dievo mūka stovi tarp po
pierinių gėlių puokščių. Ir lentynos indams sudėti ir tos popieri
niais iškarpymais pagražintos.

— Dar jauna... palaukite... — abejojo seniausia šios gatve
lės gyventoja Monika apie Agotą.

Bet kadangi Agota ne tik mokėjo skaityti ir „Šv. Pranciš
kaus Varpelį“ išsirašydavo, bet ir parašyti, ir kunigėlis dažnai 
jai pavesdavo aukas į lapelius rinkti, tas kitų akyse jai suteik
davo prašmatnumo, nors kartais ir ne be pavydo.

Agota šiandie rytą tikrai truputį užsimigo, nes kažkoks 
„biesas“, — kaip ji pagalvojo ir net persižegnojo, — per visą 
naktį kankino ją įkyriais sapnais: čia ji ėjo per siaurą lieptą, 
kur anoj pusėj laukė kažkoks nematytas vyriškis... o čia vėl 
gražiausias jaunikaitis jau ją apkabino ir siekė lūpų... širdis ėmė 
smarkiau stuksėti... tai ūmai pavirto velniuku su arklio kanopo
mis, ir iš burnos dvokė siera... Kelis kartus naktį nubudo ir žeg
nojosi o juk kraujas dar toks nesenas, ji pati žino — tik per
nai persirito per 40, — ir kartais tokiais kunkulėliais ima virti, 
kad net tvanku pasidaro ir šilima išmuša...

Kai Monika pabarškino į langą, ji jau buvo šlapiom ran
kom perbraukus veidą ir skubinai rengėsi.

Apsirengusi dar nubėgo į tvartelį —- išleido porą vištelių 
ir įpylė saują grūdų paršeliui, kad kol sugrįš perdaug nežviegtų.

Netoli bažnyčios pasivijo Uršulę nuomarinę. (Jos pavardės 
žmonės nežinojo, o kadangi ji retkarčiais mirdavo nuomaru, tai 
ir vadino nuomarinę).

— Uršulyte, — paprašė, — ateik šiandie pas mane, padė
si bulves lauke nukasti. Varnos vis į medžių viršūnes skrenda 
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bijau, kad po miglos, neimty ūmai šalti... Ir tie keli kelmeliai 
gali žemėj likti, o ką tada mano meičiokas beės...

Uršulė nesiskubino atsakyti. Ji pagalvojo, kad šiai dienai 
ją jau yra prašiusi ūkininkė Taraldienė, bet sumetusi, kad Ago
ta geriau sumokės, negu ta šykšteiva atsakė:

— Gerai, aš tiesiai į lauką nueisiu...
Kai įėjo bažnyčion jau dvi žvakutės spinksėjo-prie didžio

jo altoriaus, o kunigas; švytuodamas raudonu arnotu, žengė iš 
zakristijos.

Agota, žemai nusilenkusi Dievui, čia pat prie dury įslinko 
į suolą, o paskui ją ir Uršulė. Nepatiko Agotai, kad kartu Uršu
lė atsisėdo, norėjo pereiti į kitą suolą, bet, nugalėjusi savo ne
pasitenkinimą, pasiliko. Ir jai širdy taip gera pasidarė. Mat, Ur
šulė dažnai imdavo ant visos bažnyčios raugėti.

Agota įknibo visa širdimi j mišiaunas maldas. Didelė mal
daknyge,— pageltusiais lapais, kuriy krašteliai pajuodę nuo 
dažno vartymo ir piršly seilinimo, — lyg ir pati atbudo ir jos 
žodžiai, kartu su balsingu kunigo meldimosi, skriejo aukštyn. 
Bet Agota juto, kad nors ėmė širdimi, bet maldos žodžiai liko 
lūpuose. Ir kai per pakylėjimą, norėdama susikaupti, perilgai iš
buvo pasilenkusi, Uršulė kumštelėjo į pašonę, vėl išblaškydama, 
— ji manė bene bus užsnūdusi, nes ji pati dažnai prisnūsdavo 
bažnyčioje. Ypač sekmadieniais per sumą, kai patogiai atsisėda 
ant žemės, prisišlieja prie suolo, aplink klūpo moters, ir mergai
tės su mėtomis, rūtomis, rezetomis rankose —kvepia, tvanku, 
kaip čia nenusnūsti.

Mišioms baigiantis, jau Agota buvo beįsitraukianti į maldą, 
kaip įsikraustė pas ją blusa, ir kaip piktoji dvasia, čia kur krims
telėdama, čia spardydamasi šokinėjo ir nebedavė melstis.

Po mišiy Agota, atsiprašiusi Dievą už išsiblaškymą, pasku
bėjo namo.

Čia rado paršelį jau žvygčiojant, kuris matyt, nujausdamas, 
kad šeimininkės nėra namie, nenorėjo veltui gerklės laidyti, ir 
tik mėgino gamas: čia storiau, čia ploniau paimdamas. Išgirdęs 
vartelius trinktelėjus, jau paleido gerklę kaip reikiant, net „gai
džiuką“ pagavo, aukštyn bekeldamas.

Aplink trobelę lakstė kanapėta višta, garsiai karkdama ir, 1 
pakreipus galvą, į langus žiūrėdama. Ir buvo jai ko susirūpinti: 
dėti reikia, o padėlis troboj ant lovos.

Vos atidarė Agota duris, višta įsekė paskui ir užšoko ant 
lovos. Čia radusi padėlį — medinį kiaušinį, (Agota nudažė jį 
baltai ir taip prigavo savo bičiulę, o daug patogiau: nei užperės, 
nei sudaužys) pasikasė, kur patogiau ir aptūpusi, lyg snūduriavo, 
akis plėvele užtraukdama... Tik kai katinas šoko nuo krosnies, ji 
pakėlė galvą, lyg pasiryžusi kirsti ir piktai susibarė: „Kad tu su
degtum!“

Agota ruošėsi, skubėjo, kad greičiau galėty j lauką išeiti.
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Kai nuėjo laukan, Uršulę jau rado pagriovy besėdinčią ir 
begraužiančią obuolį.

Kažkur girdėjosi šukavo piemuo, lojo šuo; netoliese nu
skambėjo motėrg juokas, bet nieko nesimatė. Migla tebedengė 
lauką, mišką ir upę.

— Tai su Dievo padėjimu ir pradėsime, — persižegnojo Agota, 
numesdama žemėn maišus, krepšius ir kastuvą.  

z . — Kaip kasime? — paklausė Uršulė, —ar viena „arsime,“
o antra, rinksime, ar kiekviena sau.

— Kaip nori... Gal nepagali, tai aš su kastuvu iškelsiu, — 
pasiūlė Agota.

— Tai, gal, kiekviena sau, — nusprendė Uršulė, bijodama, 
kad, kai Agota „ars“, ji nespės rinkti.

Abi pasiėmusios po vagą ir išsivertusios po keliolika kėl
iny, ėmė šliaužti, Žemė buvo prie smėlio, lengva kasti, o kadan
gi senai lijo, tai bulvės kaip numazgotos.

Kai įsikasė beveik į pusę sklypelio, ir Agota atsistojo, kad 
kastuvu dar kelis kelmus išversti, migla jau buvo dingusi, o 
balta saulė, maža bešildydama, ropojo dangaus pakraštin.

— Net malonu, — pažvelgė tolyn Agota.
— Taigi, — pritarė atsitiesdama Uršulė, — o tai buvom, 

kaip maiše.
Agota, pažvelgusi tolyn į laukus, metė žvilgsnį ir j savo 

sklypelį, ar daug dar liko kasti, ar suspės ligi vakaro, kai pama
tė, kažką tarp nudžiūvusiy, pajuodusiy bulvienojy juoduojant: 
kupstas ne kupstas, akmuo ne akmuo, bet nemažas daiktas.

— Kažin kas antai tarp bulvienojy juoduoja, — pasakė 
Uršulei, ranka prisidengdama akis, kad geriau matytą.

i — Gal ežys, — pastebėjo Uršulė.
— Ne... didelis daiktas... pailgas... lyg koks ryšulys...

' — Žiūrėk, gal, pinigai iš žemės išlipo, — atsistojo ir Uršu-
į lė, -- ot, būsi milijoniėrka...

— Kas čia duos pinigus... bet reikia pažiūrėti.
Nusikračiusi žemes nuo sijono, ėmė eiti vaga Agota, o 

į i paskui ją nusekė ir Uršulė. ‘
j — Ö Viešpatie, vaikas! — suplojo rankom Uršulė, kai pa

matė ryšulį, — pažiūrėk, greičiau...
Į Agota pakėlė nuo žemės ryšulį, praskleidė skepetą ir... tik-
Į rai, tai buvo vaikas. Kadangi bekeliant čiulpikas išsprūdo iš bur-
į nytės, tai vaikas, pačepsėjęs lūpomis, ėmė raukytis, o paskum
f ir rėkti.

— Tai jau kuri nevidonka pametė lauke... gerai, kad nesu-
■ šalo, —pastebėjo Uršulė.

I — Kur gi dabar reiks dėti, — susirūpino Agota, — o gal
i kuri moteris, eidama laukan, pasidėjo...
Į : — Kas čia svetimam lauke dės, — suniekino Uršulė,—

pametė jau kuri razbaininkė... Nešk į prieglaudą, kur gi dėsi.
f .. I * . '
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Tuo tarpu vaikas paūžčiotas nusiramino ir, Uršulės paža
dintas, šyptelėjo...

— Matai, Dievo aniolėlis, šypsosi... Niekas jamnerupi...— 
graudinosi Uršulė, — o kad taip paimk jį sau ir augink... Matai, 
nebemažas, o prieglaudoj ar maža jų ten nucypina... Anądien 
mačiau buteliuką beveik vieno vandens pripylė... O kai pasakiau, 
tai sako „vienas pienas nesveika“... O tas mažalėlispamėlyna
vęs, gyvaplaukiais apaugęs...

— Pažiūrėsim pastebėjo Agota. —Tai aš dabar eisiu namo, 
o tu dar pakasėk kiek gali... rytoj pabaigsime... Vakare žadėjo 
Taraldienė savo veždama ir mano maišelius paimti, tai tu pa
saugok, kai pro šalį važiuos...

. — Gerai, — sutiko Uršulė.
Agota ėjo namo. Jos rankose gulėjo kūdikis, šypsantis kū

dikis. Kol ji ėjo per lauką, buvo nieko, bet pasiekusi pirmąsias 
miestelio trobeles, pagreitino žingsnius ir bijojo, kad tik vaikas 
neimtų rėkti. Kažkodėl nenorėjo nieko susitikti.

Kai įėjusi trobon, padėjo vaiką ant lovos, šis ėmė rėkti.
— Gal, šlapias mažalėlis,— pagalvojo Agota ir ėmė tvarkyti. 

Kai išvyniojo skarą iškrito kortelė. Agota paskaitė „nekrikštytas“. 
Dabar jau nebuvo abejonės, kad vaikas tyčiomis pamestas.

Kai išvyniojo vaiką, jau nebemažas, sveikas berniukas pa
tenkintas ėmė kėburotis rankomis ir kojomis, o kai ji norėjo 
pakėlusi perdėti ant sauso drobinio skuduro, tas stipriai nutvėrė 
jos pirštą. Agota pajuto, lyg kokia pasitenkinimo liepsnelė per
ėjo per jos širdį, kai maža rankytė taip stipriai suspaudė jos 
pirštą, lyg pagalbos prašydama, lyg pareikšdama visišką atsi
davimą.

— Neatiduosiu, neatiduosiu tavęs niekam, — pasakė Agota, 
— mano lauke padėtas, matyt, man Dievas jį skiria, — ir ji lū
pomis prisilietė prie berniuko kaktos.

Šiandien po ankstyvųjų mišių, lyg bulvės pabertos iš mai
šo, pro mažąsias bažnyčios duris išsipylė beveik kartu visos 
davatkos.

— Aš jums sakau, kad čia piktojo darbas, — pradėjo Mo
nika, — šiandie tokios didelės Šventosios diena, o ar ji buvo 
bažnyčioj?.. Nori „jis“ mūsų lizdą užteršti... Prisvilo uodega prie 
to vaiko...

Ir visos susirūpinusios būriu ėjo namo.
— Tai kaip gi, — užtarė viena, — jei pasiėmė vaiką, tai 

ir turi žiūrėti, negi paliks vieną...
— Kiek vienų palieka, — piktai dėbtelėjo Monika, — pri

riša prie lovos kojos ir gerai... Dėl manęs tai vistiek nors raita 
tegu joja į pragarą... Bet ką apie mus gali žmonės pasakyti. Jau 
girdėjau Taraldžių Uršę krizenant, girdi, davatkos benkartus au
gina... ar tik ne jų kurios... x
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o ar 
tų... 
akių 
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— Su klebonu reikia pasitarti, — patarė pusaklė Brigyta 
su lazdele kaukšėdama į tvorą, — dėl tos nešlovės...

— Taigi, taigi, — numojo ranka Monika, — ką klebonas 
Ji turi savo gričią...

— GJ Uršulė matė — abi vaiką rado, — įsikišo Marijona. 
— Ką čia nuomarinė... kas jai gali tikėti... —. nuneigė, — 
negalėjo paprašyti, kad jos pačios vaiką į jos lauką padė- 
Tiek turtingų žmonių yra, o čia būtinai į jos lauką... Sakau 
dūmimas... Vaikams yra prieglaudos... o padoriai mergelei 
ko su benkartais prasidėti/ — baigė Monika.
— Bet gi būtume supratę, jau nuo pavasario čia apsigyve

no, — vėl įsikišo Marijona.
— Ką čia, sesule, — pertraukė Monika, — nebijok pikta

sis moka akis apdumti... čia be jo neapsėjo... Bet kuo ji mis su 
vaiku, nebegalėdama užsidirbti... pažiūrėsime...

— Žiūrėk kokį meitėlį nupenėjo — mėsos visai žiemai, — 
paaiškino viena.

— Neapleis savųjų juodasis, — vis tvirtino Monika.
— Gal, jos ir vištos ims po du kiaušiniu dėti, — pasijuo

kė Marijona.
— Nesijuok, matyt ir pati nedaug geresnė, — palingavo 

galva Monika, — bet mano išmanymu, pirmiausia ką mes gali
me padaryti, tai jokių reikalų su ja... o vėliau išbraukti iš terci- 
jonkų — toks papiktinimas...

— Palauk, pažiūrėsime, ką patars kunigėlis, nesiskubink,— 
perspėjo Marijona, — argi nuodėmė vaiką auginti.

— Vaiką, — nusijuokė piktai Monika, — jei nori vaiko, 
ištekėk... priimk moterystės sakramentą...

— O aš jei rasčiau ir auginčiau, — nenusileido Marijona.
— Tu? Ir tu gera velnio išpera, — leptelėjo Monika.
— O tu?... — buvo bepradedanti Marijona.
— Fui, tik po Komunijos, gražu... — sudraudė Brigyta.
Taip besišnekučiuodamos priėjo prie savo trobelių ir skirs

tėsi kuri sau, nieko teigiamo nenusprendusios, nes matyt, kad 
nesutiko nuomonės...

Tik dar Monika su keliomis sustojo ties Agotos trobele...
— Klausykit, kaip veršis bliauna,— pastebėjo Monika.
— Vaikas ir nerėks... ir tujmaža būdama, tur būt, negra

žiau bliovei, — nusijuokė Marijona.
— O jūs pasakykite, kodėl ji ligšlol jo nekrikštija?! Velnias 

neleidžia, štai kas...
— Laukia, kol tu kūma sutiksi būti, — paerzino Marijona.
— Kad tavo liežuvis nupūtų, tpfu! — nusispiovė Monika, 

keldama vartus į kiemą.
— Netekai Monikos lockos, saugokis, — perspėjo viena...
— Būta, — atsikirto Marijona, — kad ji tretininkių pirmi-
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vus sutvėrimus. Spinduliai, kur pasisukdami, kaip karštomis ylo
mis badė.

ninkė, tai jau mano visus gali mokyti, o pati nei dorai skaityti 
nemoka...

— O kas iš to, kad tu ir laikraščius skaitai, — paaiškino 
Brigyta, — štai jau ir įkritai į puikybę...

— Et, užteks,• — pamojo ranka Marijona, — aš štai į kū
mus Agotai pasisiūlysiu...

Ir Agotos trobelės santykiai su kitų trobelių gyventojomis 
nutrūko sulig tuo rytu. Ir takeliai žole užžėlę, nors ir kunigėlis 
pagyrė Agotos gerą širdį, ir vaiką pakrikštijo, vistiek kai kurios, 

z o ypač Monika, liko nusistačiusios prieš benkartą, kuriam ne 
vieta padorios mergelės troboje.

Tik Uršulė nuomarinė ir Marijona padėjo Agotai — čia 
pabūdamos pas vaiką, čia skanesnį kąsnelį pakišdamos Jokūbė
liui. O Jokūbėlis, nieko nebodamas, augo, stiepėsi, visiems šyp
sojosi ir prie kiekvieno pakalbinusio ėjo.

WWMte / ■

Vasaros saulė troškino žiedus, medžius, žemę ir visus gy-

badė.
Vištos, išsiūriojusios duobes, sparnais apsileidusios, gulėjo 

ant šonų išvirtusios ir išsižiojusios alsavo, retkarčiais nugulėtą 
koją toli ištiesdamos. Tik prie tvoros pririšta balta ožka nepaisy
dama karščio, akiplėšiškai žvalgėsi ir glemžė jai pamestą žolę, o 
Jokūbėlis abiem rankutėm gaudė ir norėjo nutverti ožkos pakak
lėj kabančius du baltus spurgelius. Ožka muistėsi, nesidavė, bet 
nedūrė, matyt, geroj nuotaikoj buvo.

— Jokūbėli! — išbėgo iš trobos nusigandusi Agota, — 
ožkytė buf tau į pilvelį su ragu—ir nudurs... negalima taip, — ir 
paėmė jį ant rankų. Šis spurdėjo, krykštavo ir veržėsi žemėn, 
atsispirdamas kojytėmis į kiūtinę.

Agota paleido, liepdama ožkytės neliesti, bet matydama, 
kad šis nelabai linkęs, klausyti, nuvedė ožką į daržą ir ten pa
tvory pririšo.

Jokūbėlis irgi norėjo į daržą eiti — ir, įsitvėręs tvoros, ėmė 
verkti žiūrėdamas pro plyšį. Tada Agota išnešė iš trobos porą 
dėžučių nuo degtukų, parodė kaip pilstyti smėlį, ir Jokūbėlis, 
gavęs darbo, nutilo.

Jokūbėlis jau trečius metus pradėjo, ir ne tik gerai vaikš
čiojo, bet ir kalbėti mėgino. Dabar Agotą užgulė naujas rūpes
tis: kaip Jokūbėlis ją turės vadinti. Vardu? Nepritinka. Teta? Te
ta kiekviena senesnė moteriškė vadinama, o ji juk jam dau
giau sava — negu Uršulė ar Marijona, kurias jis ir tetomis va
dins. Ir ji įsižiūrėjusi į žaidžiantį Jokūbėlį, atsisėdo ant prieme
nės slenksčio ir susimąsjė. Kiek naktų be miego praleido, ir su
sirgęs buvo —pas daktarą nešė, o kiek pinigų išėjo — kaip su
liesėjo skrynios kampe mazgelis, kuriam pinigus rišdavo — pir
ma buvo gerų dviejų kumščių dydžio, o dabar gerai — kad
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kiaušinio didumo. Ir užsidirbti maža kiek begalėjo, vis pravertė 
aplink namus besitrūsdama, o kur ir išeisi toliau nuo vaiko. Ir 
bažnyčion rečiau begalėjo nueiti... o myli, kaip savo vaiką: visi 
rūpesčiai, rodos, ir nesunkūs, bet sveikas ir gerai auga. Jei da
bar kas atimty, tai, rodos, nei gyventi nebemokėtų. O kas, jei 
atsirastų motina? — ūmai nusmelkė klausimas... ir pareikalautų 
grąžinti... Ir Agota pajuto baimę, kuri visa jjiodai apgaubė — ir 
dar didesnę meilę Jokūbėliui.

Jokūbėlis, pamatęs Agotą sėdint ant slenksčio, numetė dė
žutes ir pribėgęs prie jos, ėmė ristis ant kelių. Agota tvirtai lai
kė kelius, bet rankos nepadavė, žiūrėdama ir juokdamosi, kaip 
jis įsikibęs sijono per aukštai kėlė koją ir virto atgal, klestelė
damas žemėn... Kai po kelių nepasisekimų, jau norėjo dūdas 
užvesti, Agota padavė pirštą, ir tas bematant užsirepečkeno ir 
tvėrė už plaukų kuokštos, išlindusios iš po skarelės.

— Popa, Jokūbėli, — atėmė plaukų kuokštą, švelniai at- 
gniauždama jo saujelę.

— Popa... — aiškiai ištarė Jokūbėlis.
Tada Agota priglaudė jo veidelį prie savo ir tyliai pasakė: 
— Mama...
— Mama... — pakartojo Jokūbėlis, vėl stiepdamasis ir no

rėdamas nutverti plaukų kuokštą.
Jokūbėlio „mama“ nelauktai Švelniai praskambėjo Agotos 

ausyse, ir šiltas meilės jausmas sugnybo jos širdį — ir ėmė 
garsiai juoktis ir bučiuoti Jokūbėlį, jo švelnius, lygius gelsvus 
plaukelius, jo smėliuotas rankeles, per riešą lyg siūlu užveržtas. 
O Jokūbėlis trypė ant kelių, mušė rankutėmis per galvą ir lie
žuviu seilino jos nosį.

— Jokūbėli, fui, nesiseilink, — subarė Agota, sodindama 
ant kelių, bet šis nesisėdo^. — Jokūbėli, ko tu būsi užaugęs? Ar 
mylėsi mane? — staiga paklausė ir jai pasidarė liūdna, — ar tu 
ilgai būsi pas mane? — vis šnekėjo, glausdama spurdantį Jo
kūbėlį.

