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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 

Nr. 1O 037") 1936 metų spalių mėn. XV

J. DRUNGAITĖ

Vilnius ir krikščioniškoji šeima
Jau kelioliktą kartą švenčiame liūdną spalių devintąją. Su

kūrėme net didžiuosius Vilniaus pasus. Bet uždavinys vis dar 
neišspręstas. Turėsime dar daug dirbti, daug kurti ir nuolat bu
dėti, kol patekės broliams sugrįžimo saulė. Ir ne vien dėl Vil
niaus kurti, ne vien dėl Vilniaus budėti ir dirbti. Vilnius yra lyg 
tas ugninis pavojaus ženklas mūšy tautos padangėje — tai yra 
atbaigiamasis mūšy visų tautos rūpesčių taškas. „Į Vilnių“, ver
žiasi iš kiekvieno lūpy žodis, „į Vilnių“, tvyro kiekvieno širdyje 
ilgesys. Bet kelias tas pažymėtas kokiomis rodyklėmis? Darbas, 
pasiaukojimas, jėga. Fizinė ir moralinė jėga realizuota krašto 
politikoje, ekonomikoje, moksle, mene, štai Vilniui laimėti laidas. 
Kiekvienas pozityvus darbas krašte priartina mus prie Vilniaus.

Mes taip esame įpratę kiekviena proga kalti sau į galvą, 
kad esame be galo maža tauta, kad esame tauta be erdvės ir 
galbūt be balso tarptautinėje plotmėje, ir tais pesimistiškais 
smūgiais raginamės būti budriais, būti stipriais, kūrybingais, 
ruoštis dideliems laimėjimams. Ak, pakelkime akis — Dievo pa
saulis toks platus. Mes turime Baltiją, o lig šiol, gyvendami pa
jūryje, dar nebuvome jūros tauta. Milijonai brolių emigravo iš 
Lietuvos ir tūkstančiai dar tebeemigruoja, o .mes dar neturime 
nė vienos savo kolonijos ir mūsų „mažos“ tautos emigrantai 
išblaškyti tarp kitų tautų emigrantų išsigema. Mes atiduodame 
savo kraują svetimiesiems. Galbūt šitiems ir daugeliui kitų uždą- 
viniy įvykdyti reikalingas tam tikras kultūrinis tautos subrendi
mas, politinio gyvenimo stažas. Bet žygiams per atlantą juk už
teko drąsos, inicijatyvos ir sugebėjimų. Užtenka drąsos ir suge
bėjimų ir kitose srityse, kur tik pradedama veikti. Su tuo bėdos 
nėra. Tad kogi pasigendame šių dienų lietuvio gyvenime?

Šiandie daugumas žmonių gyvena taip, kaip gyvenasi. Ve
getuojama diena iŠ dienos be jokio aukštesnio tikslo ateičiai, į 
kurį galima būtų projektuoti kiekvienos dienos darbus. Tiesa, 
turima planų ir tikslų, bet jie dažniausiai baigiasi rūpesčiais dėl
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Audros Vartų bažnyčia Vilniuje.

asmeniškos egzistencijos užtikrinimo. Turima perspektyvy, bet 
jos dažnai nesiekia toliau, kaip reikalų sutvarkymo taip, idant 
patogu būt nugyventi visą savo amžių. O juk tai tolima perspekty
va,—varlės perspektyva, — „Posle nas, chot trawa nie rasti“ (po 
mūsyjegu nors ir žolė neauga). Štai čia ir yra priežastis, kad mes 
neparodome pakankamai ekspansijos ir inicijatyvos gyvybiniuose 
tautos reikaluose. Mūšy energija nukrypsta j kitas sritis; dienraščių 
skiltyse ji pasisako išeikvojimais, peštynėmis, girtavimais ir kito
kiais pavidalais. Tai bemintiškumo žymė. Žmogus gyvena kaip gy- 
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„Mūsų’Vllniaus“ klišė. Vilniaug Aušros Vartų Šv. Marijos paveikslas.
Nuotrauka iš 1927 metų po atnaujinimo.
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venasi, o jei energijos perteklius išmeta jį iš įprastų vėžy, tai ir 
įvyksta įvairiausių ekscesų, nevertų žmogiško veiksmo vardo.

Mums trūksta idėjų. Tiesa, turime jų, bet ne širdy, ne pro
te. Kad idėja žmogui vadovautų, kad duoty jo veiksmams tinka
mą kryptį ir prasmę, reikia,, kad žmogus ją pamiltų, kad su ja 
suaugtų. Kalbėkime, rašykime apie kažkaip aukštus idealus, kur
kime gražiausias idėjas, jei neįdiegsime jy į žmogaus širdį, jos 
liks bevaisės. Nesvarbu kokios jos būtų — religinės, tautinės ar 
apskritai humaniškos, visos jos liks bereikšmės, jei nepasieks 
gyvos žmogaus širdies.

Žmogų be minties, žmogų be idėjos mato šių dienų gyve
nime moters žvilgsnys. Mato iš to kylančią skriaudą Bažnyčiai, 
tautai ir žmonijai ir štai pasklinda šūkis — sukrikščioninki m e 
šeimą. O tai reiškia, duokime žmogui gražiausių idėjy, išmoky
kime jį iš pat mažens mylėti kilniausius idealus, parodykime jam 
į tuos idealus kelią. Sukrikščioninti šeimą, reiškia išauginti tautai 
pilnutinį žmogų, duoti kilnių asmenybių visiems pozityviems 
Bažnyčios ir tautos uždaviniams vykdyti.

Šiuo obalsiu platesnį viešą sąjūdį pirmoji pradėjo L. K. 
Motery Dr-ja šių metų pavasarį įvykusia konferencija, kurioje ir 
buvo išnagrinėta visa eilė šeimų sukrikščioninimo reikalu 
klausimų. Devyniose paskaitose nuodugniai išdėstyta visa eilė 
priemonių kaip šią mintį realizuoti. Šiomis dienomis išėjo iš spau
dos tų paskaitų rinkinys „Krikščioniškoji šeima“. Draugija numatė 
dar visą eilę kursų įvairiose vietose šiuo reikalu pravesti.

Taip dirba kaimo liaudies moterys. O mes, inteligentės, ar 
nevertėtų ir mums pagalvoti apie šeimų sukrikščioninimą? Ar ne
vertėtų paieškoti konkrečių priemonių Šiai minčiai realizuoti. Liau
dis žiūri į šviesuolius ir seka jais — nebūkime tad nusiskundimų 
Ir papiktinimų priežastimi. Duokime savo kraštui netik fiziškai 
pajėgius, bet ir moraliai stiprius piliečius.

Didžiųjų tautos uždavinių akivaizdoje ryžkimės tam kilniam 
darbui. Padarykime savo šeimas krikščioniškos ir tautinės kultū
ros židiniais. Prie to ragina mus Vilnius ir Aušros Vartų Marija.

372

6



M. R. 4

Skinant pirmuosius kelius...
• . ' z

(Fragmentas)

Ak, ta Stasė!
Ozierskienės laiškai būdavo visados pilni baimės ir susirū

pinimo. Visą laiką drebėjo, kad neįvyktų skandalas, pabėgimas 
ar kokia kita kompromitacija. Vladas atvažiuodamas atostogoms 
pasakodavo tūkstančius avantiūrų „Stasės varjoto“.

Ponia Taida pažinojo ją tik iš pasakojimų, kol pažino as
meniškai.

Vieną vasarą Ozierskienė atvežė ją su savim į Rudą porą 
savaičių paatostogauti.

Kitą rytmetį Stasės namie nebuvo. Švintant, matyt iš va
karo susitarus su Kaziu ir nieko vyresniems nepasakius, išėjo 
medžioti ančių.

Grįžo apie vidudienį, abu iki kaklo apsitaškę purvais. Sta
sės skrybėlaitė „kavalieriškai“ tupėjo ant viršugalvio, per petį 
kabojo šautuvas ir prie diržo dvi antys. Ėjo švilpaudama.

Ponia Taida laukė jos ir užklausė:
— Pasakyk gi man, Stase, kokius turi tikslus ateičiai?

r * Mergaitės ūpas buvo blogiausias. Atsisėdusi ant laiptelių,
* parėmė ant rankų smakrą ir gromulojo keiksmus.

— Mano tikslų, ponia, nesuprasit, — atrėmė.
— Kodėl gi taip?
— Nes esate iš vergystės ir tamsos epochos, o aš stoviu 

i prie šviesos ir laisvės vartų.
— Stase! — sudejavo motina.
— Leisk jai, mano miela! Juk ji užgauti manęs negali. 

Priešingai, aš jdomaujuos ta nauja epocha. Taigi sieki apšvietos , 
ir laisvės. Viena ir kita yra gerbtina, bet aš nematau čia nieko 
naujo, ir nesuprantamo. Nori mokslo, o paskui darbo! Tai labai 
gerai. Tiktai ar tu pati supranti ko nori — ką reiškia mokslas ir 
darbas?

— Na, tai tur būt elementorius! — nusijuokė Stasė.
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— Gaila tada, kad to elementoriaus nežinai. Nes įkyrumas 
motinai, tai ne apsišvietimas, bet nesusivaldymas, o klampojimas 
medžiojant ne darbas, bet išdykavimas.

— Ne aš motinai, bet motina man įkyri. Medžiojimo man 
neuždraudžia jokios teisės, bet tik kvailas, nelogingas paprotys. 
To niekad nemanau laikytis.