O Jokūbėlis krykštavo, skardėjo jo skambus juokas ir vis 
stengėsi iŠ po skarelės ištraukti plaukų. O pavykus ištraukti, kai 
pešama Agota raukėsi, jis skardžiai kvatojo, žiūrėdamas į jos 
grimasas...

Žiemos pavakarys. Agotos trobelė beveik iki langų užpus
tyta. Jau temsta, bet dar anksti degti lempą, todėl Agota, atsisė
dus palangėj, poteriauja. Pamažu slenka ražančiaūs poterėliai 
tarp pirštų, kartais sužvangindami visą būrį medalikėlių, pririštų 
prie kryželio. Vienodai garsiai tiksi laikrodis, o šalia jos, ant 
suolo susirangęs, katinas burkuoja.

Už langų girdėtis linksmas vaikų krykštavimas ir balsai, tai 
čia pat už trobos nuo kalnelio vaikai važinėjasi rogutėmis. Ago- 
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ta praputė „langelį“ ir prispaudė akį prie stiklo, norėdama pa
matyti vaikus, o jų tarpe Jokūbėlį, bet pasirodo nieko negalima 
matyti, nes viską tiršta migla susupo, suvyniojo.

Jokūbėlis jau 8 žiemy, pradžios mokyklos mokinys. Jis ge
rokai ištiso ir sutvirtėjo. Išmoko ministrantūrą ir dažnai bėga 
mišioms tarnautų.

— Paklusnus ir geras vaikas, nėra ko jakyti, — dažnai nu
sišypso Agota, paklausta kieno nors apie augintinį.

Virstelėjo priemenės durys, kažkas ėmė daužyti sniegą nuo 
kojy, o paskui dury rankenos grabinėti. ,

— Ar nieko nėra? — pasigirdo Uršulės nuomarinės bal
sas, — tamsu...

— Prašau, prašau, — atsistojo Agota, — poteriauju, tai ir 
nedegu lempos.

— Nedek, nedek, dar anksti, — pritaria Uršulė, graibinė
dama suolelio atsisėsti, kurį jai pakišo Agota,— ar šiandien bus 
pamokslas?

— Bus, bus, patvirtino Agota, ir jos lūpos šypsena pra
žysta, kurią sugeria tamsa.

— O kur Jokūbėlis?
Rogutėmis važinėjasi... greit pareis, jau sutemo.
Vėl kažkas sutrypė priemenėj.
— Ko čia patamsy sėdite? — suskambėjo linksmas Mari

jonos balsas, — ar nieko nėra?
— Yra, yra,—atsiliepė Agota, — prašau,—ir uždegė lempą.
— Pasakysiu naujieną...
— Ar gerą ar blogą? — susidomėjo Agota.
— Monika šiandien ateis...
— Oho ho... — nusijuokė Uršulė, — matai nulūžo rageliai... 

Tai ką padarė Jokūbėlis...
Ir tikrai kartu su Brigyta atėjo ir Monika. Ji kažkaip ne

drąsiai pasveikino pagarbintu ir atsisėdo prie krosnies.
— Oras atšilo, — pastebėjo Marijona, — bet jau migla, 

migla net tiršta. (
— Taigi, mat, atleido ir langas pradėjo šilti; užtraukė užuo

laida langą Agota.
Tuo tarpu smarkiai atsidarė durys, ir įbėgo išraudęs Jokū

bėlis. Jis apmetė visą vidy akimis ir jam pasidarė linksma, pa
mačius, kiek jo laukia.

— Jokūbėli, ko nepasisveikini? a— pastebėjo Agota, kai tas, 
nieko nesakydamas ėmė vilktis apsiaustą.

— Ak, kad buvo linksma važinėti ir sniegais mušėmės, — 
lyg negirdėdamas, atsakė Jokūbėlis... — Kad tiek daug, — atsi
minęs ką mama sakė, pridėjo...

— Mat, nežino, kurią pirma sveikinti — visos senos, visos 
negražios, —pasijuokė Marijona, ir einantį pro šalį, sugavo į 
glėbį...
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Jokūbėlis nedrąsiai veržėsi.
— Ar nesušalai? — paklausė,—mat, kokia nosis raudona...
— Ne, šilta,.. — ir Jokūbėlis nubėgo.
— Tai še, Jokūbėli, šios savaitės, — pažiūrėjo prisikišus 

prie lempos Agota.
-Jokūbėlis priėjo prie stalo, pasitiesė laikraštį, iškėlė lempos 

knatą ir pradėjo:
„Anuo metu tarė Jėzus savo mokytiniams...“
Visos sustojo, persižegnojo ir, išklausę evangelijos, vėl 

susėdo.
Jokūbėlis, perskaitęs evangeliją, patogiau pasitaisė ir ėmė 

skaityti tai dienai pritaikintą pamokslą. Jo grynas balselis nerū
pestingai skambėjo trobelėj.

Davatkos klausė rimtai atsidėjusios, galvomis kinknojo, čia 
pusbalsiu atsidusdamos, čia graudingesnėj vietoj, nosimis pa- 
traukdamos, ir akis skarelės kampeliu nubraukdamos...

Baigęs skaityti, Jokūbėlis išsitraukė savo kažkokią knygą ir 
užsigulė ant stalo,

— Tai, kaip poterius beria, — pagyrė Uršulė...
— Ir balselis taip ir eina į širdį, lyg kunigėlis pamokslą 

sakytų, — pritarė Brigyta.
— O ko jam nebūti kunigėliu, — pastebėjo Marijona, — 

žiūrėk, kiek čia mūsų daug, susidėsime visos ir išleisime į kuni
gus — turėtume savo kunigėlį... Ar nori būti kunigu?

Jokūbėlis nusišypsojo, bet nieko neatsakė.
— Na, ką gi atsakyk, — paragino Agota.
Jokūbėliui tuoj prabėgo pro akis vikaras taip gražiu arnotu 

apsirėdęs... ir pinigų turi, vis jam duoda už patarnavimą — ir 
jis atsakė:

— Noriu.
— Tai ir gerai, tik užauk didelis, — paglostė per skruostus 

Marijona.
— Gražiai, gražiai skaito, — lyg nenoromis pagyrė ir Mo

nika, — o tu vaikui galvos nesuk, — pastebėjo Marijonai.
— O ką žinai, kad aš suku, — atsikirto Marijona, — gal 

man piktasis visą čereslą pinigų prikrovė... ir duosiu...
— Tpfu, — nusispiovė Monika, eidama pro duris.
— Be reikalo tu ją erzini, — pastebėjo Agota...
— Nieko... sudiev, — ir Marijona išėjo.
Agota didžiuojasi savo Jokūbėliu, ir visas išlydi pro duris.
Taigi dabar kas sekmadienį davatkos susirenka pas Agotą 

pasiklausyti pamokslo. Gavėnioje po pamokslo dar ir rąžančių su
kalba. Jokūbėlis gražiu skaitymu pavergė jų Širdis, jos dabar ne 
tik nebepeikia Agotos, bet giria, kad tokį gerą vaiką užaugino.

Išleidus viešnias, Agota uždėjo vakarienę ant stalo.
— Mama, — kreipėsi Jokūbėlis — man ryt reikia 15 cen

tų sąsiuviniui.
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— Gerai, duosiu, --nežymiai atsiduso Agota:—-taip išeina 
pinigai, kad ir tiems sąsiuviniams, rodos nedaug o žiūrėk ir ne- 
nėra lito. Bet pažiūrėjusi j Jokūbėli, visa pamiršta, nieko negaili. 
„O ką, gal, ir gali susidėti davatkos“, ūmai pagalvoja Agota, 
„kaip būtų puiku, jei Jokūbėlis butų kunigu... Marijona tikrai 
turi pinigų, o, gal, ir Brigyta...“ Ir nuo tų linksmų minčių, taip - 
giedra ant Širdies pasidaro Agotai, kad ji apkabina Jokūbėlį ir 
stipriai pabučiuoja.

Nespėjo pavalgius nuimti nuo stalo, kaip kleptelėjo prie
menės durys.

— Ką gi čia taip vėlai Dievas neša? — gūžtelėjo pečiais 
Agota, eidama į priemenę paklausti.

— Kas? — neatstumdama durų šuktelėjo.
— Savas... — atsiliepė iš už dury.
— Koks čia savas, — pyktelėjo Agota, — mes visi savi 

namie...
— Mama, neleisk, gal, kokia kvailė,— pastebėjo Jokūbėlis.
— Prašau nebijoti, įleisti, — vėl atsiliepė už durų.
Agota pasvarstė: dar ne vėlu, moteriškė, ne ką padarys, ir 

atstūmė duris.
Įėjus viešnia apsidairė, lyg ko ieškodama kambary.
Tai buvo kokių 30 metų moteriškė, gana gražiai apsirėdžiu

si, pilku šilkiniu šaliku apsirišusi.
— Ar čia gyvena Agota Šaltenytė? —paklausė atydžiai žiū

rėdama j akis Agotai,
— Čia, o ko tamstai reikia? —paprašydama sėstis paklausė.
— Gal leisite prisėsti? — vieton atsakymo atsakė viešnia, 

lyg ūmai pavargusi.
— Prašau, prašau, — susigriebė Agotą, pastumdama suo

lelį ir vis atydžiai žiūrėdama lyg su baime, lyg su nepasitikėji
mu, nes kažkodėl pirmas pamatymas ją nedraugiškai nuteikė.

Jokūbėlis, akis įbedęs, sekė nepažįstamąją ir žaidė šaukštu.
— Ar čia tamstos sūnus? — ūmai pasiteiravo viešnia.
Agotą, lyg kas karštu vandeniu būtų perpylęs, sumišo, nu

kaito, bet tuoj susigriebusi griežtai atsakė:
— Mano... o kas tamstai rūpi?
Svetimoji iš karto lyg susigėdo ir nuleido akis, bet paskum, 

lyg viskam pasiryžusi, pasakė:
-----Prašau tamstą paklausyti, aš papasakosiu vieną istoriją...
„Neturiu laiko niekus klausyti“, —buvo beatrėžlanti Agota, 

bet kažkodėl nutylėjo, tik atsisėdo prie stalo.
Nepažįstamoji, nelaukdama atsakymo, žiūrėdama į Jokū

bėlį, ėmė pasakoti lyg sau pačiai, lyg Agotai apie vieną šaltą, 
miglotą rudens rytą...

Juo toliau pasakojo, juo Agotos Širdis ėmė smarkiau stuk
sėti, raudonumas nudažė skruostus, pasidarė šilta ir ji nesąmo-
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ningai nusmaukė skarelę ir perbraukė per žilus plaukus... ranka 
truputį virpėjo.

Svetimoji baigusi nutilo. Agota prisišliejo prie sienos, vėl 
užsmaukė skarelę ir pajuto tokį nemalonu kutenimą gerklėje...

Jokūbėlis, nieko nesuprasdamas, spoksojo. Jam nepatiko 
svetimosios veidas, nors buvo gražesnis už Agotos— nebuvo 
tiek raukšlių, ant jos rankos žvilgėjo žiedas, o kai ji, baigusi 

, pasakoti, išsitraukė nosinę iš tokios „tarbelės“, kaip pamąstė Jo
kūbėlis, tai pakvipo kažkokiomis gėlėmis, ir jis patraukė nosimi. 
Paskum atydžiai pažiūrėjo į Agotą ir suprato, kad čia turi įvykti 
kažkas nepaprasta... ir net šaukią padėjo ant stalo.

Agota greit atsipeikėjo ir pusiau šypsodama pasakė:
— O kuo tamsta įrodysi, kad jis tamstos sūnus, o nė 

mano?...
Viešnia išplėtė akis, lyg nustebusi'tokiu netikėtu klausimu 

ir pasakė:
— Nieko... bet, man rodos, tamsta pati, žinai, kad jis mano...
Agota, nieko neatsakydama pasitraukė Jokūbėlį, apkabino 

ir pabučiavo, lyg savo teises pareikšdama.
— Kuo jis vardu? — paklausė viešnia.
— Matai... motina... sūnaus vardo nežino... — pikiai nu

sijuokė Agota.
—- Vaikeli, eikš, pas mane, aš tavo motina, — norėjo pri

eiti prie Jokūbėlio svetimoji.
Agota atsistojo ir užstūmė Jokūbėlį už savęs.
— Aš jo motina... — bet ištarusi tuos žodžius, ūmai su

tvaksėjo mintis: „meluoji“... ir suprato, kad ne taip reikia ginti 
savo teises, nors ir pasisavintas...

— Taip, Jokūbėli, tai tavo motina... — nutrūko balsas, — 
ji nori, kad tu mane paliktum ir eitum pas ją...

Jokūbėlis žiūrėjo į nepažįstamąją ir tylėjo.
— Jokūbėli, — ištiesė rankas svetimoji.
Bet Jokūbėlis nepajudėjo iš vietos, ir jos rankos bejėgiš

kai nusviro.
— Jokūbėli, ar eisi su manim?.. Aš... — nebeturėjo ko 

sakyti, — aš... tavo motina ir tave myliu!
Bet Jokūbėlis, dirstelėjęs į skausmo iškreiptą Agotos vei

dą, paėmė ją už rankos ir priglaudė savo veidelį.
Dabar Agota pasijuto stipra ir galinti gintis...
— O jei ir tamstos sūnus... Tai kai į bulves padėjai šu

nims sudraskyti... nebūvai motina... O kai užauginau, atsirado 
motina...

Viešnia nukaito:
— Aš jau sakiau, kodėl tada negalėjau auginti... Dabar 

kas kita.
Agota nieko neatsakė, bet laikė už rankos Jokūbėlį, jaus

dama jo Šilimą... širdis nerimu virpėjo... ir nutarė baigti tą sceną...
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B. BUIVYDAITĖ
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Linksmas rautas
• \ • I . }

Ištuštėjusioj šiukšlėtoj rinkoj sukas vėjas
Debesy, juodai pilky. sugautas. .

. «

Aptaškytos purvais Dievo dangiškosios akys
Ir paskelbtas linksmas, linksmas rautas. *
Žvengia karčiamos ir prasilakusios lindynės, -
Melais lūpos, širdys aplipdytos.
Saukia bernas meilės kibirkštį purvan įmynęs

■ ’ • •' * *

Ir krauju garuoja šaltos plytos.

Išganytojau, dėl jti Tau pervėrė krūtinę... - .
Jie paženklinti vardu Tavuoju!..
Tyli žemė, tik liny. žiedeliai mėlynieji
Susiglaudę tarpvartėj linguoja.

• 1 

■■ ’ _ ■. _ ■ . v

— Jokūbėli, — tvirtai pasakė, — štai ji atėjo ir nori tave 
pasiimti, kaip savo vaiką... čia jos balsas suvirpėjo, ir ašara, di- Į
dėlė ašara pamažu išsirito iš akies, — tu dabar pats turi išsi- ;
rinkti: ar pas mane likti, ar pas ją eiti... >

Pasidarė tylu, tik už lango girdėjosi vėjo ūžavimas.
Jokūbėlis pažiūrėjo į vieną, į antrą — Agotos toks savas, J

pažįstamas veidas, o tos ponios toks svetimas. f
— Mano Jokūbėli... argi tu mane vieną paliksi, — ūmai Į

pravirko Agota ir užsidengė veidą... į
Tada Jokūbėlis dar kartą su nepasitikėjimu pažiūrėjo į po- . ’

nią ir pareiškė: —- Aš lieku čia — ji mano mama... ji mane už- j
augino... o tamstos aš nepažįstu, — ir jis pabučiavo Agotos 
ranką. • t į

Agota nušvitusi apkabino Jokūbėlio galvą: j
— Aš žinojau, tu manęs nepaliksi — tu mano, mano... ;
Nepažįstamoji tyliai atsistojo, skarele šluostydamosi ašaras... !

dar prie durų sustojo, pažvelgė į Jokūbėlį ir išėjo į tamsią, mig- \
lotą naktį. Jos kojos linko, ją stumdė vėjas — o akyse stovėjo
Agota apkabinusi Jokūbėlį... I

* ’ *

„Jis manęs nenorėjo“... — tyliai šnabždėjo — „ir mano "j
lupos nepalietė jo galvelės... tada buvo migla ir dabar migla“... j
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O. KRIKŠČIŪNIENĖ

Moterys universitete ir 
gyvenimas

Moterys universitetuose pradėjo studijuoti dar palyginti ne
senai. Neskaitant kelių moterų, kurios viduramžiais studijavo 
Salerno universitete ir ant pirštų suskaitomų motery, studijavusių 
renaissance’o laikotarpyje, ar persirengusios vyrais bent kiek vė
liau. Iš viso iki antros XIX šimtmečio pusės moteriai kelias į 
universitetą buvo užkirstas. Moterys turėjo išgyventi sunkų ko
vos laikotarpį, kol mokslo sritis tapo joms prieinama. Ne visur 
ir ne visi universitetai iš karto moteris įsileido. Prancūzija yra 
pirmoji, kuri _ leido universitete moterims studijuoti. Tai buvo 
1863 metais; 1866 metais pirma moteris buvo priimta Anglijoj, 
1870 Suomijoj, vėliau Upsalos universitete, Olandijoj, Švedijoj. 
1890 metais Belgijoj. Po metų Belgės studentės rašo, kad pro
fesoriai žiūri į jas taip pat, kaip ir j vyriškus draugus; studentai 
sutiko jas palankiai; jie buvo korektiški, mandagūs, tikri džentel
menai. Vengrijoj moterys turėjo išgyventi sunkią kovą, kol buvo 
priimtos j universitetą ir kol pripažinta buvo joms teisė pasinau
doti įgytu mokslu. Pirmoji diplomuota moteris vengrė baigė 
medicinos studijas Ciuriche. Atvykusi Vengrijon ji turėjo 15 
metų laukti, kol jai buvo leista Vengrijoj laikyti valstybinius eg
zaminus, kad gautų teisę praktikuotis. Tik 1895 metais ten buvo 
leista moterims lankyti aukštąsias mokyklas. Apie tą laiką 
atidarė moterims duris ir vokiečių universitetai. 1915 metais jau 
visuose universitetuose moterys galėjo studijuoti. Tik Rusijoj iki 
didžiojo karo ne visi fakultetai leido moterims ta teise pasinau
doti. Užtai po karo rusų universitetai plačiai moterims atidarė 
duris, ir jų dabar universitetuose yra 57,3°/o visų studijuojančių. 
Daug baigusių dirba medicinoj, technikoj, pedagogikoj ir kitose 
srityse.

Anksčiau moterų aukštesnėse mokyklose buvo mažesnė pro
grama. Dėl to jos turėjo laikyti įstojamus į universitetą egzami
nus. Kadangi vis dar skeptiškai žiūrėta į moterų mokslą, tokie 
egzaminai buvo sunku išlaikyti. Todėl antroji sunkenybė, kurią 
turėjo moterys nugalėti, buvo sutvarkymas aukštesnės moterų 
mokyklos. Visa tai sunkiai ėjo, ir tik po karo moterų aukštes
nioji mokykla galutinai susitvarkė ta prasme, kad jos programa
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buvo sulyginta su vyrų aukštesniąja mokykla, ir ją baigusios 
moterys gali laisvai stoti j universitetus.

Visose šalyse šiuo laiku visa eilė moterų eina aukštuosius 
mokslus, nors studijuojančių skaičius įvairiose valstybėse svyruo
ja. Vokietijoje 1934 metais 1.2,1 % visų studijuojančių buvo mo
terys; vyrų buvo 113.734 ir moterų —13.665. Prancūzijoj moterų 

-buvo 23,3%; vyrų studijavo 64.531, moterų —15,051. Lietuvoje 
moterų studijuoja po karo visą laiką nuo 26 Iki 28% t. y. sudaro 
bent kiek mažiau kaip % visų studijuojančių. Skaičius, palygi
nant su kitomis valstybėmis, yra nemažas. Lietuvoje, kaip ir 
visose Pabaltės valstybėse, po karo moterims buvo plačiai ati
darytos durys į aukštąsias mokyklas. O prieš didįjį karą galė
davome sutikti tik vieną kitą studentę Rusijoj ar kuriame kitame 
Europos valstybių universitete. Karo metu atsirado daugiau stu
denčių, bet sunkios gyvenimo sąlygos, neramumai, karas gerų 
rezultatų nedavė, ir lietuvaičių, baigiančių aukštuosius mokslus, 
buvo labai nedaug. Tik pasibaigus karui, ir iŠ Rusijos studen
tėms išvažiavus į vakarų Europą mokslų baigti, visa jų eilė grįžo 
diplomuotos, kitos net įgijusios daktaro laipsnius. Įsisteigus mūsų 
aukštajai mokyklai, o paskui universitetui, mūsų moterys plačiai 
pasinaudojo teise studijuoti ir kaip matome, Lietuvoje studenčių 
nuošimtis didesnis yra kaip Vokietijoj, Prancūzijoj ir kitur.

Kaip ir visur — taip yra ir su vyrais — ne visos moterys vie
nodais tikslais stoja į universitetus. Pačios studentės apibudino 
tuos tikslus, kurie veda jas į Alma mater. Vienos ieško grynojo 
mokslo. Tokių, kaip ir su panašiais tikslais vyrų, nėra didelis 
nuošimtis. Kitos stengiasi gauti diplomus. Tokių yra daugiau
sia. Trečioji rūšis tai tokios, kurios atvažiuoja praleisti laiką, kol 
ištekės ar kitaip gyvenime susitvarkys. Tokių nuošimtis nedi
delis, bet jos krinta į akis, daugiau negu kuklios darbininkės, ir 
jos kartais sudaro nepalankią apie studentes nuomonę visuomenėje.

Nors yra įsigalėjusi nuomonė, kad mergaitėms daugiau tinka 
humanitariniai mokslai, bet baigia pas mus daugiausia medicinos 
fakultetą. Iki 1936 metų pradžios motęrų gydytojų diplomus 
gavo 98; odontologijos 181 ir farmacijos 19. Viso 298 moterys. 
Per tą patį laiką vyrų gydytojų baigė 235, odontologų 12 ir far- 
maceptų 45: Viso 292 žmonės.

Vadinasi, moterų baigė daugiau negu vyrų. Tik vyrų dau
gumą sudarė gydytojai, moterų daugiau baigė odontologiją. Stu
dijavo medicinos fakult. visą laiką moterų bent kiek mažiau negu 
vyrų. Humanitarinių mokslų fakultete, nors moterų yra daugiau 
kaip vyrų, bet jų baigė tik % vyrų skaičiaus. Gamtos mate
matikos fakultete jos geriau reprezentuojasi, nors tenai jų bent 
kiek mažiau negu vyrų, bet baigia 14% visų baigusių, taip, kad 
proporcionaliai imant beveik tiek, kiek vyrų. Visai mažai baigia 
teisių fakultetą, Tenai moterys baigia 10—15%.

Kyla klausimas, kodėl atskiruose fakultetuose nevienodas
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- ST. LADYG1ENĖ

Išvidinės moters galios
Techniškasis pažangumas sumotorino žmogų. Atsirado be

dvasis robotas net galįs gatvės kampe pavaduoti policininką ir 
tvarkyti judėjimą.

Daug bedvasių padarų slankioja žeme signalizuodami savo 
išvaizda:,, žiūrėkit į mane“. Daug „robotų“ juda raštinėse, biu
ruose, įstaigose. Dyla, sudyla Žmogus kaip mašina, palikdamas 
juodą degėsių pėdsaką, geresniu atveju su dūmų kvapsniu.

Laiko dvasia norėtų visus žmones robotais padaryti, kurie 
produkuotų, kaip sosiskas, meno kūrinius ir kitokius reikalus. At
rodytų, lyg sielos buvimas bereikalingas, o savo norus, kaip ro
dos, būtų patogu į mikrofoną pasakyti, o paskui atatinkamą apa
rato mygtuką paspaudus išgirsti iš kito nežinomo pasaulio lau
kiamą žodį, be jokių atskirų pastangų. Gali atsiverti naujos tech
niškos galimybės žmogaus veiklai ir jo lūkesiams, bet žmogus 
nėra robotas ir jo asmenybės pilnatvė negali būti saistoma pa
gal jo techniškąjį priauglumą suimti ir pasisavinti visa, ką tiekia 
kultūra, bet pagal jo sugebėjimą rasti deramą pusiausvyrą tarp 
sielos ir kūno reikalų, tarp dvasios materijos, tarp vidaus galių 
ir išorės reikalavimų. Į tai nuolat tenka savo žvilgsnius kreipti.

Gerai, kad žmonės pasidaro labiau turtingi ar mokyti, ar 
kad jie pasiekia kokį sociali laipsnį, bet pavojinga, kai jų inte
lektualiam išsivystymui neatatinka dorinis išsivystymas. Kai gal
va nevaldo širdies, kai smegenys skaidrėja, o siela neįkaista — vi
sa dings. Bet jei vieda ir kita pagrečiui vystosi, jei siela, tikėji
mo vadovaujama, stabdo, taiso ir tvarko vidaus palinkimus — 
visa išgelbėta. Yra tokių, kurie eina žinijos laiptais ir atsiduria 
žmogiško išdidumo debesy, palikdami pakalnėje kitų dvasios 
skurdą ir tamsumą, jie yra žuvę visuomenei, žuvę artimo meilei. 
Jei nepasikliaunama aukos, atsižadėjimo dvasiai ir tuo pačiu metu, 
jei nelavinamas intelektualis žingeidumas, be to, jei pasitenkina
ma tuo, kad pasipuošiama mokslu, „kaip kokiu vainiku ir pasi
geriama juo kaip vynu“,— tai mokslas tampa didelė socialė 
blogybė.

Visus vidaus išteklius, kurie yra nublukę, atvėsę, susnūdę, 
tenka išjudint, pažadint, išskaidrint, kad jie tarnautų žmonijos 
gerbūviui, tenka išugdyti nesuinteresuotumo, artimo meilės bran- 
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genybes ir jas naudoti prie kiekvienos progos, kad užstoti kelią 
visuomet pasirengusiam mūšy širdyse egoizmui įsiviešpatauti. Rei
kia sielų, kurios instinktyviai linktų į tai, kas gražu ir kas sun
ku, šielų, mokančių pamėgti ne vien tai, kas patinka, bet ir tai, 
kas kainuoja. Moteris skaitoma dvasingesne esybe. } ją nukryps
ta didieji šūkiai. Ji amžių bėgyje įsigytąją patirtį širdies pajėgu
mu kurti įvykius paverčia įpročiu. Pagonija iškėlė tik Rusę mo
ters savybių ir jose prasikišdavo blogis ir nusižengimas: Elena, 
Frina, Kleopatra. Joms uždedama priklausymo blogiui žymė. To
kiai nuodėmingai meilei atsverti ieškoma Šiandien naujų išvidi
nių galių.

Tikroji meilė reikalauja pasiaukojimo. Pasiaukodama mote
ris tiesia pasaulyje didelį artimo meilės tinklą, kuriame palieka 
neišgaruojančios vertybės. Širdis — meilės ir pasiaukojimo sos- 
taš,taigi pirmasis pasiaukojimo veiksnys turi savo didybės ir trū
kumų. Kasdien nauja sąlyga, naujas nuopolis. Jei visos didžios 
mintys iš širdies gema, tai ir visos didžios aistros taip pat iš ten. 
Kaip dažnai jausmo stiprybė nustelbia gerą mintį. Tatai meile, 
kuri jaudina širdį, leidžia jai spinduliuoti ir temdo. Jeigu ji 
būva palaima, malonėjimu, šilima, skausmingu ar džiaugsmin
gu virpėjimu, ji būva, sulyg prigimčių įvairumu sausinančiu 
vėju, deginančia ugnimi ar migla gerumą slepiančia. Iliuzijų 
aukomis tampa tos, kurios galvoti nenori. Užtat neatsižvelgiant 
į tą slaptingą širdies kunkuliavimą, kad jai palikti ekspansi
jos galią, reikia galvoti, gyventi apgalvotai, visa sverti, svars
tyti, neskubėti su sprendimais, leisti atvėsti karštiems įspūdžiams, 
nokinti gerus įkvėpimus susikaupime, gerus žodžius — tylėjime, 
gerus veiksmus — laukime. Dažnai sava būtim nesitenkinama, 
karščiuojamasi, klystama, gyvenama be lygsvaros ir saiko. Prisi- 
perša laimingumo iliuzija, kad štai po tokio ar kitokio įvykio at
sivers neregėti laimės plotai. Kad, pavyzdžiui, ištekėjus bus pa
siekta galutina laimė. Deja, gyvenimas be pareigos dažnai užvi- 
lia. Norisi prisiminti iš senosios Graikijos mitą apie Herkulį. 
Šis galiūnas vaizduojamas su visais brutališkosios jėgos simbo
liais ir įrankiais. Raumenys — galį visa apgalėti, liūto kailis ant 
pečių, kad dykumų karaliaus apvalkalas atvaizduotų nenugalimą 
jėgą to, didžiūno, kuris jį nešioja. Vėzdas rankose, kurio smūgio 
užtektų bet kam sutriuškinti. Ir tas galiūnas pastatytas prieš dvi 
moteris stovi kaip nugalėtas, vėzdą ir žvilgsnį nuleidęs. Tos dvi 
moterys vadinasi: viena aistra — kita dorybė. O herojus vaikiš
kai jaučiasi jų nuginkluotas.

Herkulio lazda paprastai padaro skambaus triukšmo ar iš 
aistros ar iš dorybingumo. Iš kitos pusės, moteryje glūdi du gro
žiu, vienas su kitų kovojančiu: vienas, kuris jausmus svaigina, 
kitas, kuris sukelia pagarbą — tai fiziškas simpatingumas ir do- 
rybiškas kilnumas. Fiziškas simpatingumas randa savo atramą 
jautrume ir kultivuotas kilnioje meilėje yra didelė kūrybinė ga-
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lia. Dorybiškasis kilnumas randa sau atramą įgimtame idealizme, 
bet jis lygiai reikalauja kultūros. Antikinio mito tiesa verčia mus 
pagalvoti ir pasidaryti išvadas.

Smulkūs maži patyrimai leidžia pastebėti, kad daugelis in
teligenčių gyvena atsitiktinumu, savęs nepažindamos, negalvoda- 
mos apie įvairias aplinkybes, kuriose sukasi, neanalizuodamos 
savo sielos būsenos J vairavimų, neatsižvelgdamos {“savo tempe
ramentą, auklybą, išteklių, amžių ir santykius.

Svarbu visa daryti, kad nenutolti nuo laiko uždavinių. Be 
abejo gerbtinos yra tos skaitlingos lietuvaitės stropiai dabojau- 
čios Šeimos židinį ir suprantančios atsakomybę. Kai kurios yra 
rūpestingos ir uolios šeimininkės ir protingos auklėtojos. Bet, jei 
pripažinsime tautą, kad moterys kuria papročius, kai vyrai gami
na įstatymus, ir kad įstatymai yra papročių išreiškimas, tai labai 
svarbu, kad krašto papročius sudarytų inteligentiškos, išlavintos 
moterys. Moterys privalo žinoti, ko jos gali norėti papročiuose. 
O mus į pražūtį žingsnis po žingsnio veda sensualizmas, tuštu
mas. Visuomenę apgalėjęs materializmas visas aspiracijas suve
dė į patogumų ir prabangos ieškojimą, į natūralizmą ir susižavė
jimą nepastoviomis, nykstančiomis vertybėmis. Laisvoji mintis 
yra mirusi. Ji užgniaužta įvairiais menkuiekėliais ir reikalėliais, 
kurie turi smulkios medžiagiškos reikšmės.

Bet kas kaltas? Pasakysime, mamytės ir senutės, kurios taip 
auklėjo. Ne, jos taip neauklėjo, jos galvojo, kad be namų ir be 
geros drausmės vaikams nėra kas daryti, bet mes turime supras
ti, kad šalia medžiagiškojo gailestingumo yra Evangeliškas gai
lestingumas, vertesnis už skatikus ir centus, nes einantis iš dok
trinos pažinimo, kuris mato pirmą ir įdomiausi vargšą — tai sa
ve patį. Mūsų domėjimasis dalykais labai aprėžtas. Jo nepadidi
na ruošiamos labdaringos loterijos ar koncertai neturtingųjų nau
dai. Aplink siūbuoja doriška ir visuomeniška netvarka, kurioje 
mes pasiginčijame skausmingai aičiodamos ir visa.

Namų šventovėse tas pats. Yra moterų geraširdžių, gerų 
krikščionių, gerų motinų. Tačiau jos neatveda savö vyrų į religi
nę praktiką, nepadaro jų savo religingumo dalyviais, nepadeda 
kilti dorybėse. Jos subrendusiems sūnums nepadeda išbristi iš 
skepticizmo ir nepalengvina jų abejonių. Ir, nors jos gerbiamos, 
nes yra labai geros, bet jos nediktuoja gyvenimui, jos neturi ran
kose vairo doroviniems artimiausiųjų veiksmams. Kodėl? gal to
dėl, kad mokslo garbinimo amžiuje nesistengia išsiaiškinti, pro
tauti, diskutuoti ir joms stinga argumentų paremti išrodymais sa
vo įsitikinimus ir sugriauti klaidinguosius.

Yra moterų dorybingų, bet kad sverti, viešpatauti visuome
nėje, pritrūksta joms didesnio domėjimosi proto argumentų srity. 
Uolumas, pavyzdžiui, religingumo gali būti bergždžias, neproduk
tingas, kai paliečiama įtakos kitiems klausimas, 

v

&

24



Tik jūrų gelmės, kufios išdidžiai supa laivynus, yra visada 
galingos ir pilnos savęs. Mums vis ko nors stinga. Ši tuštuma, 
kurią jaučiame mumyse, šis nepasotinamas žingeidumas, kuris 
mus nuolat verčia klaustis, ieškoti: kaip, kodėl — tai mūšy žmo
giškosios didybės pažymys. Ir tuo didesnis troškulys kyla tam, 
kas pamėgino gurkšnoti iš žinijos taurės gelmių. Baconas yra 
pasakęs: „maža mokslo atitraukia nuo religijos, daug mokslo at
veda į ją“. Tenka pažadinti rimtumą, kad gilios mintys apimtų 
galvojimą ir nutrauktų dėmesį nuo parėdų, smulkmenų, kad at
sirastų tokio nuolankumo, jog mano žinios mažos paly 
t i su visu žinijos rūmu. Moterys dažnai skaito ne tam, kad 
lavintis, pasimokyti, bet kad jutimus pažadinti, ją domina tai, 
kas erzina, kas iškelia liūdną realybę. Kur dvasingumas puola, 
ten gyvuliškumas iškyla. Širdies kultūra turi atvesti j tai, kad 
mokėtume aukoti netiktai mūsų gėrybes, bet ir patys save.

Šiandien idėjų ir aistrų sąmišy pasigendam asmeniškos įta
kos, užtat svarbu panaudoti savo pažintis, pasikalbėjimus, savo 
laiką, dalyvavimą, veiklumą, pavyzdį, visą savo energiją kitų ge
rovei. Geri darbai pasidaro tada, kai jie kam nors teikiami, ir 
kai yra kas priima. Tenka dažnai gal atidaryti savo ridikiulius, 
bet reikia mokėti ir save atverti, iš uždarytų salionų ir būtų neš
ti tiesą, patraukti svyruojančias-čius, vadovauti nesiryžtantiems. 
Pagaliau ir neišeidamos iš savo namų turime pareigų juose pa
čiuose, kaip namų Šeimininkės. Juose susidaro nuomonės, kuria
si papročiai. Čia galima užsklęsti nepraustaburniškų anekdotų 
virtinę, pažadinti teisingumą, užtarti tuos, kam reikia užuojautos, 
gailestingumo. Tie, kurie negirdi dorinančio balso, gal išgirs 
kreipimąsi į jų savygarbą. Vaišės, svečiai namuose duoda pro
gos kovoti su negerovėmis ir tų progų nereikia vengti. Be to, 
svarbu neleisti įsiviešpatauti smulkmeniškumui, pletkams. Pran
cūzės didžiuojasi garsiais savo salionais, kuriuose jos švietė, di
rigavo savo išmintim politiką, teikdavo įkvėpimo menui, paramą 
religingumui, atsiliepdavo į visus reikalus, Jos buvo gerbiamos 
dėl jų išminties ir meilumo. Šių savybių taip butų gera mums 
daugiau turėti draug su estetišku nusijautimu, kurį tektų aiškinti 
bent paprastu saikingumu, puošnumu.

Stiprių sielų maža, taip pat kaip skaisčių; ir nors gyvenimo 
džiaugsmai yra nykstantys kaip alyvų žiedai, atsitinka, kad silp
nos širdys sulapoja tada, kai baigiasi džiaugsmų sezonas.
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V. KURMAUSKAITĖ

Kamai Ataturk’as ir 
Turkijos moteris

Paskutiniaisiais laikais Turkijos moteriai, kuri iki šiol nuo 
bet kokio bendradarbiavimo valstybei buvo atskirta, teko svarbi 
rolė: seniau, kaip žmona ir motina, toli nuo dabartinio jos pašau
kimo, ir dabar jau viešajame gyvenime, kaip mokytoja savo tau
tos, kaip gydytoja, kaip teisininkė ir kaip balsuotoja arba renka
moji. Turke sulaukus 22 mėty įgyja aktyvias ir pasyvias rinkimų 
teises.

Geresniam supratimui to milžiniško pasikeitimo, kuris turkės 
gyvenimui suteikė naują turinį, pravartu prisiminti visas tas 
apystovas, iš kurių išaugo jos dabartinė padėtis. Mes žinome, kad 
islamitų moteris įvairiose šalyse dar ir šiandien gyvena hareme 
atskirta nuo pasaulio. Kada jai tenka pasirodyti viešumoje, tada 
jos veidą dengia šydas, o liemenį supa platus, kūno formas sle
piąs apsiaustas su gaubtuvu, juodos, pilkos arba baltos spalvos. 
Iš po gaubtuvo neturi matytis plaukai. Šių papročių dar ir dabar 
tvirtai laikosi moterys visose mahometoniškose šalyse. Jie būk 
tai paties Mahometo įvesti. Moderniųjų mahometieciy yra 
smarkiai remiama versija, pagal kurią pranašas, taip daug išmin
tingų palankių įstatymų moterims davęs — šydo dėvėti nebuvo 
įsakęs.— Nors yra žinoma, kad Mahometas ir daugpatystę yra 
leidęs!

Kai Turkijos Sultono tautinė valstybė Kalifato forma užvaldė 
visas Islamo tikėjimą .išpažįstančias tautas, jų, nuo gyvenimo 
atskirtų, motery likimas nepasikeitė. Aplankius Istambule apleistus 
Sultono rūmus, gaunamas įspūdis, kad moterų izoliavimas Čia buvo 
labai griežtai vykdomas. Tuo pačiu buvo norima apsisaugoti ir 
nuo europietiškų papročių įtakos. Ilgus metus Istambule buvo 
laikomasi viduramžių Turkijos papročių.

Viduriniojo luomo namuose trūksta tokios griežtos apsaugos 
pėdsakų, kurie būtų, žinoma, išlikę, jei čia ūkiškais sumetimais 
nebūtų daug ankščiau įvestas paprotys turėti tik vieną žmoną. 
Pasirodo, kad ir šis pakeitimas buvo naudingesnis vyrui. Moteris 
vistiek liko uždaryta, t. y., pašaliečiams nematoma. Vyras, nors 
ir valstiečių gyvenime, buvo ponas, o žmona — jo tarnaitė. Ji 
turėdavo nudirbti visus sunkiuosius darbus. — Jei hareme pir-
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moji gimė mergaitė niekas tuo nesidžiaugė; kai ji išaugo, turėjo 
tekėti už to vyro, kuris jai buvo nurodomas; Tad moters būklė 
Turkijoj, tiek kilmingųjų tiek valstiečių gyvenime, buvo ir liko 
sunki. Jos teisės kaip motinos ir žmonos buvo lygios nuliui.

Tik vienintelė moteris turėjo daugiau teisių. Mes randame 
Turkijoj ypatingai ryškų pavyzdį: tai valdovo namų motina. Jos 
priežiūra buvo tvarkomas haremas, ji spręsdavo ginčus, kilusius 
tarp haremo gyventojų, ji tvarkė jas, — įsakinėjo joms, --ir 
visos turėjo jai paklusti. Ji saugojo savo sūnų nuo įvairių nema
lonumų. Kaip Padischacho karalystės motina, ji eidavo į kuni
gaikščio menę ir sėsdavo su juo stalan.

Prasidėjus XIX šimtmečiui vis labiau ima skverbtis nauja 
įtaka. Istambule, paskutiniojo Sultono laikais, šalia senų ^urkiškų 
papročių greit išauga motinos troškimas, atėjęs Čia drauge su 
europietėmis, ruošti savo dukterims geresnį likimą — išvaduoti 
jas nuo nepažįstamo ir nemylimo vyro valios. Mat, jos vis dar 
būdavo kaip ir seniausiais laikais įvairiais šeimos išskaičiavimais, 
politiniais ar materialiais sumetimais, kaip koks daiktas parduo
damos ir išvežamos.

Tiek viduriniojo tiek aukštesniojo luomo jaunų mergaičių 
mokymas buvo labai vargingas. Mokyta skaityti, rašyti ir muzikos. 
Jos turėjo išmokti mintinai Korano posakius ir gražiai dirbti 
rankdarbius. Kai pagal paprotį sulaukus 11 metų mergaitė užsi
dėdavo šydą, tada mokytojas — uždanga nuo jų atskirtas — 
turėdavo jas mokyti. Istambule Sultono rūmuose, kurie mums 
kaip muziejus liudija apie praėjusius laikus, galima pamatyti 
tokiam tikslui įrengtą kambarį. Panašius, tik kiek paprastesnius 
mokymo kambarius galima matyti ir kituose kilmingųjų Šeimų 
namuose.

Europiętiškos idėjos Istambule sklido labai greitai. Tėvai 
suprato, kad reikia duoti dukterims geresnį išauklėjimą. Pirmiau
sia čia įsigali prancūziškoji kultūra. Auklėtojomis daugiausia 
kviečiamos prancūzės, rečiau anglės ir vokietės. Jos atneša savąją 
pasaulėžiūrą į turkų šėimas ir namus; mergaites moko kalbos, 
poezijos ir madų. Beskaitydamos prancūziškus romanus ir noveles 
jos sužinojo, kaip paryžietė-europietė moteris gyvena kitose ša
lyse. Gražūs papročiai, inteligencija rado turkėje puikią dirvą 
ir sukėlė jos širdyje begalinį ilgesį kitokio, geresnio gyvenimo. 
Ši karta tapo evoliucijos nešėja Turkijos moteriai. Motinos dabar
tinių moterų ir mergaičių susilaukdavo savo vyrų pritarimo, 
žinoma tiek, kiek juos buvo paveikusi europietiškoji kultūra. 
Tokie tėvai siuntė savo sūnus ir dukteris mokytis kalbos ir mu
zikos į Paryžių, o po didžiojo karo, kai Vokietija kovojo šalia 
Turkijos, į Berlyną ir kitus žymesniuosius miestus. Bet nedaug 
buvo Istambule ir kituose didesniuose miestuose tokių europie
tiškų turkų, supratusių šio judėjimo reikšmę. Dabar dažnai pasi
taikydavo nesusipratimų, kada vyras-senoviškas turkas, gavęs
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į žmonas jauną mergaitę, sugrįžusią, su moderniškomis europie- 
tiškomis pažiūromis, senu papratimu bandydavo ją valdyti. Liau
dies šis judėjimas nepasiekė, ūkininkų ir ypač smulkiųjų gyven
tojų moteris vis dar tebebuvo viduramžių papročiais pavergta.