Vyresnės ponios tylėjo, bet Stasė įsikarščiavo:
— Kad kas nors norėtų pagalvoti, kiek tokių anachronizmų, 

kaip vėžys kankina žmones. Kad pačios moterys pagalvotų, kiek 
pažeminimo ir gėdos yra tuose neva jas globojančiuose papročiuo
se, tame nepakenčiamame „nemoteriška!“ Ne moteriška mokytis, 
vienai važinėt ir vaikščiot, ne moteriška panelei pasirinkt amatą ir 
palikti tėvų namus; ne moteriška nukirpti plaukus, išmesti gorse- 
tą, rengtis ne pagal paskutinę madą; ne moteriška būt naivia, 
rūkyti, dainuoti linksmus kupletus ir švilpti, ne moteriška būt 
žmogum, turėti asmenišką individualumą, charakterį! Na, o jeigu 
tuo visu nepaseka, koks nuopelnas? — gauna vyrą. Štai tau zeni
tas, vertas tokio rūpinimosi! Laikyčiau save verge/jeigu dėl tokio 
užmokesnio išpildyčiau nors vieną „moterišką“.

— Tai tik žodžiai, kurgi tavo darbas? — ramiai paklausė 
ponia Taida.

— Kalbėt man niekas neuždraudžia, o darbą turiu jėga 
pasiekti. Turiu septyniolika metų ir baigiu gimnaziją. Ponios 
sūnus tą patį padarė su pagalba ir pritarimu viso pasaulio, ką 
aš sukilimu, trukdymu ir pasipriešinimu. Ir jeigu kas matematikoj 
reikalingas pagalbos, tai ne aš jos.

— O paskui? — rimtai kvotė p. Taida.
— Aš baigsiu gimnaziją, pamokomis taupysiu pinigus uni

versitetui, klausydama pykčio ir raudos tėvų, lyg kad savo gar
bę rengčiaus suteršti. Gero žodžio man nieks nepasakė ir nepa
sakys, o dabar net nebenoriu. Savo jėgom pasieksiu tikslą! Už 
baudžiavą kenčiančius mužikus rėkė visi garbingieji, už negrus 
karžygiai liejo kraują, moterys panašiai pavergtos ir pažemintos, 
tačiau nieks jų neprisimena, o jei ir prasitaria, tai tik su pajuoka! 
Todėl ir mes nekenčiam tos visuomenės, kuri mus užkalė į 
retežius!

Čia tylutėliai prakalbėjo teta Dysia:
— Bet, Stase, pasauly nė darbo trūksta, bet darbščių rankų, 

net negriaunant visuomeninių pagrindų. Ne tas daug daro, kas 
aukštai stovi, bet tas, kas mažutėliu būdamas, pildo savo pašau
kimo darbą.

— Bet vienas turi pašaukimą auginti teliukus ir vaikus, o 
antras būti astronomu arba chemiku.

— Bet ar tu žinai, kad mūsų krašte, daug mažiau gerų te
tinku, negu mokytų žmonių,— sušuko p. Taida. — Esame žemės 
ūkio kraštas, o žemiausiai stovim žemės ūkio kultūroj. Prarandam 
žemes ir derlių dėl vienų nesupratimo, o kitų per didelių aspira- 
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cijų. Kaip žydus Dievo prakeikimas, taip mus sava kvailybė iš
varys iš žemės. Kad tu būtum žmogum, nereikalinga mąstyti apie 
moteris, bet apie savo tautą, nes šis klausimas, prieš tavo pasifi- 
tusias idėjas, kurios gal būt irgi yra teisingos, neprivalo tylėti.

Stasė tylėjo, degančiom akim žiūrėdama į kalbančią. Pirmą 
sykį gyvenime kažkas jai tokį klausimą pastatė, ir taip mintis 
pakreipė. O ponia Taida kalbėjo toliau:

— Todėl mes privalome būti santaikoj ir vienybėj. Saugoti 
principus, papročius, tylėti dėl visokių asmeninių vargų ir sunku
mų,.veltui jėgų neeikvoti. Gerbti vyresniuosius, nes tai vienintelė 
mūsų valdžia: saugotis sukilimų ir nesuvaldomo veržimosi, būti 
pavyzdžiu, bet ne papiktinimu. Pavydi karžygių laurų, mužikų ir 
negrų laisvės. Tikėk man ir čia yra vėliava, po kuria verta tar
nauti, tik reikia būt žmogum!

Tai pasakius ponia Taida atsistojo ir praeidama paglostė 
išsidraikiusius Stasės plaukus...

...Stasė paliko ant laiptų viena.

... Prasėdėjo taip valandą, o paskui nuėjo per sodną į laukus...

Vieną vakarą atėjo laiškas Kaziui iš Prancūzijos su Paryžiaus 
antspauda.

— Kas tau rašo iš ten? — paklausė motina.
— Stasė Ozierskaitė! — atsakė, lyg niekur nieko.
— Kaip tai rašinėji tai avantiūristei? Ką tas reiškia? Duok 

man šį laišką. (
Berniukas paraudo, sujudėjo — pagaliau, blikčiojančiu pyk

čiu ant veido, padavė laišką.
Ponia Taida susivaldė.

I

— Neatplėšia jo, jei nenori! Esi suaugęs, gali turėt savo 
paslaptis. Jei tai yra nešvarumai, neskaitysiu.

— Stasė Ozierskaitė gėdos nepadarys! — karštai užsistojo. — 
Ne todėl suabejojau, bet jei turiu kieno pasitikėjimą, neprivalau 
apvilti, nors ir motinai.

— Tavo tiesa. Paslėpk jį, jis tik tau priklauso.
Berniukas paslėpė laišką į kišenę, užviešpatavo tyla....
— Reiškia žinai, kaip Jai sekasi, — tarė atsidusdama. — Kur 

yra ir kaip gyvena? Gali man pasakyti, jei nori išlaikysiu paslaptį.
— Studijuoja mediciną Paryžiuj!
— Labai reikalinga! Įsimylės į pirmą pasipainiojusį kolegą 

ir ištekėsi Juokai!
— Nemanau. Greičiau persidirbs ir iš vargo ir skurdo pa

baigs džiova, — rimtai pasakė Kazys.
Ponia Taida žiūrėjo į sūnų, kai skaitė, nudžiugęs ir užside

gęs ir galvojo, kas tai galėtų būti per jausmas.
Jis gi sudėjo laišką, atsiduso ir, lyg kartu su ja triumfuotų, 

sušuko:
v >
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— Pasiekė savo. Štai žmogus!
— Dar valstybiniai egzaminai! — sudejavo Ozierskienė.

Laikas bėgo. Žinios iš Ženevos nutilo. Pagaliau atėjo tele
grama, vienas žodis: „victoria“... paskui laiškas, prikleizotas vos 
įskaitomas.

Už poros dienų Stasė buvo Rudoj. Ilsėjos truputį. Tuo tar
pu netik iš pačios Rudos, bet ir iš aplinkinių kaimy traukė ligo
niai. Buvo tai tikra procesija pas „panelę, kuri gydo kaip tikras 
daktaras“.

— Kas gi juos gydo? — paklausė Stasė.
— Truputi dvarai, truputi žydai felčeriai, daugiausia žinovai 

šundaktarai ir bobos. Daug miršta! 
galima pagelbėt!

— Štai kur darbo laukas. Nesirūpinti garbe ir duona, bet 
tam atsiduoti! — pagalvojo Stasė.

atsakė ponia Taida. — Ne

Kai Stasė su motina apsigyveno miestely, apylinkėj užvirė, 
kaip skruzdėlyne. Iškarto davė žodį, kad pas „bobą“ nesigydys. 
Nuostabiausia, kad labiausiai pasipiktinusios buvo moterys, lyg 
jas būty ištikus gėda, lyg kad Stasė būtų pažeminus visą moterų 
giminę. Nuo vietinio gydytojo Fijolskio plaukė pajuokimai ir 
visokie neskanūs aforizmai, kuriuos draugaujantys su juo vyrai 
išnešiodavo plačiau. Miestelio kūmutės su ponia Klara Vavelskie- 
ne irgi nesnaudė, pasakojo apie ją skandalus, išgalvodavo nesan
čių dalyky apie jos elgesį.

Vienu žodžiu virė, kaip puode. Tiktai jos pačios nieko ne
žinojo, užimtos tvarkymus! naujoj vietoj.

Už porą tūkstančiy rublių Ozierskienė nusipirko mažutį na
melį su dideliu daržu, netoli rinkos, likusį savo kapitalą pasko
lino Kaziui ir susižavėjus pragyvenimo pigumu, atsidavė daržo 
ir namų tvarkymo darbams.

Čia jos visai lengvai galėjo gyventi iš procentų, taigi buvo 
ramios.

— Tiktai pacientų nebus!—visi juokės.
Bet tuojau, dar pirmą sekmadienį, atvažiavę kaimiečiai nuo 

Rudos, pradėjo kažko ieškoti, vaikščioti po namus, klausinėti ir, 
nors jiems atsakydavo nenorom ir pajuokdami, rado „panelę“.

Vaistininkas nustebo, kai tą pačią dieną trys kaimiečiai at
nešė receptus su drąsiu parašu: „Dr. Stanislava Ozierskaitė“.

Vaistinėj buvo daug žmonių. Buvo ir Fijolskis. Abu apžiū
rėjo receptus Šaipydamies, o vaistininkas vieno kaimiečio paklausė:

— Tai nuo kosulio gavai vaistus?
— Ne, nuo drugio.
— Čia vaistai nuo kosulio.
Pradėjo juoktis ir kažkas paklausė:
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— Kiek gi užmokėjai už patarimą?
— Nieko! — atkirto kaimietis. — O lašus prašau duot. Aš 

tikras, kad padės. Mes tą panelę jau pažįstam. Ji yra mužikų 
daktaras; nuo slenksčio nė vieno nevaro, o kad pagelbsti, tai žinom.

Vaistininkas šnibždėjosi su daktaru, bet farmaceptas baigda
mas pakratė galvą.

— Negalima! Baisu! — tyliai pabaigė ir pradėjo taisyti vais
tus. Fijolskis susiraukęs išėjo.

Čia miestietės prislinko prie vyrų, o su jom ir pora žingei
džių žydelių.

— Tiesą sakot? Veltui gydo? — pradėjo klausti.
— O kaip gi? Grašio neima, o žmogų taip apklauso, ap

žiūri, išklausinėja, kaip tikrą giminaitį. O ant kito vos pažiūri ir 
neklausdama, pasakys, kas jam skauda. Tokias išmintingas akis 
turi, o gera!

— O jeigu „reperaclją“ reiktų daryti, tai ir nemokėtų! — 
sušnabždėjo žydas. Arba irgi turėtum mokėti! „Reperacija“ tai 
brangus „interesas“! — atsiduso.

— Man tai neprireikė, — tarė kaimietis, — bet viena mo
teris nuo mus dar praėjusią vasarą, mėnesį ;ulėjo pas ponią iš 
Rudos, tetos Dysės ligoninėj, turėjo votį, kaip duonos kepalą, 
tai ją ne kas kitas, tik panelė išgydė.

— Votis? Tai aš kaip tik „jį“ turiu! — sudejavo žydas.
— Na, tai eikit pas ją — pabaigė vyras imdamas vaistus ir 

išeidamas.
— Negirdėtos baikos. Veltui gydo! — murmėjo nustebus 

miestietė, rengdamos į namus.
Pasakiška žinia praūžė po vargingus namus ir žydų lūšneles. 

Kaž kas neėmė pinigų už patarimą. Dėl to jau po piet pora 
žydelkų atsirado Ozierskienės dvarelio kieme. Netikėjo jos dak
tarui — moteriai, bijojo užpykdyti Fijolskį, ėjo slapstydamosios, 
tačiau pagunda nemokamo gydymo buvo už viską stipriausia, 

Ir štai, po kelių dienų Stasė turėjo minią pacijentų. Tiesa, 
tie pacijentai, neatvažiuodavo karietom, dažnai net būdavo basi, 
o Ozierskięnė su pasibaisėjimu žiūrėdavo į tą parodą skarmalų, 
lopų, skylių, nešvarumo ir bailumo, bet Stasė nekarto neparodė 
pasibiaurėjimo ar nenoro. Su didžiausiu kantrumu ir pasišventi
mu klausė vargingiausių, tik tą darydama skirtumą, kad kas tu
rėdavo marškinius, gaudavo receptą į vaistinę, kas jų neturėdavo, 
gaudavo vaistus už jos pinigus. Tuo būdu garbė ir vardas buvo 
užtikrintas. Po savaitės turėjo prisegti prie durų kortelę, pažymin
čią priėmimo valandas, nes ligoniai nedavė jai nė minutės lai
ko, nė valgiui, nė miegui, nė skaitymui.

Stasė dažnai prisimindavo p. Taidos žodžius: „nėra mažų 
darbų, yra tik maži žmonės“. Ir tai buvo tiesa. Dar dienorašty 
p. Tajdos skaitė:
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M. MYKOLAITYTĖ

Memento mori

Praėjo vasara, nutilo dainos, 
Išlėkė paukščiai į pietus — 
Ir liko vienas tuščias kelias — 
Ir liko vieškelis platus. — —

Tik pakelėj dar stovi beržas. ■
Toks vienas vienas, kaip ir tu —
Ir liejas žemėn lapų auksas — 
Ir liejas ašaros kartu.

Nepasakysiu — būt ko gaila.
Bet širdy liūdna ir graudu.
Ir kartais tu pravirkti nori 
Klausydams rudenio raudy.

Žiūri, kaip vėjas suka ratą 
Geltonu lapu sūkury —
Ir tu mąstai: rytoj, gal šiandien 
Mirusiy lapę būsi būry...

„Vėl turėjau nuo Ozierskienės laišką. Visuotina emanci
pacijos srovė apima pasaulį. Buvo negrę emancipacija, baudžiau
ninkę, dabar moterę. Nesmerkė negrų, baudžiauninkų, nereikia 
smerkti ir motery. Tenebūna vergijos, te kiekvienas turi atvirą 
kelią. Bet klysta tas, kas mano, kad vien tik teisių pakeitimas 
pakeis reikalus. Ateis triumfas, kada netik įstatymo raidė, bet ir 
pats žmogus išsiėmancipuos. Bet tam nereikia perdaug kalbėjimo, 
rašymo, tarimosi ir svarstymo — te kiekvienas save saugo.

„Nenori moterys siūti, rūpintis kamara, auklėti vaikus ir 
namę tvarkyti. Tas viskas joms per žema, per maža, tas jas 
užgauna, tas joms vergovė. Bet nė viena nesusimąsto, ar žino 
savo pareigas, ar supranta, ir ar gerai pildo.

„Nėra mažę darby — yra tik blogi darbininkai. Kad mo
terys suprastę, kaip blogai atlieka savo pareigas, kad suprastę, 
kaip jos yra didelės ir sunkios, tada būty išsiemancipavusios.

„O motinos, kuries auklėja savo dukteris, ko moko? — 
Nieko! Ar mergina žino, kokios pareigos jos laukia, ar prisiruo- 
šia joms? Nieko ir nieko!

„O tokia moteris ištekėjusi turi nusimanyti pedagogijoj ir 
higienoj, buhalterijoj ir chemijoj. Dažnai turi būti savo mažo

* •
1
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AM. MAŽYLYTĖ

Mergaitės ir matematika
Naujos mintys, kaip ir gėlių žiedai, pergyvena savo sklei

dimosi pavasarj. Vėliau nubyra vėjo taršomi žiedų lapeliai, palikę 
arba tik sugniužusi stiebą arba ir gajų grūdą. Taip ir naujos 
mintys, gyvenimo kritikos apipešiotos, arba dingsta užuomaršoj 
arba įsipilietina gyvenimo tikrovėj.

Adomas Ries,, garsus XVI amž. matematikos metodininkas 
ir mokytojas, pirmasis ėmė aiškinti matematikos reikšmę ugdymui, 
rūpintis padaryti ją prieinama mažiems vaikams ir kuo plačiausia 
ją paskleisti. Jo keliamos mintys susilaukė gyvo pritarimo to laiko 
šviesuomenėj ir, po penkių dešimty mėty, piety Vokietijoj, didžiu
moj pradžios mokyklų skaičiavimas imta eiliniu mokomuoju da
lyku. XIX amžiuj, vis labiau įsigalint visuotinam švietimui, ma
tematikos mokymas pasklido visose mokyklose. Mūsų laikais šis 
mokslas yra visai jsipilietinęs švietimo programose.

Kuo ne visose mokyklose šiandie mergaitės mokomos ma
tematikos tiek pat kaip ir berniukai. Šio dalyko programų suvie
nodinimas atsitiko nepripuolamai. Pakeliant mergaičių vidurinių 
mokyklų programą, kaip tik matematika ir buvo bene vienintelis 
dalykas, kurio į programas įvedimo klausimas daugiausia svars
tytas. Šį klausimą kėlė asmens, mažai tepažįstą matematikos 
prigimtį, kėlė jį mokinių tėvai, svarstė jį mokytojai daug mėty 

pasaulio teisėju ir jauny širdžių išpažinčių klausytoju, ir diplo
matu santyky su vyru ir pasauliu^

, Visu tuo privalo moteris būti, ir kad ir labiausiai stengtus 
ir darbščiausiai dirbtų, vis dar ko nors nepajėgs. O kėlimui vis
ko davė jai Dievas meilės jėgą. Ne romansus, ne poeziją, bet 
meilę. Ji privalo mokėt mylėt ir mylėjimo mokyti. Mylėjimo 
Dievo ir žemės, ir pareigų, ir kentėjimų ir artimų, kaip Viešpats 
Jėzus paliepė! ,

Jeigu moteris tai supranta ir pildo — tada ir aš ją pava
dinsiu emancipante. “ 

Stasė buvo ja.
Vertė: M. Korgaudaitė
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dirbusieji mokykloj, jį svarstė gerai pažįstą ir mokiniu prigimtį 
ir matematikos mokslą specialistai metodininkai. Matematikos 
metodikos literatūra labai gausi. Yra veikalu, kuriuose skiriama 
atskirai vietos klausimui apie mergaičių mokymą matematikos.

Chronologijos atžvilgiu šis klausimas buvo labai gyvas pir
muosius du dvidešimtojo amžiaus dešimtmečius, taigi bemaž tuo 
pat laikotarpiu, kaip ir matematikos programų keitimo mokyklose 
klausimas apskritai. 1904 met. vokiečių gamtininku ir gydytoju 
susirinkimas Breslau buvo išrinkęs 12 asmenų komisiją matema
tikos reformos mokyklose klausimams tirti. Į šios komisijos po
sėdžius pasisiūlė įeiti ir viena moteris. Priimta ji nebuvo, bet 
komisijos pirmininkas pažadėjo mergaičių švietimo reikalą laikyti 
komisijoj aktualiu. 1907 met. minėtos komisijos iniciatyva buvo 
sušauktas Drezdene pasitarimas apie matematikos ir gamtamoks
lio mokymo tobulinimą. Jame dalyvavo matematiku, fiziku, che
miku, gydytojų, zoologu, botaniku ir elektrotechnikų draugijų 
atstovu. Mergaičių mokymo matematikos ir gamtamokslio klau
simai taip pat svarstyti ir šiame susirinkime. Pagaliau, prie 1908 
met. tarptautinio matematiku kongreso Romoj išrinktos komisijos, 
jau sudaroma speciali mergaičių švietimo sąlygoms tyrinėti as
menų grupė. Ta komisija paruošė 1912 met. tarptautiniam mate
matiku kongresui Cambridge pagrindinius nuostatus apie mate
matikos mokymą viso pasaulio visoms mokykloms, pradedant 
pradžios ir baigiant aukštesniosiomis. D. Karo laikai tos ręformos 
įgyvendinimą kiek sutrukdė. O po D. Karo atskiros valstybės 
susidaro savo mokykloms matematikos programas atsižvelgdamos 
į tuos pagrindinius nuostatus. iŠ ten kilo įtaka ir mergaičių mo“ 
kyklose matematikos programų padidinimui.