Iškilusi „Jaunųjų turky“ politinė organizacija, kurios tikslas — 
atnaujinti Osmano karalystę — paruoštai dirvai davė visai naują 
kryptį. Turkija susilaukia didelio ir žymaus vado Mustaf’o Kemal 
Pasch’os asmenyje Jis tautos pramintas Gaci — išvaduotojas nuo 
svetimųjų jungo. Pradžioje jis priklausė Enver Pasch’os vadovau
jamam jaunųjų turku judėjimui. Didžiojo karo metu jis iškyla iki 
generolo laipsnio. 1919 metų vasarą visai savarankiškai jis suorga
nizuoja Anatolijoj tautinį pasipriešinimą prieš Antantės militarinius 
ir diplomatinius užsimojimus. Jis sudaro tautinę Turkijos vyriau
sybę, kuri pakeičia sultanatą ir po karo su graikais, įvykusio 1922 
m., jau 1923 m. išrenkamas Turkijos Respublikos prezidentu.

Po išlaisvinimo krašto, kuris didžiojo karo metu buvo skau
džiai nukentėjęs ir daug narsių kovotojų netekęs, Kemal Pascha 
susirūpina Turkijos motery likimu, kurios gyvendamos nesvei
kuose, tvankiuose haremuose ir dėvėdamos nehigieniškus rūbus 
darėsi vis silpnesnės. Dabar turke turėjo sunkiai dirbdama ir 
visiškam neišauklėjime laikoma duoti valstybei ne tik sveikus 
įpėdinius, bet juos dar ir auklėti moderniškais ir laisvais pagrin
dais! Tai pasiekti iš karto buvo labai sunku. Nuostabu tik, kaip 
be galo greit šioje srityje buvo daug nuveikta. Pažangiosios ir 
moderniškai išauklėtos turkės tuoj pažino savo išlaisvintoją ir jį 
su džiaugsmu priėmė. Jos stoja j talką Kemal Paschai.

Kemal Pascha pirmiausia įvedė naujas šeimos teises, kurios 
daug ką pakeitė ir moteriai laikinas moterystės ir atsiskyrimo 
teises, šveicarų pilietinių įstatymų pavyzdžiu, suteikė. Įdomus 
vienos vokietės apsilankiusios Istambule (dabartiniam Konstanti
nopolyje) tvirtinimas, kaip Turkijos moterys, dar taip nesenai 
nuo gyvenimo atskirtos ir išsklaidytos, sugebėjo greitai sudary
ti taip vadinamą „Turkijos moterų Sąjungą“. Vadovaujant trims 
gabioms moterims, Latif’ei Beker, Lamiai Refik ir Efsayisch’ai 
Suad keliauja Sąjungos atstovės — saugojamos Gaci autoriteto 
ir įstatymų —po kraštą pas viduriniojo luomo moteris, gyvenan
čias mažuose aziatiškuose miesteliuose, ir pas Anatolijos ūkinin
kes skelbdamos jų naujas teises. — Išorinis šito išsilaisvinimo 
ženklas buvo 1925 metais paskelbtas naujas rūbų dėvėjimo parė
dymas. Tą žinią moteriškoji jaunuomenė priėmė su didžiausiu 
džiaugsmu, nes ji buvo išlaisvinta nuo šydo ar kaukės dėvėjimo. 
Dabar kaime arba aziatiškuose Istambulo kvartaluose dar galima 
matyti senesnes moteris dėvint plačias skaras, dengiančias jų 
smilkinius — rečiau kaukę ir šydą. Peroje ir Galatijoje — euro
pi etiškuose Istambulo kvartaluose, jaunosios turkės dėvi beveik 
europietiškus rūbus. Apsirengimo pasikeitimas Turkijos moteriai 
yra simboliškas — jis reiškia visišką gyvenimo pasikeitimą.
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Po Turkijos evoliucijos ne tik Istambule, bet it visoje Ana
tolijoje trumpu laiku įsteigta 6500 pradžios mokyklų, kurių di
desnioji dalis, nežiūrint įvairių nedatekliy, naujai pastatytos. Čia 
su laiku įvedus privalomą mokymąsi mokysis apie 1.200.000 ber
niukų ir mergaičių, 15000 mokytojų priežiūroje. Mokykly sura
šinėjimo metais (maždaug prieš trejetą mėty) buvo iš viso 6596 
mokyklos, 16202 mokytojai bei mokytojos k—499.326 mokiniai, 
kuriy didelę dalį sudarė mergaitės. Tai yra dvigubas skaičius 
kaip sultanato laikais, nežiūrint per taikos sutartį apkarpytų ša
lies sieny. Trumpu laiku po taikos sudarymo, daugelyje vietų 
atidaryta mokytojy seminarijos dalinai su internatais, prekybos, 
ir amatų mokyklos, kurios jaunųjų turkių yra gausiai lankomos. 
Universitetuose -Istambule ir Ankaroj studijuoja ne maža moterų.

Dar vienas Kamai Ataturk’o ■ — kaip save Kemal Pascha 
šiandien vadina — padarytas mokymosi palengvinimas, tai įve
dimas lotyniškojo šrifto vietoj arabiškųjų raidžių, kurių daugelis 
krašto gyventojų niekaip negalėdavo teisingai išmokti. Suaugu
siems ir analfabetams visur buvo steigiami vakariniai kursai su 
mokymu pritaikytu tėvams. Kursai truko tris mėnesius ir buvo 
baigiami išleidžiamaisiais egzaminais. Jie ištvermingai būdavo 
visy lankomi.

Jaunutė, moterims skiriama literatūra vaizduoja pereinamąjį 
laikotarpį, kada taip trumpu laiku, pakeitus šeimos teises, mote
ris tapo pašaukta į gyvenimą. Čia tenka suminėti romanų rašy
toja Halida Edib, kuri ieško naujų kelių jaunajai turkei. Gabi 
kūrėja Suad Derwisch galima vadinti išvaduota. Jos romanų 
veikėjai kaikuriais atžvilgiais nutolsta nuo gimtosios žemės. O 
savo į prancūzų kalbą išverstame romane „Emina“ nagrinėja mo
dernią problemą, problemą Turkijos karo našlaičių. Būdama 
kandidate į miesto tarybą, ji kovoja dėl darbo teisių Turkijos 
moterims.

Nustebintas turkės pasirodymu jos naujcse teisėse ir parei
gose, aukštą vietą užimąs vyras — Turkijos ministeris pirminin
kas ir generolas Ismet’as In öd ii, savo vertingame ir įdomiame 
straipsnyje išreiškia didelį pasitikėjimą savo tautos moterims. Jis 
sako: „Toji aplinkybė, kad turke nuo didžiojo tautos susivieniji
mo įrodė savo visišką subrendimą, iškyla naujas įvykis, kurį mes 
visi, visa tauta privalome iškilmingai paminėti“. —Ismet’as Ino- 
nū akcentuoja, kad turke paskutiniaisiais metais dažnai iškyla 
savo subrendimu ir jis giria tą gilų supratimą ir gabumus, ku
riuos moterys po karo dėl nepriklausomybės parodė. „Drąsiai 
stojo mūsų moterys į gyvenimo kovą. Jos dirba ne tik namie ir 
laukuose, dažnai jos grumiasi su srove sūkuringojo miestų gyve
nimo. Jos pripildo mokyklas ir atlieka sunkiausius mokslo dar
bus universitetuose“. Ministeris pirmininkas didžiuojasi, kad uni
versitetuose yra moteriškų mokslo pajėgų, kad seminaruose ir 
lycejuose vadovaujamose vietose su pasisekimu dirba moterys.
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Visa tai išsikovota per pastaruosius dvylika mėty. „Musų mote
rys iš didžiausios vergavimo perijodo tamsos perėjo į respubli- 

- kos šviesą.“ Vyriausybė tiktai rūpinasi, — „neduoti daugiau ga
limybės ateityje iškilti tamsiam siauraprotiškumui. Ta pirmoji men
kutė parama padarė tai, kad vertingas musų motery būvis gavo 

- išvysti dienos šviesą“. Isme’tas Inönü nurodo ty pirmyjy moterų 
sugebėjimą ir protingumą, pasisekimą ir patyrimą. „Ar galima-bu- 
ty turėti puikesnius namus, kaip tokių motery tvarkomus ir, ar 
begalėtų būti-didesnis pasitikėjimas ateitimi, kaip turint vaikus 
tokių motinų auklėjamus ir globojamus. Tokios moterys, kaip 
motinos, bus saugotojos mūsų vaikų ir, kaip atstovės, bus gynė
jos mūsų didelės tėvynės... Mes tikimės ir laukiame, sako mi- 
nisteris pirmininkas, kad dabar musų moterys, užėmusios aukštas 
vietas, išties mums pagalbos ranką ir padės įvairiose socialinio 
gyvenimo srityse vargstančių tautiečių gerovę pakelti“.

Turkijos moters išlaisvinimas nėra tai vienintelis darbas, 
kuris Gaci’o didžią išmintį rodo, dar tenka stebėtis ir jo nepa
laužiama energija, kurios dėka, nežiūrint viso to meto socialinio 
skurdo, taip daug buvo padaryta. Ilgi karai, kuriems tauta daž
nai viską paaukodavo, sumažino šeimų skaičių ir Turkijos mies
tuose. Tik pasiturintieji vyrai įstengdavo sukurti šeimas. Bet ir 
netekėjusios turkės, lygiai taip kaip europietės, nevengė gyveni
mo kovos. Jų išsilavinimas ir darbštumas ateina į pagalbą kaip 
tik reikiamu metu. Jos kartu neša užsidegimą ir aukštesniems 
gyvenimo tikslams. Mes drauge su turkių vadėmis esame įsitiki
nusios, kad joms kaskart daugiau pavyks savo seseris į kūrybos 
darbą naujoje valstybėje pritraukti, ko genialus šios valstybės 
kūrėjas, Kamai Ataturk’as tikėjosi ir kas dabar jau pildosi.1

1 Šiai apžvalgai mintys paimtos iš +Geistige Arbeit*, E. von Kopfgarteno 
straipsnio »Kamal Atatufk nnį die türkische Frau."

193& metais „N. Vaidilutės* skaityto-
*

jai ir skaitytojos gaus priedą.
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A. ŠILGALYTĖ

Šėlas1
Įsi ūžusi vakaro nuotaika, sujudino išsiilsėjusius vasarotojus. 

Visas salės oras pakvipo įvairiais kvepalais, mirgėjo puošniais 
tualetais. Čia daug pažįstamų veidų vieni kitiems siuntė sveiki
nimus Šypsenomis ir lengvais galvy linktelėjimais.

Adomas tirpo iš daugybės jausmo, nes šiandie toks geras 
vakaras —gali save čia parodyti, gali daug gražiu veidy ir figū
rų matyti, gali savo lakius žvilgsnius, kaip strėles į Šakienės 
širdį slysti.

Šakienė nebuvo pačioj gerojoj nuotaikoj, vis atsimindavo, 
kad jai pasirodė, jog nelabai sveikas Kastukas, varžė ją ir drau
gystė su Vainora, nes pažįstamieji išvady padarys. Nors, Palan
goj 95% atvažiavusiyjy visai ramia sąžine leidžiasi į savotiškas 
avantiūras. Daugelis čia patenka tuo tikslu, kad yra progos savo
tiškoj gamtoj ir apystovose pasidžiaugti tuo, ką kartais gyvenimas 
nuodėme laiko.

Pasklido sultingas sopranas: „Ugniaspalvės aguonėlės vis 
liepsnoja...“

Tuo momentu pažvelgus į klausančiųjų veidus galėjai tikrai 
tas aguonėles pamatyti. IŠ kiekvieno veido ir akiy lėkė tos aguo
nėlės, žybčiojo tos ugnelės ir kvepėjo įvairios gėlės. Svaigi, nors 
trumpa gyvenimo valandėlė.

Pašėlsiu Įiš meilės, — sušnibždėjo Adomas Šakienei į 
ausį ir suspaudė jos piršty galus. O salėje netilpo virpančiu dainy 
posmai, nors ir daug jų gausi minia sugėrė.

— Man baisu! — pusbalsiu pasakė pažvelgdama Šakienė.
— Aš drąsus, nebijok!
— Klausyk, netrukdyk, — šyptelėjo.

Man maloniau tamstos žodelį girdėti, — vis šnekėjo 
Adomas. '

Arija baigta.
Iš tos pat vietos, kur pirma sklido skambios dainos, dabar 

pasipylė fokstrotas.
Baltaliemenis vokietis, Džasbando meisteris, auksiniais dan

timis, kurie visi puikiai šviečia pro rūkščiai prašieptas lūpas, smar-

1 Pradžia nr. 5
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kiai traukia išmiklinta ranka smičių ir virkdo šokiams smuiką, 
visu kūnu diriguodamas griežikams.

Neįsismaginusieji šokti, tik porą minučių dirsteli į patį
meisterį, ir tuoj pakyla ir ima čiuožti parketu. Aistriais žingsniais 
švaistosi poros dirbtinės saulės šviesoje. Fontanais lenkiasi šam
panas iš bonkų į stiklus ir greit pranyksta šypsančių, lupų ugnyje.
Dar už valandos ima džiūgauti stiklai, ir lengvomis dulkėmis 
krinta nakties juokas ant garbanuotų plaukų, nuogy rankų ir 
bevystančių žiedų.

Be poilsio žaidė šešėliai krištolu gaubtose lempose, be nuo
vargio sukosi poros ant slidaus parketo, ir neilsdamas klykė 
smuikas, o už gausius centus energingai dirbo, prakaitavo Džas- 
bando meisteris.

Ant kurhauzo stogo išsitiesė nedrąsus spindulys, lyg norė
damas grįžti į tolimuosius rytus, manydamas, kad ne laiku čia 
pakliuvo, kad per anksti atėjo praverti užmerktų blakstienų.

Miškely ėmė krankti varnos, bažnyčios bokšte nubudo pil- 
kakaklės kuosos, nes varpininkas pajudino varpą.

Paskutinis tango lankstė šlifuotus liemenis, nemigos išvar
gintuose veiduose slankiojo neįdomios, išglebusios šypsenos, ir 
kojos kartais klydo, pavogdamos, nutraukdamos Šuoliui galvą.

Maršas. Salė tuštėjo. Skirstėsi namo.
— Laiminga naktis. Taip arti buvai prie manęs. Tiek daug 

šypsnių man dovanojai, — net lūpos priartėjo.
— Taip, užsimiršimas apsvaigina žmones, bet gera kartais 

užsimiršti, — atsakė Šakienė, stipriai pasirėmus ant jo rankos.
— Brangioji, pasakyk šiandie, kad myli mane, aš taip išsi

ilgęs tos Šventės, — glaudėsi prie jos Vainora.
Sustojo Šakienė po jaunom liepom, pažiūrėjo į išbalusį 

Adomo veidą, į keistai balzganas akis ir pasakė:
— Šiandie, dabar myliu!
— Mano Teklyte! — apkabino ją Adomas, suspaudė ir no

rėjo pabučiuoti, bet Šakienė pridėjo ranką prie jo lūpų:
— Ne dabar, ne čia!
Išpylė raudonis Adomą, nes jos balso žemos gaidos ypatin

gai suvirpėjo, ir akys taip ypatingai į jį pažiūrėjo.
— Aš visas tavo. Nebemoku kitaip kalbėti, dovanok! — 

susijaudinęs šnekėjo Vainora. ,
— Kitaip nereik, juk myli?
— Nebeklausk, žinai! Teklyt, pašėlimas mane ima...
— Nurimk, nurimk, — -dar daugiau jaudino jį tie ramūs 

jos žodžiai.
Pasuko į Šakienės gyvenamos vilos pušinėlį.
Rytmečio vėsumas gulė ant įkaitusių lūpų, ir taip spaudė 

nuovargis smegenis, kad tokiais atvejais visokių kvailysčių žmo
nės pridaro.
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Išsikerojusios pušys savo svariom užuolaidom slėpė savyje 
svaigią vasaros naktį ir gynė savo pavėsį nuo švintančio akylaus ryto.

— Čia taip gera... — pasakė Šakienė.
-Čia esame mes, — prašnabždėjo Vainora ir godžiai gėrė 

iš jos lūpų paskutinį pabučiavimą.
— Gana. Einame iš čia. Eik miegok, einu ir aš.
— Rytoj ateisiu dar prieš piet — bučiuodamas ranką, sakė 

Adomas.
— Ne rytoj, o šiandie, juk saulė jau patekėjo. Tu apsvai

gęs, nebejunti laiko, — nenuleisdama žvilgsnio šnekėjo ji.
— Gerai pailsėk ir mane mylėk, — rymuotai baigė Adomas.
— Pažiūrėsiu! — savotiškai pasakė Šakienė, bet jis nebe- 

nugirdo.
Lipdama laiptais išgirdo Šakienė vaiką šnekant
— Kas čia? — dingtelėjo mintis.
Greit įėjo į kambarį ir nustebo: Kastukas nemiegojo, o 

Grasė susirūpinus šnekino jį.
— Kas mažyčiui, kad nemiega?
— Mamyt, labai galvutę skauda.
— Ak, ponia, visą naktį vargstu, nebežinau, kas daryti, verkia, 

visas karštas. Kiek vandens išgėrė. Kai užmiega, ir ima kliedėti 
ar sapnuoti, verkti, kad muša kas į galvutę, — pasakojo Grasė.

— Tuojau karščio pažiūrėsiu, — ieškojo termometro susirū
pinus ir vis labiau blaivėdama.

Termometras rodė 39,8°.
— Šiuo laiku toks karštis, kas daryti? — Bėgo tuoj pas Stasę.
— Stasyt, labai vaikas serga, kas daryti, tiek karščio turi?
— Na! — atsisėdo tuoj Stasė. — Eik daktaro!
Netrukus apytuštėmis, vėsiomis, tankių lapuočių saugomo

mis gatvėmis skubėjo Šakienė ir daktaras.

— Atrodo tik peršalimas, bet gali būti ir kita, reik labai 
žiūrėti. Rytoj pamatysiu, o dabar parašysiu vaistų, pažiūrėsim, 
— žiūrėdamas j vaiką pasakojo. — Negalima tuoj pasakyti, pul
sas labai smarkus, karščio daug 40°.

— Jis vakar ir miegojo pajūry ir braidė daug, o galvutė 
buvo neaprišta.

— Tai ne taip svarbu, bet galėjo miegant perkaisti, o pas
kui atšalti. Bet, nieko ponia, nesirūpinkit, manau, kad bus ge
rai, — ramino daktaras, matydamas, kad Šakienė labai nerimsta.

Daktaras parašė receptą ir išėjo. Grasė tuoj išbėgo vaistinėn, 
o Šakienė liko namie. Kastukas tai verkė, dejavo, tai vėl gražiom 
akytėm pažiūrėjęs į motiną nusišypsojo prašydamas:

— Mamyte, neišeik, gerai?
— Neisiu mažyti, neisiu niekur nuo tavęs, — glostė, žiū

rėdama į užmerktas akutes ir sekė dažną krūtinėlės kilojimus!.
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— Ak, — papurtė galvą Šakienė, — aš taip išvargus dva
sia ir kūnu, — ir priėjusi apklostė nusispardžiusį vaiką, kurs visą 
laiką blaškėsi.

Atnešė Grasė vaistus. Tuojau pridėjo prie galvutės kompre
są ir davė išgerti šaukštuką kvepiančio rausvo skystimo.

— Gal galiu truputi pareiti namo, netrukus vėl ateisiu, 
— prašėsi tarnaitė.

— Eik, tik greitai sugrįžk.
Pasiliko Šakienė viena su neramiomis mintimis ir išvargin

ta širdimi. Nemiga, Kastuko netikėtas susirgimas, ir įvairūs Šir
dies nepažaboti šuoliai dideliu sunkumu slėgė ją. Didelio neri
mo priežastimi jautė esant žmogų, kuris, gerai žinodamas viešų
jų teisių kodeksą, pamiršo pačias didžiąsias teises ir, pamažu 
lauždamasis į jos gyvenimo celę, priėjo prie jos širdies ir apipy
lė ją nuvytusių žiedų lapeliais, kurie nebeturi nei kvapo, nei spalvos.

Jai rodės, kad čiuža po kojom daug metų svajotoji jos šei- 
mos laimė, čiuža, nes ji savom rankom apmetė tais apvytusiais 
lapeliais gražiausias savo dienas, net pačią saulę.

Nusipurtė, kaip paukštelis rytą pakilęs, ištiesė rankas, no
rėdama apkabinti savo Juozo kaklą, pabučiuoti jo lūpas ir tuo 
pabučiavimu nuplauti šios nakties dulkes, užsilikusias ant lūpų, 
prie kurių aistriai buvo prigludęs Vainora.

„Kada medžiai be lapų, tada vėjas prašvilpia pro juos ne
sustodamas, o atsiradus lapams, užkliūva ir ima ošti“, — paly
gino Šakienė Juozo įtarimą. Nes jis turėjo progos ją įtarti, juk 
„vėjas ilgiau ošdavo.“ „Ak, tos piktžolės prižėlė mano takuose, 
taip duria mano pačią širdį. Aš paimsiu iš saulėtekių savo jau
nąją meilę ir jos lydima išrausiu visas tas piktžoles, išrausiu sa
vomis rankomis,“ — Širdy ryžosi ir užmerktomis akimis spaudė 
stipriai sunertas savo rankas. Pagaliau snaudulys apėmė ją, 
nusviro galva ant rankų.

Saule jau beveik pačioj aukštumoj buvo, bet Šakienė visai 
tuo nesirūpino, tik jėgų nusilpimas spaudė ją žemyn, neramios 
mintys varė ją iš pusiausvyros.

Pabarškino į duris. Tyliai priėjus atidarė. Už durų stovėjo 
Adomas su gėlėmis ir linksmai lenkėsi.