Svarstant matematikos į mokyklos programą įvedimą, kyla 
šiU klausimu: >

aj ar, siekiant asmens pilnutinio ugdymo, matematika yra 
svarbus lavinimo veiksnys ir ar ji pateisina skiriamą jos besimo
kant sunkumams nugalėti, laiką, pastangas ir išlaidas,

b) ar matematika yra prieinama mergaitėms, ir moterims 
apskritai,

c) ar šių dienų moters padėtis visuomenėj negalėtų apsieiti 
ir be matematikos.

Pirmasis klausimas, įvedant matematiką į bendrąjį mokymo 
planą, yra pagrindinis. Mes čia jį praeisime pro Šalį tepažymė- 
damos, jog jis yra labai specialus, gerai išnagrinėtas tiek pačių 
matematikų, tiek ir tu, kuriems rūpi mokyklos labas. Betiriant 
Šį klausimą prieita išvados, jog matematiką padaro privalomą ir 
mergaičių mokykloms du uždaviniai, kuriu siekia matematikos 
mokymas, būtent: įgalinimas suprasti matematikos santykius gamtoj 
ir gyvenime ir teigiamoji jos įtaka asmens galiu ugdymui.

Yra nuomonių, kad matematikai suprasti specialiu gabumų 
nereikia. Pav. G. Rose, daug tyrinėjęs matematikos mokymą psi- 
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ekologinių atžvilgiu, veikale „Die Schulung des Geistes durch 
den Mathematik und Rechenunterricht“ sako, kad „matematikos 
darbui neteik jokių ypatingų protinių funkcijų, Čia užtenka nor
malios protinio gyvenimo raidos“. Su šia nuomone tenka sutikti, 
jei nekalbėtume apie ypatingu būdu prigimties apdovanotus as
menis matematiką suprasti ir ją kurti,— jie yra žmonijoj didelės 
išimtys, panašiai kaip ir didieji kūrėjai, muzikai, poetai ir p. Jei 
kalbėsime apie mokinių klasės matematikai gabumus, tai mes čia 
rasime dalį mokinių gabių, dalį vidutinių ir paprastai mažą pro
centą negabių mokinių. Pirmieji greit pasisavina naujas mintis ir 
sparčiai kombinuoja, antriesiems didelės reikšmės turi mokymo 
metodas, o tretieji esti paprastai ir visiems mokslams negabus, 
jie retai pasistumia ligi aukštesnio bendrojo lavinimo ir protinio 
darbo profesijos. Mokyklos apšauktų. negabiais genijų, tiesa, kar
tais pasitaiko, bet jų čia neskirtame prie normalės klasės mokinių 
tipų. Minėtas klasės mokinių skirstymas tinka netik matematikai, 
bet ir visiems dalykams. Ypatingesni mokinio gabumai matema
tikai dažnai sutampa su gabumais kalboms. Tai gali pastebėti 
kas ilgesnį laiką yra dirbęs mokykloj, esame tai užtikę ir mate
matikos metodikos literatūroj, pav. Jungo veikale „Kaip mokyti 
matematikos“.

„Panašiai kaip berniukų aukštesnėse mokyklose taip ir mer
gaičių, — sako žymus matematikos mokymo teoretikas ir prak
tikas W. Lietzmann (Methodik d. mathm. Unterrichts, I), — dau
giausia tenka dirbti su vidutinio gabumo matematikai mokiniais. 
Nuomonė, kad mergaitės negabios matematikai, perdėm neteisinga. 
Tik daugiau tą klausimą panagrinėkite ir įsitikrinsite, kad ap
šaukiamojo negabumo priežastimi yra nesuderinimas savaitės 
valandų skaičiaus su programos didumu. Jei ši yda pašalinama, 
tai nyksta ir tariamasis mergaičių negabumas.“ Tame pat veikale 
Lietzmann, ginčydamas Moebiaus nuomonę, paremia mintį ir 
apie ypatingus moterų gabumus matematikos mokslui. Moebius 
„Ueber. die Anlage zur Mathematik“ sako, jog matematikai gabių 
mokinių yra tiek pat sunku rasti, kaip ir baltųjų žvirblių. Apie 
matematikai gabias mergaites ir moteris jis visai ir klausyti ne
nori. Matyti, kaip kartais atsitinka draugijų gyvenime taip esti ir 
moksle: sprendžiant daug nusveria asmeniniai santykiai. Didžiau
sieji matematikai Weierstrass ir Gauss šiuo reikalu yra kitokios 
nuomonės, nes laimingas likimas pirmąjį yra suvedęs J bendra
darbiavimą su S. Kovalevskaja, o antrąjį į pažintį su S. Germain. 
Lietzmann’as prieš Moebiaus teigimą priešpastato keletą gyve
nimo pavyzdžių. Matematikos istorija naujybių kūrėjais gana 
šykšti, bet keletą jų turi ir moterų tarpe. Apie vieną kitą ir pri
siminsime.

Penktajame amžiuj prieš Kristų Aleksandrijoj mokė mate
matiką Hypatija. Matematikos istorikas Cantor pažymi, jog ji 
sugebėjusi visai gerai parašyti komentarą Apolonijaus kūgių piū- 
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vių veikalui. Iš XVIII amž. yra žinoma italė Agnesi, parašiusi 
vertingą matematikos vadovėlį. Žymiausioji senųjų matematikių 
tarpe yra S. Germain, gimusi 1776 m. balandžio mėn. 1 d. Pa
ryžiuj. Ji pasižymėjo skaičių teorijoj, matematinėj fizikoj ir geo
metrijoj. Apie šią simpatingą moterį N. V. skaitytojos turėjo progos 
pasiskaityti viename senesniųjų savo žurnalo numerių. Antroji 
XIX amžiaus pusė turėjo matematikę S. Kovalevskają. Akstinas 
pastūmėjęs ją vaikystėj į matematikos studijas buvo kambario 
sienų apmušalai: sienos buvo išmuštosrsenų diferencialinės skai
čiuotės knygų puslapiais. 18 - tas metus turėdama, ji pasisakė 
tėvui norinti matematiką studijuoti. Bet jo sutikimo negavo. No
rėdama išsilaisvinti iš tėvo globos ir siekti savo tikslą, Kovalevs- 
kaja jaunutė išteka ir drauge su vyru vyksta į Vokietiją. Jis 
Muenchene studijuoja geologiją, o ji Heidelberge klauso mate
matiko Koenigsberger’o, fiziko Kirchhoff’o paskaitų ir dirba dar 
fiziko Bunseno laboratorijoj. 1870 m. ji vyksta į Berlyną pas 
Weierstrass’ą. Koenigsberger’o iš Heidelbergo rekomenduota kaip 
gabi mokinė, Weierstrass’o buvo priimta. Pirmajai pažinčiai jis 
davė jai tokį uždavinį, kurį tik bebaigiantiems universitetą stu
dentams duodavo, ir išleido ją manydamas, jog tuo jųdviejų 
pažintis ir būsianti baigta. Weierstrass’as apsiriko. Kovalevskaja, 
visai originaliai uždavinį išsprendusi, vėl pas jį atėjo prašyti, 
kad leistų jai lankyti paskaitas. Weierstrass’as leidimo lankyti jo 
paskaitas moteriai iš Berlyno universiteto senato negavo. Tada 
ėmė ją mokyti privačiai. Po ketvertų metų mokymosi Kovalevs
kaja gauna Goetingheno universitete daktaro laipsnį. Vėliau 
daug metų ji buvo Stokholmo universitete matematikos profesorė. 
1889 m. už veikalą apie kūnų judesį ji gavo Paryžiaus Akade
mijos premiją.

Šeimos gyvenimas jos nebuvo laimingas. Kovalevskaja dar 
jaunutė liko našlė. Jos biografe ir draugė iš Stokholmo Fr. Co- 
janelo, ją vaizduoja gana maloniai. Ji gyvenusi ir nešiojusi gana 
kukliai, visą laiką skirdavusi mėgiamiausiai profesūrai ir veikalams 
rašyti, bet neatsisakydavusi dalyvauti ir moterų 
judėjime, ypač mielai ateidavusi į moterų susirin
kimus, kur buvę rūpinamasi labdarybe. Ji mirė 1891 m.

Laimingesnės šeimos gyvenimo atžvilgiu kaip Kovalevskaja 
buvo XIX amž. pabaigoje gyvenusios matematikės. 1895 m. Goe- 
tingeno universitete gauna doktoratą anglė Grace Chisholm už 
disertaciją apie „Algebrišką sferinės trigonometrijos tyrimą.“ Su
grįžusi į Angliją ištekėjo už matematikos profesoriaus Joung. Yra 
vertingas naujai gimstančios aibių teorijos veikalas jųdviejų var
du išleistas Anglijoj 1906 met. Taip pat abiejų vardu yra išleis
tas geometrijos vadovėlis, sudarytas bemokant savo šeimos Šešis 
vaikučius. Prie pagarsėjusių matematiškų šeimų XIX amž. pabai
goj priskiriami veikę Bukarešte vyras ir žmona Myller Lebedeff. 
Jie parašė veikalą apie integralines lygtis. Petrapily pasižymėjo
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vyras ir žmona Ehrenfest Afanasiev matematinei fizikai; artimos 
matematikai srities yra žinomi veikėjai vyras ir žmona Skladovska 
Curie. Daug vertingų straipsnių apie algebrines kreives yra 
paskelbusi amerikietė Charlotte Scott.

Naujaisiais laikais matematikos ir jai artimų pritaikomųjų 
sričių profesijose dirbančių moterų yra gana daug. Senosios ma
tematikės S. Germain, S. Kovalevskaja netikėtų įspūdžių suža
vėtos nuėjo ta kryptimi, kur linko jy prigimtis. Naujųjų laikų ar 
matematikės, ar fizikės, ar astronomės, mergytės būdamos, yra 
jau ėjusios sistemingą įvairių mokslų programą mokyklose, turė
jo progos pažinti ne vien matematiką, bet ir kitus mokslus. Jei 
jau Moebius ir jo šalininkai būtų teisingi ir nebūtų mergaičių, 
turinčių ypatingo pomėgio ir palinkimo matematikai, tai neatsi
rastų ir tokių, kurios pasiskirtų gražiąsias studentavimo dienas 
praleisti matematikos auditorijoje, tuo tarpu kai jų kolegės pra
leidžia jas literatūros, medicinos, teisės, biologijos, agronomijos 
auditorijose ir kitur. Mes ir šių mokslų nelaikome sunkiais toms, 
kurios juos eina iš pomėgio. Bet iš esmės, pav. literatūra, kuri 
daugiausia skiriama mergaitėms nėra nei kiek lengvesnė už ma
tematiką. Tinkamai orientuotis literatūroj reikia daug filosofinės 
išminties, psichologinio nujautimo. Tas gal yra skirtumas, jog 
literatūroj gali paklaidžioti ir žinių stokos, klaidų takeliais be 
tikro nusijautimo, jog kalbi ne taip, kaip privalėtų būti. Matema
tikoj daromos klaidos tuojau iškyla aikštėn.

Sutikdamos su mintimi, kad matematika nėra kažkokia bur
tų pasaulio karalaitė neprieinama mergaičių sąmonei, taip pat ir 
matome, jog mergaičių aukštesniųjų mokyklų matematikos progra
mose prieš 25 metus ir šiandien skirtumas didžiausias. Vaikai, kaip 
buvo vaikai, taip ir liko, turėdami ir vaikiško naivumo ir įvairių 
savotiškų polinkių. Tiesa, kad matematikai labiausiai tinka prin
cipas, — kad ir mažiau, bet gerai. Ir nevisada mes turime prog
ramas, suderintas su pamokų skaičiumi. Bet padarytas skirtumas 
tarp anų ir šių laikų programų nėra mūsų mokyklai nuostabus, 
nes yra pakeisti ir mokymo būdai. Suaktyvintas mokinio darbas 
mokykloj, pasirodo, daug produktingesnis. Matematikos dėstymo, 
aiškinimo metodo, kada pasyviai klausantiems vaikams praslys
davo pro ausis nenugirstos gražiausios matematikos teorijos, šian
die nebėra. Dabar matematika mokoma vaizdingai, pasikalbėjimo, 
vadinamąja euristine, forma. Kiekvieną pamoką sudaroma daug 
progos reikštis patiems mokiniams. Tokiu būdu daug greičiau 
pasisavinami nauji dalykai, giliau įsisąmoninami seni, geriau re
alizuojami tie sumetimai, kuriais matematika programose yra at
siradusi, padaromi nuoširdesni matematikos mokytojo ir mokinių 
santykiai ir nyksta nuotaika, kad matematika esanti kažinkokio 
privilegijuoto sunkumo dalykas.

Matematika vis dėlto didžiumai lieka sunkesnė, pav. už 
rankų darbų, kūno kultūros, geografijos, gamtos mokslų, namų
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ruošos ir panašių praktiškųjų mokslų pamokas ir pareikalauja 
nusigalėjimo jai daugiau ar mažiau padirbėti. Jos ypatingumas 
yra tas, kad mokinys visą laiką turi budėti. Praleisi savaitę, mė
nesį j ją mažiau dėmesio atkreipęs, reikės dvigubai energijos 
ir laiko, kol vėl pasijusi einąs su klase. Vienam matematiką 
daug sunkiau mokytis negu kitus dalykus. _Todėl klasės ko
lektyve reikia mergaitėms išmokti matematikos tiek, kiek reika
lauja jos šių laikų Šviesios moters gyvenimas. Susidūrus gyveni
me su matematikos žinių stoka, tenka daug sunkumų pakelti. Tą 
galėtų paliudyti visos tos, kurios bestudentaudamos laikė abitu- 
rijenčių egzaminus.

Tiesioginio pritaikymo prasme moterims matematikos žinių 
gyvenime reikia nėdaugiausia. Yra dabar atsitikimų, kad motinos 
padeda dėl kurių nors priežasčių nepažangiems klasėj savo vai
kams. Tokių, kurios per profesinį darbą visą gyvenimą susiriša 
su matematika, palyginti, moterų tarpe irgi yra nedaug. Kartais 
ir atrodo, jog ir laiką, ir jėgas skiriamas mokykloj šiam dalykui, 
būtų išmintingiau suvartoti kam nors naudingesniam, pav., mais
to gaminimo higienai, vaikų higienai, mašinraščiui, svetimoms 
kalboms mokytis; o berniukų mokyklose to pat dalyko sąskaiton 
būtų galima įvesti daugiau ūkio mokslų, rankų darbų, stenogra
fijos, sustiprinti kurią nors modernišką sporto šaką.

Jau sakėme, kad dabartinis matematikos kursas mokyklose 
atsirado ne vienos šios profesijos asmens ar asmenų grupės noru, 
bet giliai psichologiškai argumentuotam jaunuolio ar jaunuolės 
ugdymo reikalui. Lietuva, nors pati ir nėra prisidėjusi tuos tyri
mus darant, bet ir ji, įvesdama Švietimo programoj savotiškumų, 
priima tarptautines švietimo lygio normas. Vien mergaičių mo
kyklose žymesnis programos sumažinimas sudarytų nepagei
daujamų sunkumų. Būtų apribotas aukštojo mokslo ėjimas tiek 
čia pat Lietuvoj, tiek daugely užsienio universitetų, o abiturijenčių 
į aukštąsias mokyklas stoja nemažas procentas. Žemesnis bendra
sis išsilavinimas greičiausia gali paveikti ir žemesnėse profesijo
se ar tai pareigas paskirstant, ar tai atlyginimo klausimuose. 
Baigusi gimnaziją panelė, norėdama toliau studijuoti, jaustų ne
atvirą gyvenimo kelią prieš save, bet dar kažkokį artimą rūpestį, 
stoką to, ką nesunkiai galėjo gauti mokykloj, bet ko ten nega
vusi, turi dabar dairytis viena, kur čia tos žinios papildyti. Daug 
geriau esti, kai teoretinių dalykų mokomasi jaunesniame amžiuj. 
Vyresniame — žmogus daugiau supraktiškėja ir praktiškieji moks
lai čia lengvai pasisavinami. Gera, išsilavinusi, mylinti šeimą mote
ris, pradėjusi šeimos gyvenimą netrunka savo žinias pagilinti ir ruo
šos, ir virtuvės, ir vaiko higienos klausimais. Iš vieno kito gero tos 
srities literatūros veikalo, periodinės spaudos, pasitarimų su vyres
nėmis motinomis galima daug gyvenimiškiau tie dalykai išmokti.

Anglų inžinierius John Peny, pradėdamas darbininkus mo
kyti matematiką, vis papasakodavo tokį atsitikimą. Saksuose gy-

18



E. ČERKELIŪNA1TĖ
Henriette Brey

*

*

Kalbant apie H. Brey nejučiom prisimena Romain Rollando 
žodžiai, kad „gyvenimas stipriyjų sieloms suteikiąs puikaus skam
besio. Tik silpnieji sunyksta skausme, jų dvasia jame silpnėja. 
„Stipriu būti ir tesėti“ — mažai kieno dabar pasirenkama šūkiu. 
O skausmas žmones praturtina. Tai jis, kuriam sužeidus Širdį iš 
žaizdų teka nauji gyvenimo šaltiniai“.

Vięna tokių išrinktųjų yra Henriette Brey, vis labiau garsė
janti katalikų rašytoja, gimusi 1875 m. Capellen bei Geldern, 
žemutiniame Reino paupy. Jos tėvai buvę turtingi, taurios dvasios 
žmonės. Apie savo gyvenimą tėvų namuose pati rašytoja sako, 
kad „šalia meilės ten buvo apsčiai svarios rimties“. Toji rimtis 
giliai ir ant visados įsiskverbia į jaunosios Henriettos sielą, savo
tiškai nuspalvindama kiekvieną josios pergyvenimą.

Nepaprastai silpna sveikata aptemdė jos kūdikystės dienas. 
Gavo neapsakomai daug skausmo patirti. Tą ankstyvąjį skausmą 
atsiminus H. Brey rašo: „Man beskaitant rašytojų biografijas 
dažnai apimdavo mane neapsakomas liūdesys, nes patirdavau,

veno vienas turtingas dvarininkas. Septynių mėty karo laiku jis 
labai rūpinosi savo turtais ir, bijodamas, kad jy netektų prarasti, 
gausy lobį pakasė savo dvaro žemėj. Po jo staigios mirties rastas 
testamentas, kuriame tebuvo užrašyti ženklai: x, = 200; y1 = 70; 
x2 = 150; y2—60. Turto paveldėtojai laužė galvas, ką tie ženklai 
reikštų, bet nieko negalėjo suprasti. Praslinkus 100 mėty, viena 
to dvarininko įpėdinė Dorothea Ollendorf apsiėmė testamentą iš
aiškinti. Ji tarė: „aš esu nemokyta mergaitė, bet man visai aišku, 
ką tie ženklai reiškia. Aš turiu eiti dvaro vieškeliu nuo rūmy 
200 mastų į priekį, tada 70 tokių pat masty pasukti į dešinę ir 
ten kasti. Taip pat turiu eiti 150 m. į kitą pusę ir 60 m. pasu
kus į kairę ten kasti.“ Ir tikrai paslėptieji turtai buvo rasti. Šis 
pavyzdys jam primindavo, kad matematika yra artima asmens 
natūraliam protavimui, kad trumpais ženklais galima pažymėti 
platų realybės dalyką ir kad matematikos misles išaiškinti suge
ba ir jaunos mergaitės. ‘ .
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kad daugelis tų rašytojų, tiek savo kūdikystėje tiek ir savo jau
nystėj, turėjo palankias sąlygas savo talentų išvystymui. Gražios 
gamtos supami, turėdami tūkstančius progų lavintis, kaip pav.: 
koncertus, teatrą, paskaitas ir keliones; būdami sveiki, lydimi 
supratimo ir įvertinimo. Ne, tai nebuvo pavydas, su daugeliu iš 
jų aš pati esu pažįstama ir kiekvienam linkiu tos laimės. Bet 
vistiek skaudus nusiminimas prislegia pagalvojus, kaip plačiai 
būčiau išskleidus sparnus ir aš būdama toj saulėtoj aplinkoj! 
Daug giliau būčiau galėjusi įleisti šaknis ir daugiau duoti žiedų, 
nes pasakymas, kad tikras talentas visuomet prasimuša, nėra 
visiškai tikras. Kas taip kalba, mato tik nedaugelį, kuriems, nežiū
rint nepasisekimų, vis dėl to galy gale pavyko prasiskint sau 
kelią, — bet ne tą nesuskaitomą daugybę, kurie nepasisekimuo
se žūva.“

Tie rašytojos žodžiai apie save pripildo mus gilia pagarba 
jai, pažvelgus į 30 jos parašyty knygų.