Šakienė, nė žodžio netarus, nusigręžė, nes tuo tarpu sude
javo Kastukas. Vainora liko tarpdury bestovįs.

Jis toks biaurus jai atrodė ir taip ją suerzino.
Vainora visai nejausdamas pasidaręs didžiuliu piktžolių ke

ru, kurį Šakiene pasiryžo išrauti, ir nežinodamas apie vaiko su
sirgimą, įėjo kambarin, priėjo prie jos su šypsniu,
sutikti jos šiltą žvilgį ir jos švelnias rankas aplieti karštais pa
bučiavimais.

— Brangioji Teklyte, aš taip skubėjau pas tave, - 
ėmė ją už pečių, nes ji truputį pasilenkus žiūrėjo į sūnelį.

— Tamsta, prašau neliesti manęs! — griežtai pasakė.

tikėdamasis

- pa-
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Kaip įgeltas atšoko Adomas.
— Ne, aš nesuprantu. Kas, kas pasidarė su tavimi?
—- Nesupranti ir suprasti neteik. Prašau palikti mane vieną ir 

daugiau neminėti mano vardo. Vienintelis mano prašymas į tams
tą, ponas Vainora! — kaip geležiniais žodžiais kalbėjo Šakienė.

— Kodėl, už ką? — lyg užsigavęs, lyg išdidžiai klausė Adomas.
— Prašau neklausinėti, nes nepasiryžus esu su tamsta tų 

smalsių klausimų spręsti.
— Taip, tai mane išvarai, už tai, kad aš tave myliu...
— Taip, už tai, kad aš tamstos nemyliu.., — drąsiai pa

keldama galvą ir tiesiai žvelgdama į Adomą pasakė.
— Cha, cha, cha, kaip moterys, moka vaidinti! — gerokai 

patęsdamas paskutinį žodį, davė žingsnį į duris.
— Taip, o vyrai, pasisekus vaidinimui, moka smarkiai ploti. 

Prašau palikti šią sceną sustingusią visam laikui ir eiti iš mano 
pasaulio be pėdsako.

— Tikrai, tai ne komedija, mane išvarai beteisės ateiti? — 
rimtai ir gana Švelniai priėjęs arčiau paklausė.

— įsakau eiti ir niekados negrįžti...
— Ne, aš neisiu, aš myliu... Kaip žiauru be priežasties 

išstumti, kaip valkatą pro duris, — susierzinęs išmetinėjo Vainora.
— Ponas-Vainora, dar kartą prašau tamstą išeiti, — mos

telėjus galva griežtai pasakė ir smarkiai priėjo prie lango. Rau
donumas nužėrė jos veidą ir pyktis užnuodijo kraują.

— Pažiūrėsim! — dantis sukandęs pasakė ir smarkiai išėjo 
Vainora.

Šakienę purtė šaltas drebulys, bet lengva jai pasidarė, ji, 
giedriai nusiteikus, vilgė sūnelio lūputes ir nė karto nepažvelgė 
į gulinčias ant stalo gėles, kurios nuvyto be reikalo nuskintos.
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Pirmųjų gyvenimo metų žaislas
5 
i

Regėjimo ža i s 1 a s. Pirmasis vaiko žaislas yra jo paties kū
nas, jo garsai. Žaidimo pradžia laikomas antras mėnuo, kada vaikas I 
pradeda stebėti savo judesius, taria garsus ir regimai jaučia malonu
mą tai atlikdamas. Be to, vaikas dėmesingai klausosi pašalinių gar- 
sy, stebi spalvuotus daiktus, šviesą ir judančius daiktus (pav., judan
čias medžių šakas). Šio amžiaus vaikai visą laiką buvę monoto
niškoj aplinkoj (viskas balta) pernešti į spalvuotą aplinką (sienos, 
baldai ir kita įvairių spalvų) taip įdomavosi spalvomis, kad tai 
galima buvo pavadinti spalvų alkiu.

Vaikas domisi spalvuotu rutuliu.

J

Taigi, 2 mėnesių vaikui turi būti parūpintas žaislas žiūrė
jimui. Fröbelis siūlo pakabinti mažam vaikui virš lovelės spal
vuotų siūlų kamuolėlį. Galima pakabinti baloną, spalvuotą vėlia
vą, popieriaus juostelę ar kitą, kokį daiktą kad vaikas patogiai

!• Pradžia 5,6—7 „N. Vaidilutės“ numery.
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galėtų stebėti. Gera, kai tas daiktas lengvai juda (nuo mažiausios 
oro srovės), pav. šiaudinė saulelė popieriais papuošta, šiaudinis i

Šiaudinis 
voratinklis

Vaikas taikosi griebti spalvotą* žaislą.

voratinklis, ar paukštis. Išvežus vaiką į sodą, daržą, vežimėlis pa
statomas po judančiomis šakomis, gėlėmis, kad vaikas galėtų pa
togiai stebėti linguojančius augalus.

Gali kaikam atrodyti, kad taip anksti teikdami vaikams 
įvairių įspūdžių, juos pervarginsim, pažadinsim ar padidinsim j y 
nervingumą. To galime išvengti nesistengdami atkreipti vaikų 
dėmesį į žaislus, ir palikdami jiems laisvės stebėti daiktus kada 
jiems patinka.

Lytėjimo žaislas. Keturių mėnesių vaikas tiesia rankytes 
į visus artimus daiktus. Dabar duodamas jam žaislas, kuris teikia 
daug progų lytėjimo pratimams atlikti. Mums^ gerai pažįstamas 
yra barškutis, kuris yra paprastai pirmas šios rūšies vaiko žaislas.

Paprastas barškutis.

Pirmas barškutis turi būti lengvas, gražių ryškių spalvy (pav. 
viena pusė raudona, kita balta). Kotas plonas, kad vaiko rankelė 
jį lengvai apimty. Higienos atžvilgiu geriausias yra celuloidos 
barškutis. Pradžioj vaikas graibo žaislą ir jį dažnai pameta, to
dėl gera yra barškutį pririšti prie lovelės su virvele, kad vaikui 
pametus žaislą jis nenukristų perdažnai žemėn. Penkių, šešių 
mėnesių vaikas jau ilgiau išlaiko rankoje barškutį ir juo mojuoja, 
todėl pririšti jo nebereikės. Dabar duodamas toks barškutis, prie 
kurio koto yra žiedas. Vaikas laiko žiedą. Gera, jeigu šio barš
kučio kotelis elastiškas, nes vaiko judesiai dar netikslūs ir bemo- 
juodamas gali užsigauti galvą, veidą ir t. t. Kada vaikas sugeba
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abiem rankom atskirai judėti ir šie abieju ranku judesiai su
daro vieną veiksmą galima duoti barškuti, kuris yra iš keliu da
lių ir su kuriuo galima įvairiau veikti, pav., ant žiedo užmautas 
rutulys, kurį galima stumdyti (maustyti). Šie visi žaislai papras
tai yra celuloidiniai.

5 — 6 mėnesiu vaikas renka patyrimus graibydamas, lies
damas, spausdamas. Dabar duodame vaikui ir guminius žaislus.

Rutulys užmautas ant žiedo. Barškutis su žiedu.

Jie gali būti įvairiu formų ir įvairaus dydžio. Galima duoti ir 
nedidelius sviedinėlius (kad vaiko ranka apimtų). Šie žaislai ne
gali būti lakiruoti, nes lakas lūžta, lupasi ir lengvai gali patekti 
j vaiko vidurius.

Inkaro fabriko gaminami gaminiai, žaislai yra įvairaus dy
džio, įvairiausių formų, nelakiruoti, o visdėlto gana ryškiu (kiek 
tai gumai galima) spalvų.

Vėliau galima duoti medžiaginį gyvulį (pav. meškiuką). 
Čia vaikas rinks kitos rūšies patyrimus: pats medžiagos paviršius 
kitaip veiks į lytėjimo jutimą, be to, kitaip pajuntami įvairus 
išsikišimai, kraštai. Duodant šiuos žaislus reikia išlupti visas 
sagas, akis ir kitus daiktus, kuriuos vaikas begraibydamas galėtu 
ištraukti ir įkišti į pavojingą vietą (burną, nosį...)

Visi vaiko žaislai turi būti plaunami, tikru spalvų, neskilti, 
be aštriu kampu it kraštu, vaikui nepavojingi.

Aštuoniu mėnesiu vaikas vartoja visus ankščiau paminėtus 
žaislus. Jis juos kiloja, dėsto, ritina, stumdo ir t. t.

Kadangi vaikas jau sėdi, tai duodame jam žaislus, kuriuos 
jis gali statinėti aplink save sėdėdamas.

Baigdamas pirmuosius gyvenimo metus vaikas 
stengiasi iššaukti iš įvairiu daiktu garsus. Todėl dažnai matome 
vaikus su malonumu daužiančius vieną daiktą į kitą ir beklau
sančiustu garsy. Reikėtų šiam vaiko palinkimu! duoti progos 
tinkamai pasireikšti. Deja, sunku rasti tinkamą šios rūšies Žaislą 
pritaikintą šiam vaiko amžiui. Duoti bubnelį su vienu muštuku 
dar nepatartina, nes muštukas gali pataikyti į nosį, akį ar burną.
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Vaikai labai mėgsta skambinti, bet skambučiai yra metaliniai, 
tat juos sunku palaikyti tikrai švarius. Skambučiai kartais paka
binamigardely taip, kad vaikas j y negalėtų nukabinti, o tik jais 
skambinti ir džiaugtis garsais (gali būti pav. 3 skambučiai įvai
raus garso). Gardely gali būti įtaisyta ir pora eiliy „ skaitliuky“ 
(ant vėlos suverti mediniai karoliai), kuriuos vaikas stumdo, 
skirsto ir taip renka patyrimus.

Šio amžiaus vaikas pradeda suprasti daiktą mechanišką 
santykį, ir pats pradeda to santykio ieškoti. Vaikas dabar mėgsta 
kišti daiktus vieną j kitą. Įvairaus dydžio dėžutės dabar teikia 
vaikams daug džiaugsmo, ir vaikas gali su jomis kuoilgiau- 
sia žaisti. Vaikui duodamos todėl tuščiavidurės, be vieno šono 
kaladėlės, kurias galima lengvai vieną į kitą įkišti. Paprastai 
krautuvėse parduodamos šios kaladėlės yra popierinės, apipin
tos paveikslėliais. Jos nestiprios. Vaikas manipuliuodamas su šio
mis kaladėlėmis nesidomi tais paveikslėliais, o popierių jis plėšo, 
kramto ir ryja. Šias kaladėles reikėtų padirbdinti medines, stiprias.

Tuščiavidurės kaladėlės.

Vaikai su jomis gana ilgai (iki trečiyjy mėty) ir įvairiai žai
džia. Vaikas jomis mojuoja, jas tarškina, dėsto, kiša vieną į 
kitą, mausto, stato vieną šalia kitos, vieną ant kitos ir t. t. Be 
abejo, pirmaisiais gyvenimo metais jis pasitenkina tik mojavi

Žiedu bokštas.
i

mu, įkišimu, barškinimu (beldimu). Šiems pratimams gali būti 
panaudoti Marginiy bendrovės gaminami dubenėliai (vienas į 
kitą įkišami), taip pat pagal tą principą sudaryti sviedinėliai, 
statinėlės, kiaušiniai. Pagal tą patį principą sudarytas yra įvai
raus dydžio medinių žiedą bokštas (gamina Marginiy Bendrovė, 
Kaunas, Laisvės ai. 15.)

i
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Vaikas vartodamas šią medžiagą renka daiįcty sąryšio pa
tyrimus, o kita žaisly grupė teikia progos jau esamą sąryšį su
prasti. Čia pasireiškia pirmieji vaiko galvojimo pratimai. Jis su
pranta, kad tikslo pasiekimui galį būti pavartotos netiesioginės 
priemonės-, yra tikslas ir įrankiai jam pasiekti. Pav. užrišus skam
butį ar kokį nors kitą žaislą ant virvelės ir padėjus jį už vaiko 
lovelės ribų, o vaikui į rankeles įdavus virvelę pamatysime, kad 
pusės metų vaikas meta virvelę ir tiesia rankutes į žaislą. Tuo 
tarpu bebaigiantis pirmuosius gyvenimo metus jau supranta, kad 
virvelė yra įrankis, ir jis traukia virvelę iki žaislas priartėja. Sis 
vaiko amžius vadinamas šimpanzės amžiumi, nes ir šimpanzė 
nepasiekdama banano pavartoja tam reikalui lazdą. Todėl vai
kams duodama žaislų, kuriuos galima pritraukti, vežioti pririšus 
virvelę, pav. medžiaginis šuo ant ratelių, arba lengvas medinis 
gyvulys. Šie daiktai turi būti stiprūs, bet ne masyviški, nesun
kūs, nes vaiko jėgos dar silpnos ir judesiai netikslūs.

Kooperatyvas »Marginiai« (Kaunas, Laisvės Al. 15 Nr., suorganizavo 
Lietuvoje žaisly ir mokslo priemonių gamybą namy pramonės būdu. Kas 
tuos žaislus perka — remia savo krašto žmones ir duoda jiems darbo.
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Vaiko žaislai sudedami tvarkingai tinkamoj, pastovioj vie
toj. Pradžioj galima juos sudėti į neaukštą apvalią, nepermažą 
pintinę, kurios vidus išklotas medžiaga. Pintinė uždengiama dang
teliu. Vaikas pats pasiekia ir pasirenka žaislus, ir pamažu jis pra
tinamas žaislus vėl į vietą tvarkingai padėti.

Trumpai sutraukus tai, kas aukščiau pasakyta, pirm# mėty 
vaiko amžiaus santykis su žaislais maždaug taip atrodo:

2 mėnesiy vaikas pradeda žaisti. Jo pirmieji žaidimai yra 
jo paties judesiai ir garsai.

2 — 5 mėn. vaikui duodami regėjimo žaislai — spalvuoti ir 
judantieji daiktai virš lovytės.

4 mėn. vaikas griebia ir liečia visus pasiekiamus daiktus. 
Duodami žaislai lytėjimo pratimams.

Vaiko žaidimo vieta yra jo lovelė.
6 mėnesiy vaikas dar žaidžia su vienu daiktu. Jo žaidimo 

vieta yra jau gardelis.
8 mėn. vaikas pradeda suprasti mechanišką daikty santykį. 

Duodami žaislai, kuriuos galima vieną į kitą įkišti.
10 mėn. vaikui duodame bešones- kaladėles, skambučius, 

medžiaginius gyvulius ant rateliu, traukiamus už virvutės. Vaikas 
dabar mėgsta „griauti“. Tai nepavojinga, nes vaikui svarbu ne 
daiktas, bet veiksmas.

Vaikas savo kėdutėje valgo.

12 mėn. vaikas reikalingas judėjimo laisvės. Įvyksta svar
bus žmogaus gyvenime įvykis — jis pradeda dviem kojom vaikš
čioti — ypatingai aktualus pasidaro šios naujos funkcijos lavini
mas. Parūpinant vaikui pakankamai progy ir sąlygas vaikščioji
mui ir laipiojimui. Sudarome jo laipiojimo pratimams päsunkini- 
my. Dabar vaikui reikalingas žaidimy kampas ir jam pritaikyti 
baldai (kėdutė ir stalelis).

(B. d.)
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APŽVALGA

MOTERYS IR DIENOS AKTUALIJOS

Olimpiada, Ispanijos pilietinis karas, mirties 
b a t a 1 i j o n a i. Pastarosiomis dienomis pasaulio dėmesį patraukė 
du įvykiai: su dideliu triukšmu praėjusi XI tarptautinė olimpiada 
ir dar tebeliepsnojanti Ispanijos revoliucija. Ir viename ir kitame 
jėgy pasireiškime moterys yra aktyvios dalyvės.

Olimpiada, kaip žinoma, įvyko Berlyne. Jos tikslas ne 
vien kūno kultūrą kelti, bet ir suartinti tautas. Tą parodo ir olim
piados atidarymo metu pasakyti švedo Sven Hedino žodžiai. Štai 
jie: — Tegu ši visy pasaulio sportininkų šventė užpildo mūsų 
širdis. Tegul ji lieka taurios kovos simbolis. Tegyvuoja tai
ka! Aišku, kad šitoks šūkis kiekvienos moters širdžiai yra itin 
artimas. Bet aišku, kad moterys turi ir kitų motyvy, dėl kuriy 
jos dalyvauja sporte. Ir štai olimpiadoje aktyviai dalyvaujančių 
Šimtai moterų sportininkių.

Jaunos graikės veidrodžio pagalba įžiebė nuo saulės olim
pinę ugnį, kurią sportininkų estafetė nunešė iš Olimpijos į Ber
lyną. Deglą nešant iš Korinto į Atėnus visur pakelėse rinkosi 
žmonės. Graikės, apsirengusios tautiškais rūbais, sutikdavo ir 
palydėdavo estafetininkus.

Motery laimėjimai galutinoje olimpiados sąskaitoje atro
do taip:

Lengvoji atletika 100 metrų: 1. Stephens (Amerika) 
11,5 sek. 2. Walasiewicz (Lenkija) 11,7 sek. 3. Krauss (Vokietija) 
11,9 sek.

80 metrų barjerinis: 1. Bali a (Italija) 11,7 sek. 2. 
Steuer (Vokietija) 11,7 sek. 3. Taylor (Kanada) 11,7 sek.

Šuolis į a u k š t į: 1. Csak (Vengrija) 1,60 m. 2. Odam 
(Anglija) 1,60 m. 3. Kaun (Vokietija) 1,60 m.

Diskas: 1. Mauermayer (Vokietija) 47,63 m. 2. Weiss 
(Lenkija) 46,22 m. 3 Mollenhauer (Vokietija) 39,80 m.

Ietis: 1. Fleischer (Vokietija) 45,18 m. 2. Krüger (Vokie
tija) 43,29 m. 3. Kwasniewska (Lenkija) 41,80 m.

4+100 metrų estaf etė: 1. Amerika 46,9 sek. 2. Angli
ja 47,6 sek. 3. Kanada 47,8 sek.

. i
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Plaukymas. 100 metry kraul. 1. Mastenbrock (Olandija) 
1:05,9 m. 2. Campbell (Argentina) 1:06,4 min. 3. Arendt (Vokie
tija) 1:06,6 min.

400 metry kraul. 1, Mastenbrock (Olandija) 5:26,4 min. 
2. Hveger (Danija) 5:27,5 min.3. Wingard (Amerika) 5:27,5 min.

200 metry krūtine: 1. Maehata (Japonija) 3:03,6 min. 
2. Genenger (Vokietija) 3:04,2 min. 3. Sörensen (Danija) 3107,8 min.

100 metry nugara: 1. Senff (Olandija) 7:18,9 min. 2. 
Mastenbrock (Olandija) 1:19,2 min. 3. Bridges (Amerika) 1:19,4 min.

Figūriniai Šuoliai: 1. Gestring (Amerika) 2. Rawės 
(Amerika). 3. Poynton Hill (Amerika).

Jaunos graikės veidrodžio pagalba Įžiebė nuo saulės 
olimpinę ugnį. Čia matome jas, apsirengusias senovi
niais rūbais, atliekančias Ugnies įžiebimo apeigas.
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Š u o l i a i i š b o k š t o: 1. Poynton Hill (Amerika). 2. Dünn 
(Amerika). 3. Koehler (Vokietija).

4-f-100 metrų kraul estafetė: 1. Olandija 4:36 min. 
2. Vokietija 4:36,8 min. 3. Amerika 4:40,2 min.

Gimnastika. Komandinės rungtynės: 1. Vokietija 
2. Čekoslovakija. 3. Vengrija. . . -

Fechtavimas floretėmis: l.Elek (Vengrija). 2Mayer 
(Vokietija). 3. Preis (Austrija).

Šalia daugybės grynai sportinių varžybų XI olimpiadoje buvo 
suruošta visa eilė kitokių švenčių ir kultūrinių pasirodymų. Įvai
rios parodos, meninės varžybos. Įvyko visa eilė tarptautinių 
kongresų, pritaikytų sporto ir gimnastikos reikalams. Pastarųjų 
tarpe moterų sporto draugijų suvažiavimas — Federation sportive 
feminine Internationale.

Meniškas šuolis.
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Įvairiu nuomonių pareiškiama dėl moterų dalyvavimo olim
piniuose žaidimuose, dėl rekordų statymo ir dėl to azarto, kurio 
neišvengia ir moterys sportininkės. Ryšium su tuo spaudoje pa
sirodė įvairių pastabų ir aliuzijų sportininkių adresu: „Olimpiados 
moterys daugiau ne moterys“ ir p. Žinoma, dėl to, kokiu būdu 
moteris turi siekti idealios kūno sveikatos ir grožio, visuomet 
gali būti ginčų ir prie vienos nuomonės prieiti vargu ar bus ga
lima. Bet, visa tai paliekant nuošaliai, reikia sutikti su tuo, kad 
sportui moterys neliko abejingos. Šioje tautų jėgos pasireiškimo 
srity jos išėjo viešumon.

I s p a n i j o s r e v o 1 i u c i j o j e, dviejų pasaulėžiūrų kovose 
moteris irgi yra aktyvi dalyvė. Ispanių vardai iškyla čia dešiniųjų, 
čia kairiųjų tarpe. Štai kelios žinios apie jas.

Nuo 1931 m. revoliucijos ispanų moteris yra gavusi rinkimo 
teises. Tais pačiais metais ji pirmukart balsavo. Daugumas pasi
sakė už dešiniuosius. Dešinieji neišnaudojo užtenkamai savo lai
mėto pasitikėjimo ir po kelerių metų, būtent, Š. m. vasario mėn. 
rinkimuose valdžią tūrėjo perleisti liaudies frontui.

Kaip rinkimuose, taip dabar ir sukilime moterys pasirodė 
aktyvios. Ispaniškoji Karmen pasirodė mokanti ne tik šokti, bet 
ir Šaudyti, ne tik mylėti, bet ir žiauriai mirtį sėti. Abiejose pusėse 
yra moterų kovotojų, agitatorių, propagandisčių, kurios šaukia 
minias kovon.