Rašinėti H. Brey pradėjo būdama dar visai jaunutė, greitu lai
ku rado kelią į kelius žymesnius laikraščius ir prakalbėjo daugeliui.

Sveikata vėliau kiek sustiprėjo, bet rašytoja vis tebebuvo 
reikalinga rūpestingos priežiūros. Pasirodo viena po kitos ir kny
gos. O rašytoja ir dabar guodžiasi: „Raudonosios rožės nepražydo 
man, vien kukliosios kančios gėlelės!“... Bet jos dvasia nenusimena. 
H. Brey daug dirba. Pereitų metų lapkričio 15 d., atšventusi savo 
60 metų amžiaus sukaktį, H. Brey tebegyvena Eberfelde, iš kur 
laikas nuo laiko neužmiršta aplankyti savo tėviškę — Pareinio 
tyrlaukius, meniškai savo daugely veikalų pavaizduotus.

Vienas gražesnių jos kūrinių be abejo yra „Tyrulių vikaras“ 
(„Der Heidevikar“), puikiai pavykęs bandymas meniškai atvaiz
duoti kunigo gyvenimą su visais jo idealais, aukomis ir sunkumais.

Toli nuo kultūringo pasaulio, nuošaliame tyrulių kaime 
naujai paskirtasis vikaru jaunas, gabus ir didžių siekių kun. Jurgis 
Martenas jaučiasi nelaimingas. Žmonės nepaprastai prisirišę prie 
senojo vikaro neapkenčia naujojo, ano vietą užėmusioj©. Veltui 
eina jaunojo kunigo pastangos pakeisti tas suledėjusias žmonių 
širdis, jam atsimokama vien neapykanta ir baisiu nepasitikėjimu.

Visa, ką turi, visus savo pinigus jis išdalina neturtingiesiems 
parapijiečiams. Retkarčiais parašo šį tą į laikraščius. Sykį gavęs 
nemažą honorarą už įdomų ir vertingą mokslinį straipsnį, nepai
sydamas savo asmeniškų reikalų, pataiso ir išdabina begriūvančią 
parapijos bažnytėlę. Bet nedėkingi parapijiečiai įtaria jį tam rei
kalui pajudinus parapijos kasą ir apskundžia vyskupui.

Vikaras gabna vyskupo pasiūlymą keisti, jei nori, vietą, iš 
kur, galbūt, galės vykti Romon studijuoti. Žmonėms, išgirdus 
apie jo žadamą perkėlimą, (senasis vikaras jau seniai miręs) 
atsiveria akys. Kuone visas sodžius susipranta, ir pamato kokį 
rūpestingą kunigą beturįs ir prašo jo pasilikti. Gaila pasidaro kun. 
vikarui tų žmonių, dėl kurių jis tiek vargo ir pastangų dėjo ir
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kurie štai vėl iš naujo turės tekti jų nepažįstančio globon. Galu
tinai apsisprendžia ir lieka. Įvyksta seniai laukiamas pasikeitimas.

Meniškai, taktingai atsako H. Brey šiame savo romane į 
pastaraisiais laikais taip pamėgtą temą. Puikiai atliko jame savo, 
tiek menininkės, tiek ir katalikės, pareigą. Palankiai įvertinta ir 
priimta ši knyga ir aukštosios dvasiški jos tarpe.

Išjos biblinių romanų paminėtini: „Juozapas b en Dovydas* 
(Joseph ben David) ir „Jei aš tave pamirščiau*... (Wenn ich dein 
vergässe). Pasakojimai šv. Rašto temomis atrodo nieko naujo 
nežada, pati medžiaga siūlyte siūlosi apdirbama. Bet H. Brey tam 
panaudoja savotiškas, originalias priemones. Kiekvienam puslapy 
įsitikinam autorės geru Šaltinių žinojimu. „Juozapas ben Dovy
das“, užima, be abejonės, pirmąją vietą jos biblinių romanų tarpe. 
Jame, remiantis negausiom šv. Rašto vietom, mininčiom šv. Juo
zapą, autorė vykusiai aprašo to teisiojo vyro gyvenimą. Prieš 
mūsų akis, kaip gyva stoja senoji Jeruzalė ir mes susidomėję 
sekam šv. Šeimos Globėjo gyvenimą. Rytų šalies savotiškas gro
žis, senųjų žydų papročių vaizdavimas — visa tai sudaro harmo
ningą himną šv. Juozapo garbei.

Naujausias rašytojos romanas, „Jei aš tave pamirščiau...* 
(1931) taip pat biblinis veikalas, bet turįs daug bendrų bruožų 
ir dabartiniems laikams „Jei aš tave užmirščiau Jeruzale, lai 
nudžiųsta mano dešinė...“ tai šauksmas kupinos ilgesio žydų 
tautos, beverkiančios prie Babilono upių. Šiuo savo veikalu, kaip
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vienas recenzentas visai teisingai pastebi, rašytoja praaugo pati 
save. Nuoširdus įsijautimas^ praradusios savo valstybę ir tautos 
šventenybes, žydų tautos sielon. Prie to meniškas, nuotaikai ata- 
tinkąs landšaftas. Iš esmės daug panašumo randame ir šių 
dienų tos tautos įvykiuose. Tai ne bespalvė schema tolimųjų 
laikų epochos, bet moderni šių laikų problema.

Stipriausia betgi H. Brey yra savo novelėse. Tuo galim 
įsitikinti bet kurį iš gausingų jos novelių rinkinių paskaitę: „Gy
venimo palaužtieji“ (Die am Leben zerbrechen), „Vieniša pušis“ 
(Ein Fichtenbaum steht einsam), „Šimtmečių kraujas“ (Blut aus 
Jahrhunderten), ir daugelis kitų. Tai kilnaus žmogiškumo atgarsiai.

Kokia vyraujanti tema jos novelėse, gana sunku pasakyti. 
Vaizduoja išimtinai žmones: kalinius, kaimiečius, tai vėl jaunas 
linksmas mergaites, jaunus bei senus ligonis ir paguodą nešan
čias sesutes vienuoles ir t. t. Kiekvienas puslapis liudija, kad 
rašytoja yra neatitrūkusi nuo gyvenimo tuščiame svajonių pasau
lyje, bet kad jos ranka nuolat gyvenimo plastą jaučia. Dažnai 
nusileisdama į labiausiai pamirštąsias žmogiškosios sielos gelmes, 
niekad nebaigia disonansais, bet visuomet atranda ir šviesiomis 
spalvomis pavaizduoja geresnę išeitį. Stebina ir gilus tautos sielon 
įsijautimas, pav., „Glušas“ iš rinkinio „Die am Leben zerbrechen“.

Stebėtis tenka, kaip jos novelėse puikiai pagaunamas gyve
nimas. Novelė — tikrasis Henriette’s Brey žanras.

Neprasčiau sekasi jai ir religinės nuotaikos kūrinėliai, iš kurių 
paminėtini pasakojimai iš Kristaus laikų: „Vien Jo drabužių siū
lės“ (Nur um den Saum seines Gewandes) ir „Pasaulio Šviesą“ 
(Das Licht der Welt). Pastarojoj aklasis Olchiöras, aklas tiek 
kūnu tiek siela, stebuklingai išgydomas. Susijaudinę pergyvenam 
tą stebuklingąjį įvykį, kuriam siužetas imtas iš Evangelijos.

Ir dar vieną ypatingą knygą yra Brey dovanojusi „vargs
tantiems ir apsunkintiems“: — „Sutemoms sielon užėjus“ (Wenn 
es in der Seele dunkelt 1926). Kiekvienas skyrelis pradedamas 
kokio nors įvykio, paimto iš Kristaus gyveninio aprašymu, po 
kurio autorė kalbasi su tais, kuriems ta knyga skiriama1. Šioj 
knygelėj poetiška forma pasireiškia jos gilus religingumas. Pažy
mėtina, kad ši knyga išversta jau į daugelį kitų kalbų: olandų, 
anglų, prancūzų, italų ir t. t. Lauktinas jos pasirodymas ir mūsų 
kalba.

Nelieka skolinga Brey nei poezijai. Ir jai atiduoda savo dalį 
rinkiniu: „Tarp dviejų pasaulių“ (Zwischen zwei v Welten). Čia 
pajuntame poetės Širdį plakančią karšta meile drauge ir tylia 
Dievo kūdikių ramybe. Poetė M. Herbert, parašiusi tam rinkiniui 
įvedamąjį žodį, vienu sakiniu vykusiai charakterizuoja Brey poe
ziją: „Tą knygą skaitydami, pajuntame jaudinantį žmogišką do-

1 Žiūr. 1935 m. .Naujoji Vaidilutė* 3Nr. .Marijos atsisveikinimas“ H. Brey.
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kumentą!“ Josios eilėraštis „Paskutinioji laimė“ — Koelno Gėlių 
Konkurse laimėjo pirmą premiją. Štai vienas iš tokių jos eilėraš
čių „Skausmui“:

Gyvenimo kelionės šios 
Kasdienis draugas man buvai Tu, 
Tavos nematomos naštos 
Buvau aš parmesta ant šlaito. 
Kada pasprukt bailiai norėjau 
Į saule žėrinčias lankas, 
Pirmoj Tu kryžkelėj stovėjai 
Iš tolo tiesdam’s man rankas! 
Kada išplaukus pro audras 
Išvydau laimės kibirkštėlę — 
Pažvelgęs tyliai j rankas, 
Ištraukei paskutinę gėlę! 
Tačiau, kai aš viena likau, 
Toli nuo žemės šios garsų, 
Tarei: „Aš ištikimas tau!“ — 
Pravirkus tave pažinau.

Visuose savo kūriniuose H. Brey pasirodo, kaip tikra kata
likė rašytoja — vadovė prie viso to, kas gera ir kilnu, bet tai 
atlieka taip vykusiai, kad jos knygos noriai skaitomos ir nekatalikų.

Retkarčiais vienose kitose knygose, kaikuriuose puslapiuose 
užtinkama ir sveiko jumoro, bet tai gan retas svečias. Tik 
naujosiose novelėse, „Der tiefe Bronnen“ 1935 m., gausiau tos 
šypsenos, kuri anksčiau slapstėsi tik jos gamtos vaizduose. Au
torė ne vien tik Pareinį, savo numylėtus tyrlaukius, bet ir Italiją 
ir net tą senąją Palestiną meniškai mums atpiešia. Net ir nuobo- 
dusis jos tėviškės ruduo iŠ po Brey plunksnos išėjęs, kad ir 
nenutoldamas nuo tikrovės, (gauna malonaus, poetiško atspalvio.

Nepaprastai ji myli gėles. Jos sudaro kuone visą jos gamtą. 
Narcizai, tulpės, baltosios darželių ir laukų lelijos, kančios gėlelės, 
kuklūs čiobreliai, o skausmo valandoj ir raudonasis agavos 
pūras, tiek daug pasako jos poetiškai širdžiai.

štai pav., vaizdas iš Šventosios Žemės Išganytojui su

pur-

savo
apaštalais j Taboro kalną bekopiant:

„Kaip rasos lašelis ant rožės lapelio, taip jis (Tabor’as) savo 
tviskančiame puikume gėlėtoj Esdrelono lygumoj, ir kyla jo liek
nosios linijos link mėlyno, kaip safyras dangaus... Po jo kojomis 
tarsi kilimai —- žydinčių sodų terasos, bet kur kas gražesni už 
Babilono siuvinius ir Sidono audinius.“ —

Štai jau artinasi Išganytojas. „Jam praeinant krūmuose krykš
tauja paukšteliai. Taką, kuriuo Jis eina, medžiai nubarsto savo 
žiedais. Narcizų pieva nubanguoja šventas nerimastis ir šnabžde- 
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IZ. BLAUDŽIŪNAITĖ

Griovio neužmiršuolė
Saulė žeria ugnį ant suglebusių paparčių, mėlynių, gyva

čių — ant visos žemės — ir ritasi į vakarus.
Paskutinį vakarą, prieš išvažiuojant į užsienį, Pranas su Vida 

išklajoja atsisveikindami visas mėgstamas apylinkes, net tolimą 
mišką ir pamiškėj gyvenantį vienuolišką žilabarzdį mokslininką. 
Jo lapės gailiau, nei visada suloja svečiams — net niekad nepa
judąs Kuprius pakelia galvą ir mirkteli akim.

Vida linksma, kaip niekad, rodos, kad Prano išvažiavimas 
jai ir nerūpi.

sys. Balti karveliai skrieja virš Jo galvos, sudarydami tviskančius 
ratus. Nuo tropinių Jordano žemumų atplasnoja spalvoti, lyg ir 
kolibrus primenantieji, paukšteliai ir žaidžia prieš Jį tarsi bran
gieji akmenėliai“.

„Pakeliui aukštos lieknos, baltos purpuru apšlakstytosios 
lelijos lenkiasi prie Jo kojy, o Jis laimindamas glosto jų nuleis
tas taureles.“2

Kaip jau galėjome pastebėti, kad ir iŠ šio vienintelio pavyz
džio, Brey mėgsta labiau optinius nei akustinius gamtos vaizdus.

Pažymėtinas ir jos kalbos grožis. Brey tikra kalbos ir žodžio 
menininkė. Jos kalba moderni gerąja to žodžio prasme. Žodis 
skambus ir vietoj pavartotas. Tėviškės romanuose visai vykusiai 
kai kuriuos dialogus nuspalviną dialektu.

Per 15 savo darbo metų Brey parašė virš 30 knygy. Knygų 
su nuotaika, pergyventų, kiekvienoje palikusi dalelytę savojo 
„aš“. O kad ji tikra menininkė, ne amatininke, tą puikiai galime 
išskaityti kiekvienoj jos knygoje.

Nežiūrint kai kurių nežymių trūkumų, vietoms per daug jau 
žymios moralizuojančios tendencijos, pernelyg didelio jausmin
gumo, jos knygos vertos ir į mūsų kalbą išversti.

’ Dabartiniam sumateri jale justam pasauliui H. Brey išdrįsta 
parodyti, kas tikrai yra gražu, pakeliančio ir teikiančio laimę.

■ • •• ■ ’ i

2 H. Brey: »Wenn es in der Seele dunkelt“ 112 psi.
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— Ponas profesoriau, esu pats dėkingiausias Šiam pabėgė
liui palydovas, verčiu jį pasidaryti kuodaugiausia nuotraukų sieloj, 
kad nebūty vietos svetimam grožiui įsiskverbti, sužavėti!

— Taip, taip. Ar ir panelė išvažiuoji?
- Ne. __
— Žinoma, mokslui jos nepadeda, bet ir jos sekasi greit greit...
— Užmiršti?!
— Na, kad ir taip.
Vida kvatoja: — Kažin, ar ne mums tas menas geriau sekasi?
Paglostytos lapės laižo rankas, tarsi suteikdamos daugiau 

širdies mokslininko atsisveikinimo linkėjimams. Dar kelios minu
tės — ir tas gyvenimo knygos puslapis užsiverčia.

Tvanku pamiške grįžti. Tvanku ir grįžtančiy sielose. Vida 
visai surimtėja ir stabtelia ties pamiškės žydinčios pievos grioviu, 
kupinu neužmiršuolly.

— Miela Vida, mudu čia, ir dėl to visas pasaulis dvigubai 
pilnesnis ir gražesnis. Ar galėčiau kada pamiršti šį vakarą? — 
pats sau užsisvajoja Pranas. — Juk čia tas Italijos dangus su Ve
necijos saulėlydžiu...

— Ypač, kai šalia būsimo architekto išauga griovio neuž- 
miršuolė, norinti virsti vi jokie. —

— Nežinau, kas teiks jai keletą metų tvirtybės, nes negaliu 
eiti prieš save: moters meilė trukdo ne tik mokslo pažangą, bet 
ir šiaip kūrybą. Vyrui, kurs skaitosi su šios rūšies idealais nėra 
kitos išeities, kaip kuriam laikui išsižadėti, — arba dar geriau — 
būti skrudžiškai šykščiam.

— Manai, kad humanitarė, rašanti poezijas stengsis priešta
rauti? Nors ir dėl įvairumo? Ne! Didžių žmonių likimų istorijose
įvairiai butai Jei tave trukdau, gali ir pamiršti mane...

— O ne! Per daug tave myliu ir pažįstu — kaip medikas
kraujo lašelį. Tokią kaip tu negalima pamiršti. Tik galvoju apie 
laiškus, kurie yra būtinybė atskirtiesiems. Ranka, sugebanti brė
žinius kurti, dažnai po didelių pastangų parašo nevykusius saki
nius, kurie humanitarei gali atrodyti pradžiamokslio ar baigiančio
ją pamiršti laiškais. Ar ne geriau koresponduoti hipnotizuojančiu 
ilgesiu apie mergaitę dangaus akims.

— Pranai, tu visada kūrėjas! Tikras jausmas ir mintis ga
lingesnė už bet kurią išorės formą. Ir tuos neišsakytus žodžius 
galima tikriau skaityti per didžiausią tolį.

— Tu per daug jautri, Vida...
— Vadink, kaip nori. Tik visada atsimink, kad viena tėvy

nėje tikrai ilgisi tavęs. Tačiau netrukdys. Tenenaikina meilė 
architektūros! Laikas pats diktuos tikrybę. Ir ryžtuos nė vienos 
ašaros neįpakuoti į tavo kelionės lagaminą.

Grįžta jie rasoti ir pavargę. Sostinės trukšmas vėl lyg gelž
galiais pabyra virš jy, ir palieka kiekvieną skęsti savo mintyse.
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Mieguista saulė vėl pakyla rytuos, susiliedama su Nemunu. 
Švilptelia uždusęs traukinys. Tas Švilptelėjimas ūžtelia Vidai 
keistu nerimu — rodos užvirto keli lapai praeities, dabarties, ir 
ateitis pasisveria ant tystančio siūlo virš prarajos... Bet nėra laiko: 
čia pat, stoty būrys Prano draugų ir jis pats, kaip brangiausias 
Vidos pasauly paveikslas, kurį tuč tuoj pavogs traukinys, ir išveš 
tam, kad grįžtų su architekto diplomu... Ir dėl to išsižadėti tiek 
dienų, vienos laimės dienų! Kaip beprotiška visa rodos Vidai; 
Tačiau ji tvirta — niekas neišskaito to minčių pragaro po jos 
lengvapėdišku sąmojum ir šypsena. Vėl traukinio sirena — Pra
nas staiga apkabina ją, kaip sužadėtinę. Pabučiavimas trumpes
nis už pora sekundžių, skaudesnis už mirtį tvirčiau suriša juodu, 
nei sužiedotuvių žiedai.

Tada ji išdrįsta įmesti jo kišenėn prie krūtinės lakštelį su 
neužmiršuolėm.

Vida mosuoja balta skarele traukiniui, kurs taip paprastai 
rieda į pietus, veždamas išgelbėtą nuo moters jausmo kūrėją, o 
meilė lieka sukniubus, kaip vijoklė be ramsčio.