Liaud. fronte, populiariausia vad. P a s s i o n a r i a, aistringoji. 
Jos tikrasis vardas Dolores Iba turi, ji kilusi iš Asturi jos, iš 
skurdžiausios ir sykiu turtingos Ispanijos provincijos, nes Čia yra 
anglių kasyklos. Kalnų darbininko duktė, jau l7 metų, pasirodė 
revoliucionierė. Asturijos sukilime 1934 m. Passionaria, jau 53 m. 
moteris, buvo sukilimo vadas. Sukilimą numaldžius pateko į 
kalėjimą. Pabėgo, slapstėsi svetimu vardu, prisidėjo prie komu
nistų, buvo išrinkta į cortezus, parlamentą. Dabar ji vėl barikadose.

Visai kitokia yra Viktoria Kent, išmokslinta rašytoja, 
puiki kalbėtoja, bet kalbanti ramiai, stilizuotai, be aistros. Tai 
vadinamoji salioninė revoliucionierius. Primo de Riveros laikais 
sėdėjo kalėjime, po jo buvo paskirta Ispanijos kalėjimų 
vi r ši n in k e.

Karštos kovotojos ir Largo Cabalero abidvi dukterys.
Dešiniųjų pusėje garsi yra kita Dolores— Primo de Ri

veros, buv. diktatoriaus, duktė. Ji aistringa kairiųjų režimo prie
šininkė. Tėvynės išgelbėjimą ji mato fašizme. Drauge su savo 
broliu Antonio Primo de Rivera ji suorganizavusi fašistinę „Fa
langą“ kovai su liaudies frontu.

Kataloniečių tarpe žymų vaidmenį turi jauna, graži Pauli- 
n a P i. Ji sakanti ugningas prakalbas, cituodama nuolatos šv. 
Raštą, klausytojus prisiekdinanti ir laiminanti kryžium. Kas su 
ja atsitiko Barcelonoj, kur įvykiai buvo ypačiai žiaurūs, nežinia. 
Tik aišku, ji kovojo pirmose eilėse.

349

45



Minėtina ir sinjorita Urraca Pastor, pasiaukojusi Gil 
Robles bendradarbė. Energinga, karinga, aistringa moteris dau
giausia organizuojanti dešiniy jų miliciją.

Romantikos aureole papuošta ispanė su šautuvu rankose 
stebina pasaulį. Lig šiol ispanė buvo žinoma kaip temperamen
tinga, linksma šokėja, dainininkė arba jau subrendusi būrio vaiky 
motina, pamaldi katalikė tesirūpinanti šeimos reikalais. Romantika 
dingo. Šiy dienų ispanės tipas yra iš pagrindų naujas. Ir Šis 
dalyvavimas pilietiniame kare yra to naujo tipo debiutas. Aktin
gos pilietinio karo dalyvės užmiršo motiny ir senelių religingumą. 
Jos tapo žiauriomis naikintojomis, žudytojomis.

Ieškoma tokio pasikeitimo priežasčių. Spėjama, tokia reakcija 
kilo dėl to, kad ispanė gyvenusiper daug uždaru gy
veni m u, visai skirtingai, nei Europos kitos moterys. Ispanės 
gyvenimas ribojosi namų aplinkuma ir jai tebuvę duoti pasirinkti 
tik du keliai: ištekėti arba stoti į vienuolyną. Pakanka nurodyti, 
kad 65°/o ispanių buvo beraštės. Paskutiniuoju metu jaunos is
panės pradėjo stoti dirbti įmonėse, kurių aplinkuma jas ir išauklėjo 
tokiomis, kokios dabar yra. Mat, p o ilgamečio u ž d a r o gy
venimo, be šviesesnės auklybos, be gyvenimui paruošimo, pe
rėjimas į kitą aplinkumą, pavertė ispanes perdaug radikališkomis.

Tokiu būdu mirė iškeltas, išgarbintas, eilėraščiais ir muzika 
apdainuotas „Karmensitos“ tipas. Ne tiek» Karmensitos“ gaila, kiek 
tų jaunų jėgų, nedoros rankos nukreiptų ne į kuriamąjį, bet į 
griaunamąjį darbą.

Kažką panašaus kaip dabar Ispanijoje, moterys išgyveno 
1917 m. Rusijoje, kai buvo formuojami mirties batalijonai. Bata- 
lijonus sudarė moterys. Mirties batalijonais dėl to buvo vadinami, 
kad jų nariai-kovotojos prisiekdavo kovoti iki mirties. Tai buvo 
auka žmogaus nepažįstančio tikrovės —visos moterys žuvo nepa- 
gerindamos tuo savo mylimos tėvynės padėties.

Pradžią mirties batalijonams davė ponia Botškarjeva. Ji, 
vyrui kritus ties Varšuva, įstojo nepažinta j vieną Sibiro šaulių, 
pulką ir dalyvavo daug kartų kautynėse, buvo sužeista. Senosios 
Rusijos galybei pašlijus 1917 m. ji ir ėmė organizuoti Petrapilyje 
moterų batalijoną. Į tokius motery batalijouus 1917 m. visuose 
didesniuose Rusijos miestuose buvo įstoję iki 20.000 motery. Tie 
batalijonai kovėsi ties Smargone, ties Naručio ir Svyrio ežerais. 
O kai Kerenskio vyriausybei reikėjo ginti žiemos rezidenciją, tai 
Botškarjevos batalijono likučiai buvo vienintelė patikima jėga. Jos 
tada krito kaip auka siaučiantiems Lenino matrosams.

Čia suminėti, ir kiti panašūs įvykiai įtikinamai parodo, kaip 
svarbu moteriai pažinti gyvenimo tikrovę, pažinti viešumą, nes iš 
uždaro jos ratelio, iš užkrosnio išplėsusios ją socijaliniy perversmų 
jėgos nubloškia nesiorientuojančią į visai priešingas moters pri
gimčiai sritis, priverčia ją būti dalyve baisių žygių, tapti žmogaus 
piktų galių realizavimo įrankiu. J. Driingaitė 
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PIRMOSIOS MOTERYS PRANCŪZIJOS 
MINISTERIŲ KABINETE

» ’ ♦

J g ♦ ' * '■» t

Pirmą kartą Prancūzijos istorijoje trys moterys užėmė aukš
tas, atsakingas vietas naujame vyriausybės sąstate.

Geriausia žinomas vardas vienos iŠ-jy, būtent Irenos Jol- 
li o t- Curie — tai duktė žinomos radio išradėjos Marijos Curie - 
Sklodowskos ir žmona buvusio jos motinos asistento Jolliot, su 
kuriuo ir jai teko bendrai dirbti motinos laboratorijoje. Ministeris 
pirmininkas Bliumas pasiūlė jai moksliniy bandymy pasekretorės 
vietą. Irena Jolliot-Curie yra universiteto profesorius ir, kaip žino
ma, už savo mokslo darbus, drauge su savo vyru, gavusi Nobelio 
premiją.

Eidama savo motinos pėdomis pasiekė įdomiy moksliniy re
zultatų, tuo tarpu tiktai teoretinių. Įdomias žinias apie Irenos Jol
liot-Curie patiekia jos jaunesnioji sesuo Jeva Curie Paryžiaus 
laikraštyje „Marianne“. Sesuo sako apie Ireną, kad tai mokslo 
žmogus, duktė žinomų dviejų mokslo žmonių ir žmona moksli
ninko. Tai yra didelė individualiste, pilna lygsvaros, nežino kas tai 
pesimizmas. Turi didelių gabumų pašalinti visas kliūtis, kurios 
galėtų ją atitraukti nuo jos užsibrėžto tikslo. Visai neturi puiky
bės, bet dėl savęs neabejojo ir visada žinojo ko siekti ir savo 
sumanymus vykdydavo kantriai ir neskubėdama.

Irena Jolliot - Curie 1921 m. paskelbė spaudoje „Comptes 
Rendus“ savo pirmą darbą iš fizikos srities, o praslinkus 14 mė
ty sunkaus, patvaraus darbo 1935 m. ji gauna Nobelio premiją, 
kuri išgarsina jos vardą ir atlygina jai už jos kruopštų ir sunky 
darbą.

I. J. Curie domisi visuomeniniais klausimais ir net politinė
mis doktrinomis ir yra didelė motery teisių gynėja. Be to, mėgsta 
sportą ir, net labai išvargusi, visada rasdavo laiko plaukiojimui, 
pašliūžoms, irstymuisi baidarėmis ir laipiojimui j kalnus.

Bet niekas negali ją priversti daryti ką nors, kas jai 
nepatinka, ar atrodo nuobodu. Ji nesirūpina perdaug savo tualetu, 
nemėgsta būti draugystėje tokiy žmbniy, kurie ją vargina, nesi
varžo žiovauti kokiame nors oficijaliame, nuobodžiame priėmime.

Ji nepaprastai rami ir visada gerame vienodame ūpe ir ge
rai veikia j bendraujančius su ja.

Didžiojo karo metu ji keturis metus slaugė sužeistuosius, 
ilgus metus buvo savo motinos bendradarbė. Su savo vyru, jaunu 
mokslininku, ji sudaro laimingą šeimą, beveik niekados su juo 
nesiskiria, nes bendrai daro moksliškus bandymus.

L J. Curie turi du vaikučius, kuriuos labai myli ir visą nuo 
mokslo laisvą laiką aukoja savo šeimai.

Susanne Lacorre — Sveikatos ministerijoj kūdikių globos
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pasekretorė 61 mėty amžiaus iki šiam laikui gyveno tolimoj pro
vincijoj Ajat kaime Perigard’e.

Buvo kadaise tame pačiame kaime liaudies mokytoja ir, nors 
žinoma visuomenės veikėja ir aukštos erudicijos asmenybė, ne
norėjo palikti savo kaimą ir tiktai retkarčiais išvažiuodavo į Pa
ryžių j feministinius kongresus ir tuojau grįždavo į savo kaimą, 
kur ją visi gerbė kaip motiną ir viso valsčiaus globėją, nes ji, 
visiems patardavo ir padėdavo, kaip įmanydama.

Trisdešimt mėty dirbdama mokytojos darbą išėjo į pensiją. 
Ministeris Bliumas pakvietė užimti aukštą vietą, nes gerbė tą kuklią 
ir nežinomą darbininkę - visuomenininkę. Šiandie p. Lacoire ga
lės plačiau realizuoti savo social ės globos idėjas.

Ji numato ateityje sudaryti „jaunimo ministeriją“, nes, jos 
nuomone, visi be išimties vaikai ir jaunimas reikalingi organizuo
tos globos. Užsitarnavusi visuomenininke nesenai pareiškė: „Daug 
vaiky turi dirbti dar nesubrendę, kiti eina į kalėjimą už vogimą 
duonos gabalo, ir daug vaikų žūsta be tinkamos globos, nes ir 
tėvai mažai jais domisi.

Išleidžiami šimtai tūkstančių prabangos šuniukams (kalbama 
apie Prancūziją), tuo tarpu kada vaikai žūva neprižiūrimi.

Trisdešimt metų p. Lacorre gyveno gamtos prieglobstyje, 
dirbdama kaip patarėja savo valsčiuje.

Matysime jos darbą platesnėje dirvoje—prancūzų valdžioje.
Cėcile Lėon Brunschvicg—žinoma, kaip pirmininkė 

Prancūzų balsavimo Sąjungos ir sena bendradarbė visų tų, kurie 
kovojo dėl motery teisių. Ji lankė Romą ir Berlyną, Vieną ir Istam- 
bulą, jai visur rūpi motery klausimai.

Ji redaktorė žinomo savaitinio žurnalo „La Franęaise“—ži
noma žurnalistė ir moterų organizatorė socialiam ir taikos darbui. 
Kurie mano, kad feministės tiktai politikės, tiems verta pažymėti, 
kad ponia B. tiktai per sociali darbą priėjo prie moterų klausimo 
ir jų teisių gynimo.

Jos vyras M. Leon Brunschwicg, žinomas profesorius-filosofas 
Sorbonoj ir aiškintojas Pascalio, atkreipė savo žmonos dėmesį, 
kad darbininkės turi organizuotis, nes tik taip jos įstengs pagerinti 
savo būklę ir darbo sąlygas. Ponia Brunschwicg yra motina trijų 
suaugusių vaikų ir močiutė anūkės. Ji yra praktiškai susipažinusi 
su visomis aktualiomis auklėjimo problemomis. Ji maloni, sąži
ninga bendradarbė, atvira ir praktiška.

Stebino visus, kad į Prancūzijos aukštas valdžios vietas pa
kviestos moterys, kai moteris ten neturi politinių teisių. Bet ir šis 
paradoksas turėjo išnykti. Prancūzės moterys, išugdžiusios tokias 
savo lyties atstoves, kaip ankščiau minėtos, pasirodė jau subren
dusios ir politinėms teisėms. Ir štai netrukus po motery pakvieti
mo į ministeres pasklido linksma žinia, kad Prancūzijos moterims 
bus suteikta aktyvi ir pasyvi rinkimų teisė.

Prancūzų atstovų rūmai liepos 30 d. prieš piet pradėjo svar-
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styti rinkimu teisės reformą. Tačiau po trumpy diskusijų 332 bal
sais prieš 233 buvo nutarta tolesnes diskusijas tuo klausimu atidėti 
j vėlesnį posėdį.

Apsvarsčius dar pirmą dalį vyriausybės pasiūlymą smulkiems 
pramonininkams ir prekybininkams remti, prieš baigiant posėdi 
staiga Louis Marin 50 atstovų vardu pasiūlė tuoj svarstyti moterų 
balsavimo teisės projektą. Balsuodami rankos pakėlimu, atstovų 
rūmai sutiko tą projektą tuoj svarstyti.

Po trumpy diskusijų 488 balsais prieš vieną, atstovų rūmai 
priėmė {statymo projektą, kuriuo moterims Prancūzijoje suteikia
ma lygi su vyrų aktyvi ir pasyvi rinkimų teisė.

Šitokie atstovų rūmų nutarimai buvo padaryti ir anksčiau, tik 
kiekvieną kartą senatas tokį įstatymą atmesdavo. Bet reikia tikėti, 
kad taip neatsitiks šį kartą.

ORGANIZACIJŲ VEIKLA
— Graikijos moterys galės balsuoti. Parlamento 

komisija, kuriai pavesta peržiūrėti Graikijos konstituciją, principe 
sutiko, kad moterys, lygiai, kaip ir vyrai, turi balsavimo teisę ir 
gali būti renkamos i parlamentą, Šią nepaprastai svarbią reformą, 
kurios ištroškusios laukia Graikijos moterys, numatoma įtraukti 
naujon Graikijos konstitucijon, kuri žada būti patvirtinta š. m. lap
kričio mėn. Tokiu būdu sekančiuose rinkimuose į parlamentą, 
kovo mėn. 1937 m., galės dalyvauti ir moterys.

— B o 1 i n i j o j (Piety Amerikoj) moterys baigusios aukštąjį 
mokslą turės teisę balsuoti. Nauja valdžia Bolinijoj, vadovaujant 
pirmininkui Tariv, pripažino balsavimo teises visoms moterims, 
baigusioms aukštąjį mokslą ir įsigijusioms diplomą.

— Flamandų na c i o n a 1 i s t y partija pakvietė senatan 
dvi pasižymėjusias katalikų veikėjas; katalikių moterų profesinių 
sąjungy generalinį sekretorių,, panelę M. Baers ir ponią Marėchal. 
Baers pareiškė spaudos atstovams, kad ji įėjusi į senatą visa 
jėga kovosianti už darbo žmonių, ypatingai motery ir vaiky, 
gerovę.

— Darbininkių kongresas. Paryžiuje įvyko darbininkių 
kongresas, kurį buvo sukvietusi Tarptautinė Moterų Darbininkių 
Sąjunga. Ši organizacija yra įsteigta prieš 5 metus. Jai priklauso 
25 tautų moterų organizacijos. Kongrese buvo nagrinėjami fabri
kų darbininkių, laisvųjų profesijų ir tarnautojų reikalai. Į kongre
są atvyko 19 valstybių atstovės.

— Anglijoje kiekvienas žmogus, uždirbąs į mėnesi 10 
svarų ir mokąs valstybei nedidelį mokestį, sulaukęs 65 metus 
gauna pensiją. Dabar moterys, ypač netekėjusios, mitingais ir 
agitacijomis pradėjo kovą už tai, kad joms pensiją pradėtų mo
kėti nuo 55 mėty.
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— Š. m. nuo rugsėjo 28 d. iki spalių mėn. 9 d.. Dubrov- 
n i k e, J u g o s 1 a v i j o j e įvyks T a r p tau t i n i s M o t e r ų S ą j u n- 
gos atstovių suvažiavimas. Lietuvos Moterų Taryba siun
čia į tą suvažiavimą savo 3 atstoves: p. Pr. Pikčilingienę, p. 
Avietienaitę ir p. Lozoraitienę.

— Belgijos Katalikių Mergaičių Sąjunga susideda 
iŠ penkių Šakų: ūkininkaičių, darbininkių, studenčių, moksleivių 
ir miestelėnių. 1935 m. ūkininkaičių grupė turėjo 7234 narius, 
darbininkių grupė 11346 narius, studenčių grupė 139 narius, 
moksleivių grupė 4319 narius ir miestelėnių grupė 4827 narius. 
Viso 1935 m. Belgijos katalikių mergaičių sąjunga turėjo 27865 
narius. Belgijos mergaitės turi gausingą savo spaudą. Ūkininkai
tėms yra leidžiamas mėnesinis laikraštis, kurio tiražas 1935 m. 
siekė 7000 ekz.; sekcijų vadovės gaudavo kas mėnuo vadovėms 
skirtą biuletenį. Turėdamos tik pusaštunto tūkstančio narių, jos 
išplatino 1935 m. jų išleisto kalendoriaus net 15.500 egz. Labiau
siai savo spauda yra turtinga darbininkių grupė. Jos mėnesinis 
laikraštis nariams 1935 m. turėjo 30 000 skaitytojų (pačių narių 
tebuvo tik 11.3461). Savo kalendoriaus jos išplatino 1935 m. net 
42.500 ekz. Visokių kitų neperiodinių leidinių jos išplatino 1935 
m. bėgy apie pusę milijono ekz. Jų dėka 1935 m. Velykų proga 
per 10.000 jaunų darbininkių, apsileidusių savo tikybinėse parei
gose, vėl susitaikė su Dievu. Daugelis jų jau po kelis metus 
nebuvo buvusios išpažinties.

— L. K. Moterų jubiliejus. 1938 m. sukanka 30 metų 
kaip įkurta L. K. Moterų Dr-ja. Ši organizacija jau ruošiasi savo 
jubiliejų iškilmingai švęsti.

— Šiaulių moterų stovykla jau ketvirtą kartą įvyko 
pajūryje. Šią vasarą, susirinkusių Šiaulių į stovyklą Palangoje 
tikslas buvo pasiruošti moterų Šiaulių vienetams vadovauti fizinio 
lavinimo ir auklėjimo dalykuose. Visas stovyklos mokymo planas 
buvo paskirstytas į ideologinę, organizacinę ir sporto dalį. * Sto
vyklos vadė buvo p. S. Marcinkevičienė. Stovyklos dalyvės leido 
stovyklos laikraštį „Skruzdėlyną“.

— Inteligenčių draugijos steigimo reikalas. Prieš 
pat išsiskirstant vasaros atostogoms, pas p. M. Galdikienę susi
rinko būrys artimųjų N. Vaidilutės draugių — bendradarbių prie 
arbatos stiklo. Besikalbant įvairiais kultūriniais klausimais iškeltas 
moterų inteligenčių organizacijos steigimo reikalas. Šį klausimą 
svarsčiusių nuomone, atrodo, kad šis reikalas jau visais atžvil
giais yra pribrendęs.

— Pasaulinės t a i k o s kongresas šiais metais vyko 
Briuselyje rugsėjo 3 — 7 d. d. Kongreso dalyviams būtina, kad 
jie pripažintų:

1) taikos sutarčių ir iš jų išplaukiančių prievolių šventumą,
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2) ginklavimosi sumažinimą ir panaikinimą pelno, gauna
mo iš ginklų gamybos,

3) Tautų Sąjungos sustiprinimą ir sudarymą su jos pagalba
kolektyvinio saugumo, kad būtų galima pasipriešinti kiekvienam 
puolikui, ir ' .

4) sudarymą Tautų Sąjungos rėmuose tokio organizmo, ku
ris pajėgtų imtis kuo greičiausiai tikrų priemonių bekylančiam 
karo pavojui užkirsti.

Viso šio taikos judėjimo, vadinamo „Pasaulio taikos Šali
ninkų susibūrimu taikai remti“ (Rassemblement unlversel pour 
la pax), prišaky stovi anglų lordas, didelis pacifistas, beveik nuo
latinis Anglijos atstovas Tautų Sąjungos visuotiniuose susirinki
muose, Robertas Cecil (Sesilis) ir dabartinis Prancūzijos aviacijos 
ministeris Petras Cot (Kotas).

Lietuvės vienuolės — į Ameriką. Vargdienių Sese
lių Kongregacija, kuri pasireiškė savo gražiais darbais Lietuvoje 
ir gerokai savo veikimą išplėtė, šiais metais buvo pakviesta per
kelti savo misijas net į kitą kontinentą, į Šiaurės Ameriką. Tai 
bene pirmas Lietuvos moterų vienuolynų gyvenime atsitikimas, 
kada siunčiami nariai patarnauti užjūrio lietuviams. Dauguma 
Lietuvos moterų vienuolynų turėjo užuomazgą kitose šalyse, o 
ši jauna vienuolija, įsikūrusi Lietuvos Nepriklausomybės atgavi-

Vargdieniu Seserų Kon
gregacijos pirmosios sese
rys, Įsikūrusios šiomis die
nomis Thompsone.
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mo išvakarėse (1916 m.) Marijampolėje — viename lietuviškiausių 
miestų, pasižymi gyvai lietuviška dvasia, dvelkia savo natūralia 
džiaugsminga meile, švelnumu ir paprastumu. Amerikos lietuviai 
katalikai dėl šių privalumų ir pakvietė Vargdienių Seseles j savo 
antrąją tėvynę, kad jos padėty tenykščiams lietuviams išlaikyti 
katalikiškumą ir lietuviškumą. ,

Pirmai pradžiai rugpjūčio mėn. 9 d. Generalės Motinos Sės. 
U. Novickaitės lydimos išvažiavo Amerikon įsikurti penkios Se
serys: Ona Šaulytė, Ona Novickaitė, Marija Pacevičiūtė, Elena 
Navickaitė ir Angela Paplauskaitė. Jos sustojo lietuvių mokslo 
židiny — Marianopoly. Iš ten savo veikimą plės pirmiausia Ryti
nėse Amerikos valstybėse, vėliau kitur. Generale Motina Sės. U. 
Novickaitė Amerikoj išbus apie metus laiko. Būdama prityrusi ir 
gabi organizatorė padės naujai nuvykusioms Seselėms tinkamai 
susitvarkyti ir pradėti darbą. Vargdienių Seselių Kongregacijoje 
yra kelios Amerikos lietuvaitės ir dar ryžtasi stoti nemažas būrys. 
Taigi Vargdienių Seselių Vienuolijoje bręsta naujų jėgų, kurios 
ateity gali suvaidinti reikšmingą vaidmenį Lietuvoje ir lietuvių 
išeivijoje.

Šią vasarą Vargdienių Seserų Kongregacija 
Marijampolėje suruošė vieno mėnesio vaikų darželių vedėjoms 
kursus. Kursus sumaniai vedė p. Dr. O. Norušytė, ji negailėjo savo 
brangaus laiko, su tikru pasiaukojimu dirbo, kada kiti ilsisi. Kur
suose buvo dėstoma vaikų psichologija, žaidimai, darželio moks
las ir kiti dalykai. Kursus lankė apie 20 seselių, vienos jų dirba 
vaikų darželiuose, kitos pradžios mokyklose, vaikų prieglaudose 
ir tt. Džiugu, kad ši Vienuolija supranta mokslo pažangos reikalą 
ir stengiasi savo narius jų darbo srity supažindinti su pasku
tiniais mokslo laimėjimais, pagilinti jų žinias.

Tarptautinės Katalikių Moterų Lygos Jaunųjų 
Sekcija rugpjūčio pabaigoje posėdžiavo Paryžiuje, kur buvo 
svarstomi tarptautinio kongreso, įvyksiančio 1937 m. Velykų me
tu Briusely, reikalai. Bendroji kongreso tema: Moteriškasis 
jaunimas šiandieniame pasauly. Posėdy dalyvavo at
stovės iŠ Olandijos, Belgijos, Anglijos, Lenkijos, Prancūzijos, 
Italijos, Šveicarijos ir k. Monsinjoras Hoogveld’as atlaikė šv. Mi
šias už Sekcijos narius Ispanijoje. Taip pat bendros maldos 
buvo aukotos už seseris ispanes. Šv. Tėvas palaimino posėdžio 
nares, ugdančias apaštalavimą.

MUSŲ VIEŠNIOS, VEIKĖJOS, DARBININKĖS

— Zuzana Š aini e nė, pasaulinio masto veikėja, ^žy m i 
visuomenininke amerikietė advokatė. Ji, vykdama iš Paryžiaus, 
kur nuo š. m. liepos mėn. 26 d. iki rugpjūčio mėn. 1 d. dalyvavo 
kaip Š. Amerikos moterų delegacijos pirmininkė moterų profesi-
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Zuzana Salnienė.

jonalių tarptautiniame kongrese, užsuko pas mus paviešėti. Kelias 
dienas praleidusi Lietuvoje ji išvyko. Zuzana Šalnienė yra Mas- 
sachusots valstybės teismo narė, tos valstybės motery advokačių 
draugijos pirmininkė, taip pat pasaulio moterų teisininkių draugi
jos pirmininkė. Ji aktingai dalyvauja tarptautinėje motery darbi
ninkių teisėms ginti komisijoje ir yra Bostono moterų skyriaus 
Rotary klubo pirmininkė. Be to, dalyvauja įvairiose vietos lietu
vių organizacijose. Lietuvos Moterų Sąjungos Taryba ir Advokatų 
Taryba Z. Šalnienės garbei buvo suruošę vaišes Kaune. DULR 
pirm. R. Skipitis ir p. Šalnienės iš Amerikos pažįstama p-lė Avie- 
tėnaitė sudarė progą viešniai pamatyti Nemuno krantus nuo 
Birštono ligi Seredžiaus ir įdomesnes Lietuvos vietas. Viešnia 
žavėjosi Lietuvos gamtos gražumu ir žadėjo kitą kartą atvykti 
ilgesniam laikui. Viešnia lankė Čiurlionies galeriją, domėjosi ko- 
oper. organizacijomis. Labai gailėjosi, kad negalėjo ilgiau pabūti 
ir arčiau pažinti Lietuvos gyvenimo. Išvyko rugpiūčio 11 d.

— O na Liūdžiu vi e n ė, Londono Šv. Onos Moterų Dr-jos
pirmininkė atvykusi paviešėti į mylimą savo tėvynę, su p. Ric- 
kiute, a t vežėjau g Anglijos lietuvių linkėjimų. Viešnios tarėsi 
Šv. Onos Moterų Dr-jos ir L. K. Moterų Dr-jos dar glaudesnio
bendradarbiavimo reikalais su L. K- Moterų Dr-jos Centro Val
dyba. Ponia Galdikienė š. m. rugsėjo mėn. 8 d. surengė pas 
save malonioms viešnioms vaišes. Į vaišes atvyko ir kelių metų 
p. Liudžiuvienės dukrelė. Visos vaišių dalyvės stebėjosi gryna 
p. Liudžiuvienės dukrelės suvalkietiška tarena ir džiaugėsi, kad 
lietuviškumas taip gražiai klesti jos šeimoje. Po kelių dienų
viešnios žadėjo vykti atgal. Linkime mieloms viešnioms parva
žiavus į savųjų tarpą ir toliau sėkmingai dirbti tautos labui, kaip 
ir iki šiol.
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_ k. Račkįenė, Dr. Al. M. Račkaus žmona, išvykdama 
Lietuvon, atsisveikino su A. L. R. K. Motery Sąjunga. K. RaČ- 
kienė Sąjungom įsirašė 1916 m. 1932 m. ji ypatingai aktyviai 
sąjungiečių tarpe pasireiškė Čikagoje. 1933 m. ji išrinkta Čikagos 
apskr. sąjungiečiy pirmininke. Tas pareigas ėjo du metu. 17-me 
Moterų Sąjungos seime ji atstovavo čikagietes. Jos pastangomis 
buvo sustiprintos silpnos kuopos, įvestas „Draugo“ radio valan
doj šeimininkių pasikalbėjimas. K. Račkienės ypatingas rūpestis 
buvo išnaikinti organizacijoje asmeniškumus, nes tai esąs vėžys, 
kuris ėda kultūrinį darbą.

Čikagos lietuvės pavydi Lietuvai tokios veikėjos, bet tikisi, 
kad ji čia jas tinkamai atstovaus ir santykių su jomis nenutrauks.

— Vyriausia „Moters* redaktorė p. EI. Starkienė 
ir red. pavad. p. O. Gratkauskienė pasitraukė iš eitų pareigų nuo 
š. m. rugsėjo mėn. Į dienos.

— Apolonija Sereikytė, L. K. Moterų Dr-jos C. Val
dybos sekretorė, ilgą laiką dirbusi Draugijoje, vieniems metams 
iš eitųjų pareigų pasitraukė.

— Moterys direktorės ir vi cedirek torės. P. M. 
Galdikienė, iki šiol buvusi seserų Širdiečių laikomos merg. mo
kytojų seminarijos direktore, Šiais metais paskirta tų pat seserų 
laikomos mergaičių gimnazijos direktore. P. Skardžiuvienė pa
skirta Aušros merg. gimnazijos vicedirektore. P. Vanda Sruogie
nė paskirta Kauno III mišros gimnazijos vicedirektore, p. J. Pet
rauskienė — Kėdainių gimnazijos vicedirektore.

Atleistos specialistės moterys. Medicinos gydyto
jas p. Vieuožinskienę ir p. Šleževičienę, remiantis ministeriy ka
bineto nutarimu dėl dviejų vedusių tarnybų, Kauno miesto savi
valdybė iš tarnybų atleido. Tokiais pat motyvais buvo atleistos 
iš tarnybų gailestingoji sesuo p. Krištupavičienė ir p. Markančienė.

— Ona Stašinskaitė baigė Šiais metais Paryžiuje dip
lomatinius mokslus.

— Moteris teatro direktorius Vengrijoj. Debredži- 
no miesto teatro direktorium paskirta žinoma vengrų artistė Lili 
Nemenyi. šį teatrą nuomoja jos vyras, režisierius FIovartas.

— Pianystė DukstulskaitėVII. 20. Stokholmo radiofo
ne koncertavo. Ji išpildė Šimkaus, Banaičio, Jakubėno ir Čiur- 
lionies kompozicijas.

— Stefani agentūros atstovė, ponia J. Faschini lan
kėsi šią vasarą Lietuvoj.

— Tarptautinį dantų gydytojų kongresą Vienoje 
Lietuvos vardu sveikino p. Mikuckaitė. Iš Lietuvos tame kon
grese dalyvavo apie 30 gydytojų.

— Handel Mazetti, austrų katalikų rašytojai, Linco 
miesto taryba liepos 16 d. suteikė garbės pilietės vardą.
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Mūsų radiofonui 10 metu. P-lė
I. Garmiūtė radiofono ilgametė diktorė.

— Garbės ženklais apdovanotos moterys. VVS 
Širvintų sk. veikli narė Libė Mednikienė už nuopelnus Lietuvai 
apdovanota Vyties Kryžiumi. Tautos šventės proga rugsėjo 8 d. 
pono Prezidento aktu, tarp kitų, garbės ženklais buvo apdovano
tos ir šios moterys: Vytauto Didžiojo ordino medaliu 3 laipsnio: 
kariuomenės intendantūros civil. tarn. Magdalena Kavaliauskaitė 
ir G. Gindvilaitė, karo ligon. civil. tarn. E. Zalubienė ir K. Gri- 
galiūnaitė, karo mokyklos civil. tarn. V. Kairytė. Šaulės apdova
notos už nuopelnus Lietuvai Vytauto D. Ordino medaliu: V. Po- 
pikaitė, VIII Vilkaviškio rinktinės 2-ju laipsniu ir M. Vielavičienė, 
II Utenos rinkt, bei O. Alikaitė-Šepskienė, XIII Mažeikių rinkt. 
3-ju ordeno laipsniu.

— Rašytojos sukaktis. RugpiGČio21 d. baigė septynias
dešimt penktuosius metus austrų rašytoja Marija Feiin von Buol. 
Savo apsakymėliuose ir dramose ji mėgsta vaizduoti tiroliečių 
gyvenimą. Vienas kritikas ją pavadino „Šventoji Tirolio mūza“.

JOS ILSISI VIEŠPATYJE
— A f a. Petronėlė Narbutienė — Sliesoraitytė-Filia Maris 

šiemet liepos 4 d. nuskendo Nery. Jos laidotuvės įvyko liepos 
mėn. 7 d. A. a. P. Narbutienė yra darbininkų teatro kūrėja. Daug 
kas ją vadina darbininkų linksmintoja. Ji buvo L. K. Dramos 
sekcijos pirmininkė ir ilgametė darbininkų vaidilų trupės režisorė. 
Stingant veikalų, ji pati juos rašė savo scenai. Kai kurie jos 
kūriniai atspausdinti perijodinėje spaudoje. Ant jos kapo padėta 
5 vainikai ir daug gėlių.

v
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V.V.V

A. a. Gražia Deledda, ga 
biausia siu dienu romaniste.

— A f a. G r a z i a D e 1 e d d a. Rugpjūčio 16 d. rytą mirė 
Gražia Deledda, sulaukusiai mėty amžiaus. Velionės valia lai
dotuvėse tedalyvavo tik rašytojos šeimos nariai ir keletas pačiy 
artimyjy draugy. Gražia Deledda, Sardinijos duktė, gimusi toj 
saloj 1875 m., tebuvo išėjusi tik pradžios mokyklą. Jos pirmas 
pasakojimas buvo išspausdintas viename Romos laikrašty, kai ji 
teturėjo vos 15 metų. Pirmąjį romaną ji išleido, būdama 17 m. 
„Fior di Sardegna.“ Europinį garsą pelnė apie 1900 metus, kada 
ištekėjusi persikėlė j Romą ir išleido visą eilę romany. 1927 m. 
Deledda gavo Nobelio literatūros premiją. Į lietuviy kalbą dar 
neturim išversto nė vieno jos romano.

- A t a. A u r e 1 i j a D o b k e v i č i ū t ė gimė 1911 m. Kau
ne. Čia lankė pradžios mokyklą, 1923 m. įstojo į Aušros gimna
ziją. 1931 m. įstojo į V. D. U. Teisiy fakultetą, kuriame vienus 
metus pastudijavus ir išlaikius lotynų kalbos egzaminus perėjo į 
Medicinos fakulteto Odontologijos skyrių. Po 3 studijavimo mėty, 
susilpnėjus plaučiams, gydytojų patariama pertraukė studijas. Lie
pos mėn. susirgo plaučių uždegimu. Prisideda dar sauso, o vė
liau etudatyvinio pleurito komplikacijos ir ligonė liepos mėn. 29 d. 
ryte mirė. Korporacija neteko sąmoningos ir uolios korporantės.

— A f a. E. Daugeli e n ė. Šiy mėty birželio mėn. pra
džioj buvusi gailestinga sesutė Eudokija Daugėlienė minėjo 75 
mėty amžiaus sukaktį, o po dviejų mėnesiy jau tenka minėti ją, 
kaip pasitraukusią iš gyvyjy tarpo.

Ji visą savo amžiy buvusi judri ir energinga moteris. Prieš 
didįjį karą dirbo kooperacijos srity. Daug teko kovoti norintįsteig-
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ti dirbtuvėlių vietoj apdirbti ūkininkų gaminius, ypač linus. Ne 
vien gailestingosios sesers srity dirbo. Jai rūpėjo ir kiti vietos 
gyventojų reikalai.

Paskutiniu laiku jai už pasidarbavimą Lietuvai buvo pa
skirta pensija po 50 lt. mėnesiui, tačiau ja pasinaudoti nebete
ko. Vos pirmą mėnesį gavusi pensiją, po kelių dienų pasitraukė 
iš gyvųjų pasaulio. Mirė rugpjūčio 6 d. 20 vai. savo namuose 
(Šančiuose).

Rugpiučio 7 d. 19 vai. velionė buvo palydėta iš savo na
mų į Kauno stačiatikių cerkvę Vytauto prospekte (Velionė buvo 
stačiatikė, gudė, kilusi iš Vitebsko gub.) Rugpiūčio 8 d. rytą bu
vo už ją pamaldos, o 16 vai. palaidota Kauno stačiatikių kapi
nėse. Su ja atsisveikinti buvo susirinkęs būrelis kauniečių lietu
vių, gudų ir rusų. Savanoriai kūrėjai, atsidėkodami už jos talką 
kovų metu 1919 m., pirmosiose kautynėse Kėdainių apylinkėse, 
ant jos kapo uždėjo gėlių vainiką ir J. Narbutas savanorių kū
rėjų vardu prie kapo tarė nuoširdų atsisveikinimo žodį.

NUOMONĖS APIE MOTERIS

Vienas amerikietis mokslininkas d r. Edgar Al
len iš Mayo klinikos, Rochester, Minu., savo neseniai išleistame 
veikale „Hygeia“ rašo, kad nors ir tvirtinama, kad moterys yra 
silpnoji lytis, bet esą kaip tik priešingai — vyrai, ne moterys 
yra ta silpnoji lytis.

Tam savo tvirtinimui jis sužymėjo 300.000 žinomų jam at
sitikimų. Jis patyręs, kad daugiau gimsta berniukų negyvų, kaip 
mergaičių, taip pat daugiau berniukų gimsta su visokiais kūno 
trūkumais ir daugiau miršta. Taip pat daugiau esą moterų našlių, 
kaip vyrų. Daugiau moterų, negu vyrų, sulaukia 75 m. amžiaus. 
Be to, kaip tik po 55 m. amžiaus moterų yra daugiau, kaip vyrų.

— Esminis moters auklėjimas. Ugdymo reikalui 
skiriamame žurnale „Bildung und Erziehung“ (š. m. 4 nr.) Dr. 
Josepha Fischer rašo apie esminį moters auklėjimą. Pagrindinė 
jos straipsnio mintis yra ši: aukštesnio uždavinio, kaip žmonos 
ir motinos nėra; moters auklėjimas turi būti apsprendžiamas pa
čios moters, ne kultūrinio vyrų darbo. Auklėjimas tikram mote
riškumui nėra galimas be religinio ir tautinio pagrindo.
• *

• ■ > ' * ■ '

NAUJOS JĖGOS
t

— Šiais metais Kauno konservatoriją baigusių 
tarpe moterų yra 7 — S. Kazlauskaitė, S. Koncevičienė, S. Ku- 
dokienė, E. Martinonienė, A. Smilgevičiūtė — Urbienė, P. Za
niauskaitė ir N. Cigleraitė.

361

57



o

Šv. Vincento a Paulo Draugijos vaiku darželiu vedėju kursus baigė 
37 auklėtinės. Nuotraukoj matyti ir dėstytojos — vedėja dr. Norušytė, 
gyd. Ragaišienė, p-lė Labanauskaitė, p Steponaitytė-Marijošienė; iš ki
tos pusės kap. kun Žitkus, p. Kaveckienė ir p-lė Drungaitė.

— 37 kvalifikuotos vaikų darželių vedėjos. 
Pradžioje praėjusių mokslo metų šv. Vincento Pauliečio draugija 
Kaune, įsteigė vaiky darželių vedėjoms kursus. Kursai išleido pir
mąją laidą diplomuotų vaikų darželių vedėjų. Baigė 37. Kursams, 
vadovauja dr. Norušytė. o ,

Kursai veiks ir šiais metais. Kiek teko girdėti, jie dar bus 
praplėsti ta prasme, kad kursus lankančios turės didesnį specija- 
lybių pasirinkimą: namų auklės — slaugės, vaikų darželių vedė
jos, vaikų Židinių vedėjos. Kursų programą išeiti numatoma per 
du metu. Vadinasi bus dviejų metų kursai. Salia kursų veikia 
kaip ir pernai, pavyzdinis, Dr. O. Norušytės vedamas, inteligentų 
vaikams darželis, Kauko g. 13. 

r
Socialinio pobūdžio vienuolynas. Kard. Innitzer 

patvirtino naujai įsikūrusį vienuolyną „Caritas'Socialis.“ Tö vie
nuolyno seserys nedarydamos formalių įžadų, paprastai pasižada 
gyvenime pildyti tris evangelijos patarimus, ypatingai gi pasi
švęsti socialiai — karitatyvinei veiklai.
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KŪRYBOS KELIU

—L i e t u v o s Moterų Taryba lietuvei motinai pagerbti 
skelbia konkursų scenos veikalui parašyti. Už geriausių veikalų 
skiriama 1.000 lity premija.

Norį konkurse dalyvauti autoriai turi savo veikale iškelti 
motinos vaidmenį šeimoje ir visuomenėje gražiausioje šviesoje“ 
nenusidėdami psichologinei ir gyvenimiškai tikrovei. Siužetas turi 
būtį paimtas iš lietuvių gyvenimo, vis viena kurio laikotarpio. 
Veikalas gali būti istoriškas ar iš šiy dienų gyvenimo. Scenos 
veikalas gali būti drama ar šiaip pjesė nemažiau kaip 3 -— 4 
veiksmy, lengvai pastatomas net ir mėgėjų teatre, nereikalaujant 
sudėtingų dekoracijy. Pirmų kartų veikalas turėtų būti pastatytas 
per Motinos Dienų.

— Lietuvos Motery Kultūros D-ja pasiryžo Pijaus XI 
15 mėty popiežiavimo ir 80 m. amžiaus jubiliejaus proga išleisti 
monografijų apie dabartinį Šv. Tėvų. P-lė Zoštatttaitė_ biografijų 
jau parašė. Jau yra pasižadėję parašyti J. E. vysk. Būčys, rėkt 
Penkauskas, tėvas Paukštys ir k. Tai bus išsami studija apie 
Pijy XI.

— Atsiminimų „Iš praeities“ autorė S. Vaineikienė (Palan
goje) parašė romanų iš rūsy revoliucijos laikų, pavadintų „Žmo
nės, kurie gyveno“.

— „Literatūros Naujienos“ paskelbė konkursų iš 5 naujų, 
ligi šiol nespausdintų, eilėraščių atspėti jų autorius. Konkurse 
dalyvavo 37 spėjikai, — jy 2/s motery. Tiksliausia autorius at
spėjo Liepinaitė iš Žagarės. Ji laimėjo skirtų premijų 100 lt.

— Pavasario mergaičių S ų j u n g a projektuoja leisti 
mergaitėms atskirų laikraštį. Lig šiol jos tenkinosi „Pavasariu,“ 
kuris buvo taikomas tiek vyram, tiek mergaitėm.

— L. Moterų Taryba nuo naujų mėty leis savo laik
raštį. Laikraštis bus lengvo informacinio pobūdžio.

Angly himnų sukūrė vienuolė. Liudvikas XIV pa
noro sykį Saint-Cyr aplankyti vienuolynų, kuriame buvo auklė
jamos aristokraty dukters. Vienuolyno viršininkė p. de Brinon su
dėjo pašlovinimo giesmę, kurių ^auklėtinės turėjo karaliui padai
nuoti. Giesmės tekstas prasidėjo tokiais prancūziškais žodžiais: 
„Didysis Dieve, gelbėk karalių. Didysis Dieve, saugok karalių“... 
Muzikų himnui parašė vienas italas, florentietis Gian Battista Lul
lt Šitų giesmę atsitiktinai išgirdo kompozitorius Händelis. Jis 
tekstų išvertė į vokiečių kalbų ir šį tų pakeitė. Nepakeitęs melo
dijos paaukojo giesmę Hanoverio karaliui Jurgiui. Kai šis tapo 
Anglijos karalium, savo himnų jis pasilaikė ir išversdino į angly 
kalbų. Tokiu būdu angly himno autoriai yra buvę prancūzų vie
nuolė ir italų kompozitorius,
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Knygos
f • i t m TE* c) t ti Jaunos sielos auklėjimas. įvado 

žodį parašė J. E. Vysk. P. Būčys M. I. C. Išvertė Pr. Gaidama
vičius ir Vyt. Mankeliūnas. Kaunas 1935. Kaina 5 litai.

Pamatęs, kad du žymus žmonės (Pr. Tbth’as ir Vysk. Būčys) 
yra prisidėję prie šios knygos atsiradimo, nutariau panagrinėti iš 
pagrindų jos turinį ir nors keliais žodžiais supažindinti auklėtojas 
su taip originaliu ir aktualiu veikalu.

Dr. Tothas, gerai suprantąs mūšy laiky dvasią if būdamas 
geras pedagogas, davė mums ilgy savo studijy ir dar didesnio 
patyrimo išdavą — šį veikalą. „Turimus mokymo metodus reikia 
praplėsti, juos pritaikinti moderniesiems reikalavimams... Tuomet 
galės mūšy auklėjimas parodyti visą savo vertę, kai mūšy auk
lėtiniai priešinsis kiekvienam puolimui ir iš mokyklos suolo pa
tekę į geležines kito auklėtojo — gyvenimo rankas. Bet visa tai, 
kartojame, galėsime tik tuomet pasiekti, kai mūšy seni, amžiais 
išmėginti metodai bus siejami su XX amžiaus gyvenimu ir iš tos 
sąsijos išaugs mūsų auklėjimas“. (22 p.) Autorius pasistatęs sau 
tokį uždavinį eina prie jo realizavimo visuose 12 skyrių, kurie 
tikrai pasižymi naujoviškumu. Autorius neduoda daug gražiy išve- 
džiojimy, bet patiekia praktišky nurodymų, kaip mūšy moderniai
siais laikais privalo būti auklėjamas jaunuolis. Todėl be šio vei
kalo neturėty apseiti nė vienas, kam rūpi jauna siela, kam rūpi, 
kad rūpestingai tvarkomam daržely nebūtų prisėta piktžoliy, ku
rios trukdo augti gerai sielai. V. Qrusnys

A. Vaičiulaitis: Mūsų mažoji sesuo. Išleido Sakalas. 
1936. 162 pusi. 2 lt. Iliustravo M. Katiliūtė.

Tai apysaka, anot reklamos, dideliems ir vaikams. Kad kai 
kurie suaugę mėgsta skaityti vaiky literatūrą, o vaikai griebia su
augusių knygas, tai tiesa. Bet parašyti knygą, kad būtų įdomi 
suaugusiems ir vaikams, jau sunkiau. Kai kurie recenzentai pri
pažino Šią knygą suaugusiems, bet pats autorius, matyt, taikė 
vaikams, nes a) prieš kiekvieną skyrelį patiekė smulkų skyrelio 
turinį, b) — davė knygy tikrinimo komisijai; į tai čia ir pažiūrė
sime, kiek ji tinkama vaikams.

Pasakojama išgyvenimai 5-6 mėty mergaitės. Intrygos beveik 
nėra, palaidai tesurišti atskiri skyreliai, nors ir meniškai išbaigti. 
Vaičiulaitis puikus stilistas, ir šioj knygoj taip subtiliai ir vieto
mis net persmulkiai vaizduoja gamtą, kad vaikams, — kurie ir
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šiaip nelabai mėgsta gamtos aprašymu, — tas bus persunku pa
justi, čia jau reikia gilesnio supratimo ir įsiklausymo į jos pulsą.

Šioks toks pedagogas nelabai norės vaikams duoti ir dėl 
gausybės kalbų apie velnius, raganas, elgetas, nes pedagogikos 
atžvilgiu stiliaus gražumas to neišperka.

Taigi ši apysaka, taip sakant vaikus praaugo, ir gali atsitikti, 
kaip su Zobarsko „Ganyklų vaikais“, (nenoriu čia smulkiau nag- ~ 
rinėti, kodėl) — kad net kelios mokytojos stebėjosi, kad vaikai 
neskaito, paskaito vienas ir stovi padėta.

M. Katiliūtės iliustracijos vaikams nevisai tinkamos, nors 
ryškios, bet „sustingusios“. — M. Jančytė

Liudas Dovydėnas: Kelionė į pievas. Išleido Sakalas. 
1936. 210 pusi. 2,50 lt. Iliustravo T. Kulakauskas.

Kelionėje į pievas telpa 8 apsakymėliai įvairaus dydžio ir 
įvairių nuotaikų, vieni daugiau vaikų išgyvenimai, antri iš gyvu
lių ir augalų pasaulio. įdomiausias ir gražiausias apsakymėlis 
yra: „Rašalas“, — labai vykusiai pagauta vaikų psichologijos 
kertelė, — iš vokiečių okupacijos laikų. „Kelionė į pievas“ — 
„Tvenkinys“ — ilgoki ir netaip vieningi. „Tuščia varpa“, tru
putį į Anderseno pasakas panašu, bet gražiai aprašyta gamta, — 
paprasti ryškūs palyginimai pav. „... Svyravo pageltęs dobilas 
vieškelio dulkėmis apkritęs, kaip malūnininko kepurė“... arba:, 
„... Iš po mirusio ir pageltusio želmens kojų išsišovė naujas dai
gas ...“ir Lt.

Silpniausi bus „Miško daina“ ir „Pirklys“, nors juose netrūks
ta gyvenimo.

Ši knyga yra gražus įnašas į vaikų literatūrą.
Dėl iliustracijos tai reikia apgailestauti, kad jos neatitinka 

vaizdelių gražumui. Štai, pačių mažųjų skaitytojų apibudinimai: 
— Ant viršelio negras... tik kodėl jis be akių?.. O vaikai murzi
ni, turbūt, nesiprausę... O tos pono kojos, kaip lokio... Gal jis 
lokys? M.

Vladas Kupris: Širdies pėdsakais, eilėraščiai. Skautų 
Aido leidinys. 1936 m. 45 pusi. 1 litas.

Poezija — gražus Parnaso medelis, ir daug kas mėgina jo 
vaisių, bet ne visiems vyksta.

Štai, Vladas Kupris, kaip apdainuoja „Pavasario šventę“: 
„Pavasario šventė — linksmybė visų...
Linksma šitai šypsos saulelė... \ 
Jaunieji draugai, jaunystės griausmu 
Atšvęskim šią gražią dienelę“! (33 pusi.)

Turėsime pripažinti, kad čia poezijos neperdaugiausia. Ar
ba vėl: ’

„Sukursim laužus džiaugsmo Šventei!
Myluosim miško žvėrelius!

ni, turbūt, nesiprausę
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Keleiviams rodysim kür žengti, 
Pakelsim silpną, kurs pargrius“.

Eiliavimo forma maironiška, ritmai neįdomūs, bet autorius 
vis dėlto dideliy pretenzijy turi į poetus, nes baigia savo knygelę:

„Mano eilės gal ir prastos, 
Gal kasdieniškai rėdytos, —
Gal poezijos neras čia 
Tas, kuriam jos... nerašytos“!

Bet šitas pasakymas dar poeto neiškelia (tik parodo, kad 
jis pats abejoja savo kūrybos poetiškumu) — visi turi rasti poe
zijos, kas skaito, nes eilėraščius tik tas skaito, kas mėgsta, kas 
supranta. T. D.

Emil Baumann: Ženklas Delne. Tai nesudėtingos fa
bulos romanas. Jurgis Kormiėras, turtingas jaunikaitis, būdamas 
kare, lyg ir prižada savo draugui Montcalmui, — jei tas žūty,— 
stoti jo vieton: tapti kunigu. Moritcalmas kare žūva. Jurgis abe
joja dėl pašaukimo. Jo prigimtis linksta į pasaulį, motina irgi 
nori jį vedusį matyti, be to, jis įsimyli gražią mergaitę, kuri mie
lai tapty jo žmona. Bet galy gale Jurgis nugali visas kliūtis ir 
žengia prie altoriaus.

Romanas ne per įdomus, galima sakyti bekraujis, bet jauni
mui tiks pasiskaityti.

Pierre L’E r m i t e: Kaip aš nužudžiau savo kūdikį, ro
manas. IŠ 89-jo leidimo vertė P. Kupčiūnas. 1936, 285 pusi. 2,50 lt.

Tos pačios idėjos yra ir tas vertimas. Jie beveik vienas ant
rą papildo. Pirmame— Jurgis tampa kunigu ir, reikia suprasti, 
laimingu. Antrame — Domininką nugali pasaulis ir šis nusižudo.

Jaunas aristokratas turtuolis Domininkas Iholdi, kurį motina 
dievina, patenka katekizuotis pas žmoniy labui pasišventusį kle
boną Filomeną. Domininkas susidomi klebono vedamomis prie
glaudomis ir padeda ne tik pinigais, bet ir darbu, kas be galo 
nepatinka motinai ir dėdei. Paskum Domininkas pajunta pašau
kimą būti kunigu. Visais būdais tam priešinasi motina, dėdė ir 
pagaliau jį įsimylėjusi Lolita.

Įvairiomis intrygomis, persekiojimais vis dėl to pavyksta mo
tinai ir dėdei sulaužyti jo nusistatymą ir apvesdinti su Lolita.

Paskelbiamas karas. Domininkas nori eiti savanoriu, bet, 
visy prašomas, sutinka laukti, kol pašauks. Pašaukus karau, jis 
stoja, bet vėl motina ir dėdė neleidžia jam eiti frontan, bet įtai
so šoferiu užfronty. Iš karo sugrįžęs, Domininkas jaučia sąžinės 
graužimą dėl neišpildyty pareigy ir nusiskandina.

Šis romanas jau įdomesnis už „Ženklą Delne“, daugiau gy
vybiškumo ir pati struktūra sudėtingesnė. Tinka jaunimui.

S t. Paulauskas (Pagal M. Gavalevičiy): Grožio kara
lienė. Išleido Klajūnas. 1936. 128 pusi. 1, 60 lt.
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surinktos legendos apie Mariją. Turinys 
I - Ant žemės, pasakojama Marijos gyve- 
Danguje, Marijos veikla skaistykloje, jos 
Iš dangaus, Marijos teikiamos malonės iŠ

O, vargas, o nelaimė!“ „O naujiena,

Šioje knygutėje 
suskirstytas į 3 dalis, 
nimas žemėje; II — 
garbė danguje; III —- 
dangaus žmonėms.

Kiek S. Paulauskas pats fantazavo, kiek kopijavo Gavalevi- 
čių, negalima pasakyti, neturint Gavalevičiaus knygutės.

Autorius, matyt, stengėsi, kiek galima gražiau ir švelniau 
rašyti, todėl vardus malonina k. a. „Jėzulis, Motinėlė, dukrelė, 
saulutė, rankutės“ ir t. t. Taip pat visas turinys išmargintas to
kiais „poetiškais“ posakiais: „O, koks baisus yra pragaras!“ „O, 
koks liūdnas vaizdas!“ „
įdomi, nauja.“ „O, laimė, o, džiaugsmas!“ ir t. t. ir t. t. — visa 

. tai, žinoma, nepakelia vertės literatūriniu atžvilgiu (nes tai nėra 
literatūros veikalas), nes šitaip „saldžiai“ kalbant per visus 128 
pusi., įgrįsta.

Gaila, kad legendos apie Mariją neranda poeto, kuris jas 
galėtu patiekti tokiu šedevru, kaip S. Lagerlöf: „Padavimas apie 
Gostą Berlingą“.

Knygelės išvaizda brošiūriška, popierius prastas, apsčiai 
korektūros klaidų, o ir antraštė galima buvo rasti tinkamesnę, 
dabar lyg kosmetikos vadovėlis, ar grožio karalienių rinkimai.

Religiniu atžvilgiu, jaunimui, vaikams tiks pasiskaityti. Ma
rijos grožis, gerumas, meilė — bus paguoda ir atrama šios že
mės vargus vargstant. M Jančytė

N. Bičiūnas, Liaudies teatras. Sakalo leidinys, Kaunas, 
1936 m. Pslp. 333. Kaina Lt. 3,50.

Teatras yra žymus veiksnys visuomenės moralę kelti arba 
ją žudyti. Žmogus mėgsta sceną, nes ir pats gyvenimas yra mil
žiniška scena, kur vienaip ar kitaip vaidina savo rolę kiekvienas, 
kurs gyvena. Meniškojo teatralumo pradai kilę iš kilniausiy — 
religinių žmogaus jausmų. Iš viso to įvairiomis epochomis pas
kirose tautose išsirutuliojo — išgyvendamos savotišką savo for
mų istoriją — nūdienis teatras. Scenoj aktorius atskleidžia savo 
sielą, neslėpdamas jos išgyvenimų įvairiose gyvenimo aplinky
bėse. Veiksmai įgauna menišką formą. Tai ir žavi žiūrovą, nes 
visi panašūs išgyvenimai dažnai beformiai dingsta jame, arba 
giliai paslepiami kasdienybės rutinoj.

Teatro meilė ir sukūrė paskirų tautų teatrus, nes tik tautiš
kas teatras gali būti artimiausias žiūrovo sielai. Kaitaliojantis 
įvairioms scenos meno formoms amžių eigoje paliko daug bend
rų dėsnių, kaip ir kiekvienoj kito meno ar mokslo srityje, su 
kuriais susipažinus lengviau yra visų rūšių teatralams kurti vai
dybos meną.

Mūsų krašto scenos meno keliai labai blankūs ir vingiuoti. 
Kilmė išvedama iš religijos gyvenimo, papročių — bet apie tai
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kurių nors ryškesnių istorinių žinių nėra. Nuo XVI a. Vilniuje, 
Kražiuose surengtuose vaidinimuose suskambėdavęs lietuviškas 
žodis, bet, kaip šio veikalo autorius sako, tikro tautiško teatro 
pradžia 1899 m., kada G. Petkevičaitė su dr. Vaineikių Palangoje 
pastatė Keturakio „Ameriką pirtyje“. Nuo šio istoriško fakto au
torius vaizdžiai nupiešia mūsų dramos kelius, tas įvairių užsie- 
niškų režisorių įtakas, svetimokas lietuvio sielai, — lygiagreta 
nepamiršdamas privačių iniciatyvų: skrajojamų trupių, ar net liau
dies scenos mėgėjų suruoštų, vaidinimų, kurių pilna kiekvienam 
bažnytkaimyje ir šiomis dienomis. Nebereikalo autorius pavadina 
savo knygą „Liaudies teatru“, nes mūsų teatras nėra išimtinai 
aristokratų teatras, bet visos tautos teatras. Ir šioje knygoje gau
sūs autoriaus scenos technikos praktiški patarimai tinka tiek auto
riams profesionalams, tiek mėgėjams. Nes autorius vaizdžiai 
aprašęs mūsų teatro istoriją, kalba apie režisoriaus privalumus, 
veikalo pasirinkimą, režisoriaus sumanymus, t. y., specifiškus 
režisoriaus supratimus dramaturgų kūrybos ir jų incenizavimus. 
Toliau randame aktoriaus privalumus, vaidmenų pasiskirstymus, 
aktoriaus scenišką kūrybą ir vaidybinę improvizaciją; kaip turi 
eiti veikalo skaitymai, aktorių balsas ir tartis, repeticijos, vaidmens 
parengimas, scena ir jos įrengimas, dekoracijos, šviesa, baldai, 
butaforija, scenos efektai, grimas ir vaidintojo drabužiai, genera
linės repeticijos, statistai, režisoriaus padėjėjas, administratorius, 
vaidinimas, pagaliau — mėgėjų vaidintinų veikalų sąrašas.

Apskritai, šioj knygoj taip daug techniškų scenos mėgėjams 
receptų, kad kiekvienam Lietuvos kainpelyj, kur režisorius ar net 
aktoriai mėgėjai turės „Liaudies teatrą“, bus scenos menas žymiai 
tobulesnis. Profesionalams naudinga nebent tuo, kad atmintų tai,
ką girdėję studijų laikais — ypač, kurie pradėję sirgti artistų 
ligomis. Gaila tik, kad autorius kiekviena palankesne proga reiš
kia nepasitikėjimą moterims, ypač atsakingesniuose teatralų gyve
nimo epizoduose. Pav., kad ir režisorius, autoriaus nuomone, 
geriau vyras. Kad Šioj srityj gali būti lygiavertės, tiek darbo ini
ciatyva, tiek sumanumu, ir moterys rodo jau, palyginti trumpą 
mūsų teatro istorija. Pati pirmoji mūsų tautiškojo teatro režisorė 
G. Petkevičaitė buvo moteris, o paskui jų yra net keletas, savųjų, 
ne iš užsienio importuotų, kaip kad dauguma anų, kurie „kūrė“
mūsų „tautiškąjį“ teatrą. Kalbant apie aktores — jos tiek pat 
stiprios, kiek ir jų scenos bičiuliai. Šios paskutinės pastabos — 
tik tarp kitko. Apskritai — ši knyga yra visai rimtas, praktiškas, 
tiek vyrų, tiek moterų teatralų patarėjas. Iz. B.

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad. J. Drungaitė.
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Atsiųsta paminėti
Antanas Aleksa, Katalikų bažnyčia Lietuvoje. Su 3 

spalvotais ir 1 nespalvotu žemėlapiu. Red. J. Stakauskas. Sv. 
Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 500. Kaunas* 1936.

PI er re L’E r m i te, Pro katalikiškus akinius« Feljetonų 
rinkinys. Panevėžys, 1936 m.

Pi er r e L’Ermite, Moteris atmerktomis akimis. Romanas; 
Iš 93 leidinio išvertė P. Kupčiūnas. „Žaibas “, 1936 m. Kaina lt.2,50.

Ats. Pulk. J. Petraitis, Didysis karas, il d.1916 -— 
1917 m. įvykiai. „Žaibas“. Kaina lt* 3.

- Alkys,Sveika Baltija! I Kaunas 1936 m. Kaina 50 c. 
Leidėjas A. Umbras.

J. Labužėlis, Už Vilnių. Pjesė. 1936 m. Sukrauta Spau
dos Fonde. Kaina 2 lt.

Religinė atgimimo Sąjunga. Išv. P r o v. T. B. A n d r i u š k a 
S. X Išleido „Žvaigždės“ redakciją, Kaunas, 1936 m. i

P. Ją k a s, Aliną Divony te, jaunoji Kristaus aukos gėlelė. 
Kaunas, 1936. Išleido B-vė „Maldą“.

Tiesos kelias, religijos, doros, mokslo ir visuomenės gy
venimo mėnesinis žurnalas nr. 6, 7, 8 ir 9.

Medicina, n& 5, 6, 7 - 8< . " ■' ■
Literatūra Literatūros, meno ir kultūros žurnalas. Eina 

kas du mėnesiai. Redaguoja Vincas Krėvė Mickevičius. Leidžią 
Universitetas Humanitariniu mokslu Fak.

K. V; B u t vii a, Tiesos fronte. K« V. C. Panevėžio Rajono 
Valdybos leidinys Nr. 44. Kaina 2 lt.

Atsiųsta paminėti nauji „Sakalo“ leidiniai
K a z y s J a n k a u s k a s. Jaunystė prie traukinio. Roma

nas. Sakalas. 264 pusi. Kaina Lt. 3,-^-. . ą > ■

L i 5 n ė J a n u š y t ė. Važiuojam* Jumoristiški feljetonai. 
Šakalas. 192 pusi. Kaina. Lt, 2,—. Si autorė musų skaitytojams 
yra jaą pažįstama iš jos pirmo rinkinio „Ant ko ir pasirašau.* 

; ’ Victor Hugo. Vargdieniai. IV tomaSi Romanas. Saka
las. 360 pust. Kaina Lt. 3,50. Žanas Valžanas vėl laisvas, Marius 
susitinka su Kozete, Valžanas sužino apie jų santykius ir pm> 
jyvena sielos tragediją. Šiame tome aprašoma pradžia revoliu* 
cijos, kurioje aktyviai dalyvaują romano herojai.

K a ž. P a p e č k i o. redag. Du vardai granite. Poezijos 
antologija apie Darių ir Girėną. įvado žodį parašė Liudas Gira. 
Šakalas. 64 pusi. Kaina Lt. 1,50. Drąsusis
ir jų tragiškoji mirtis susilaukė atbalsio ir mūsų grožinėje litera- 
tiroje, ypač poezijoje.

G. R. Būr t b u g h. Užmirštoji salą^ Romanas. J d. Popų* 
liarioji biblioteka Nr. 3. Sakalas. 218 pusl. Kaina Lt. l,50. Popu
li arioji„ Tarzano* knyga visiems žinoma. Čia yra to padės Tar
zano autoriaus naujas, tikrai įdomus, intriguojantis romanas, vfc 
sur labai skaitytojų ir ypač jaunuomenės mėgiamas. ■ 1 y ' '* '• • • ' * * *♦,"***' 1 . y " .• . . į k . —i. . , . - ■ i — ~ f • ■ . .
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Gražių ir vertingų straipsnių, -— studijų ir bele
tristikos yra ir senesniuose ■

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“
KOMPLEKTUOSE nuo 1921 m.
Visi komplektai tik po 5 litus
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