— Tūkstančiai išvažiuoja, tik įvairiau: ar ne moters dalia 
lydėti į stotį ir mojuoti išvažiuojantiems traukiniams? — stengiasi 
ji susitaikinti su likimu.

Studentiškam kambary linksmi draugių balsai svaidosi nuo 
sienos į sieną — ta disharmonija su jos viduju pasauliu baugina 
labiau, kaip tamsoj neregimų vėlių šnibždesys.

Vida stengiasi aklai viskuo tikėti: pabučiavimo ryšiu, žodžiu, 
kurs paprastai yra vyriško proto iki miligramų pasvertas, ir ta 
laime, kurios nepasotinamą troškimą atsinešė gimimo dienoj. 
NeužmirŠuolės griovyj žydės iki rudens. Vietoj Prano vaikščios 
šalia jos ilgesys — toks svajingomis akimis, panašus į jį ir tikras!

Seno kalėjimo sargus suvirpina šiurpas Pakaruoklis plačiai 
šypso mėlyna šypsena, o išvirtusiose akyse dar rusi nemiręs 
sielvartas. Tikrai nuostabus mirties būdas: žema kėdelė ir silpnas, 
sujuodęs kaklaryšis!

Visų akys nukrypsta į įžengiantį žilą kapelioną, nebyliai 
klausdamos kodėl? Juk rytoj paskutinė jo ilgo kalinimo diena— 
poryt laisvė.

Kapelionas bežodžiai linktelia galva, tarsi tuo pasakydamas: 
„Matyt kitaip negalėjo įvykti“. Slapčia jo akys kažko ieško pa
karuoklio kambary. Nepastebimai pakilojęs vieną, kitą daiktą, 
skubiai paslepia pajuodavusį lakštelį. Ir, abejingiausia veŲo iš
raiška, išeina galvą kraipydamas ir murmėdamas:

„...Perdaug šlykštus... ta širdis neįstengė išgyventi kalėjimą 
kalėjime“...

Ryto saulės pluoštai kedena kapeliono sidabrinę galvą, šo
kinėja ant išdžiūvusių rankų sausgyslių ir Šildo tas pusiau išdi- 
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lusias, dienų pagraužtas pakaruoklio raštelio raides, tarsi įkvėp
dami žalios gyvybės parudavusių neužmiršuolių puokštei, prikli
juotai prie lakštelio:

„Mylimas Pranai,
Tau amžinai žydės griovio neužmiršuolė.

Vida“
Šalia nervingas priešmirtinis prierašas:

„Aš per daug šlykštus jai.
Pranas“

Per ištisą nemigo naktį kapelionas tuose dviejuose sakiniuose 
išskaitė visą dviejų tragediją. Štai kodėl jo mylimiausia sesuo 
Vida vienuolyne! Pro jo akis šmėkšteli ta paskutinė jos vasara, 
kada ji, jo nuomone, tinkanti tik gyvenimui ir jo laimei, staiga 
užverktomis ir padidėjusiomis nuo slapto ilgesio akimis, visko 
išsižadėjo. Aišku, dabar, viskas aišku!

Lyg painiausią mįslę išsprendęs, kapelionas meldžiasi už 
gyvenimo palaužtuosius, tačiau įjaudintoj vaizduotėj grįžta vaka
rykštis kalinio veidas, sukepusios lūpos ima judėti ir užpildo visą 
namą dusliu šnibždėsiu, vakarykščios viso gyvenimo išpažinties.

„... Pietų didmiesčio trukšmas mane apsvaigino sau pačiam. 
Ką bekalbėti apie darbą, kuriam priešinos persunkti civilizuoto 
gyvenimo įspūdžiais nervai. — Sykiu buvau teisingas sau: kol 
nepradėtas darbas studijuoti gyvenimą. Viską pažinti, o paskui 
apsiversti knygomis. O tos raudonos, geltonos, baltos ir juodos 
moterys, kaip Rojaus obuolys, viliojo nepažinimu jų. Iš syk buvo 
nekalti eksperimentai, kuriuos puikiai pavykdavo likviduoti. Nes 
ką — kas šiauriečiui gaisras — pietiečiui tik neryškus įspūdis. Ir 
ten taip pasiutusiai greit viskas pamėgstama — tie jų gatvių kar
navalai, kavinės, laukinė muzika ir smaguriavimas laime be ata
skaitų. Mano Vida šiam periode atrodė kaip sunki, slegianti neiš
gyventų rūpesčių naštoms, be tikro veidą ir gyvenimo džiaugsmo 
statula pamirštoje oloje.

Mylėjau ją tik savo vaizduotėj griežtai performuotą, bet 
meilė jai, prieš mano norus, atitekdavo kitoms, pagaliau tai, kuri 
pavadino mane šiaurės mylimuoju.

Vidai nutrūko mano dabartis. Ėmiausi ir darbo. Po šėlimo 
atostogų darbas sekėsi. Mielai buvau priimtas ir laukiamas žy
mesnių draugų šeimose. Vienoj jų susitikau ir savo likimą — 
Praksedą, garsaus diplomato dukterį, kuri, kaip žavingumo ir są
mojaus karalienė, turėjo šimtus^aukų. Buvau įspėtas draugų, tačiau 
tuo dar labiau paskatintas ją laimėti! Tai baisu! Ta moteris buvo 
tik blogio įkūnijimas. Ir ji įstengdavo būti tūkstanteriopa mimo
za — ji tuo ir gyveno. Buvau bežūstąs — ir tik didesnė mano 
neapykanta jai už meilę mane išgelbėjo. Tada žuvo ji. Aš nete
kau proto! Verčiau ją žudyti mano kūdikį — bijojau draugų, grį
žimo, vedybų. Juo giliau grimzdau, juo balčiau ėmė spindėti 
pamirštoj alėjoj statula, bet aš buvau perdaug purvinas. Tegalė-
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J. DRUNGAITĖ

Idealistui
Prie gilaus tvenkinio viena 
Gyvena pasaka sena.
— Čiuri, čiuri, —
Girgžda žilvyčiai ten seni.
Juodos drevėse aukso katilai —
Plėšikų. slapstomi turtai. y

Kvailutis jautį veda takeliu.
— Čiuri, čiru!
— Žilvyti, jaučio nori tu?
— O pinigus?
— Rytoj, rytoj!
Taip juk sakyta pasakoj.

Per nakt sudraskė gyvulį vilkai, — 
Dreba nuo kirvio medžio pamatai,. 
Degančio aukso prižerta sterblė, — 
Protingiems šito nesuprasti, ne!

jau melstis jai. Bet tai buvo labai reti atsitikimai. Studijos nuėjo 
vėjais — planavau kaip likviduoti galintį viešumoj pasklisti skan
dalą. Neapykanta tai, kuriai dar tebebuvau šiaurės mylimuoju, 
buvo tokia pragariška, kad ryžaus ją nužudyti ir pabėgti. Žmogžu- 
dybė įvyko — bet atsidūriau kalėjime. Paskui parvežė į čia... eilė 
ilgų, ilgą atgailos metų, ir... rytojaus laisvė! Sakyk, kapelione, 
kas veikti toj laisvėj? Juk visa skeveldros, o visuomenės būsiu 
sutiktas tik su panieka? Duok vilties! Ir Vida? Dabar labiau gąs
dina jos tyrumas, negu sutikčiau ją purvuos. Aš peršlykštus jai ir 
gyvenimui. Nuodėmės pasėkos neišperkamos žemėje gyvenimu. 
Aš klydau — ne amžinoji, bet laikinoji meilė mus sunaikina.

— Ne, gyvenimui jau netinku kapelione“.
Kapelionas nubunda ir šluosto šaltą prakaitą. Tai vakarykš

čios teisybės kuždesys. Jis ryžosi viskuo padėti prisikelti nusi- 
minėliui, bet pavėlavo. Pakaruoklio gyvenimas dabar niekam ne
reikalingas.

Nelaiminga Vida! Štai, kokiam griovy ji, amžinoji paka
ruoklio neužmiršuolė.

Atidavęs kalėjimo policijai rastus dokumentus, kapelionas 
nusvyruoja į paštą ir užpildo telegramos blanką: „N. vienuolyno 
sės. Marijai — Praksedai. Pranas mirė — pasikorė. Nelaimingojo 
siela reikalinga gyvųjų maldų.“
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EL. MIKALAUSKAITĖ

40 dienų pas savo senuosius 
gimines

(Įspūdžiai i§ kelionės po Latviją)

Šių metų vasaros atostogas mudvi su p. Iz. M. sumanėme 
praleisti Latvijoje. Mūsų kelionės tikslas buvo pramokti latviškai 
kalbėti, arčiau pažinti latvių gyvenimą ir kultūrą. Mūšy sumany
mui pritarė ir Sv. Ministerija: davė tarnybinius užsienio pasus ir 
leidimą išsivežti valiutai.

Biržuose apsirūpinusios latais, liepos mėn. 6 dieną per Jo
nelių pereinamąjį punktą išvažiavome J Latviją. Punkto valdinin
kai į mus žiūrėjo su nepaprastu nustebimu: mat, jy punkte pir
mą kartą pasirodė užsienio pasai. Suskaitė pinigus, atlikome ki
tus formalumus, pavarėme vieną valandą laikrodžius ir įžengėme 
į Latviją, nors dar lietuvišką (mat, šis kraštas Nepriklausomybės 
kovų metu priklausė Lietuvai). Dabar sumobilizavome visas lat
vių kalbos mokėjimo žinias ir pradėjome kalbėtis su latviy val
dininkais dėl įvežamos naudos (valiutos) ir mantos. Mūsų kalba 
buvo trijų kalbų mišinys: vienas žodis latviškas, antras lietuviš
kas, trečias vokiškas, bet susikalbėjome gerai. Po mėnesio laiko 
žadėjome kalbėti jau latviškai.

10 dienų latviškame kaime.

Praslinkus valandai laiko, pamatėme atvažiuojančią p-lę E. 
U. mūsų parsivežti į Skironis. Tuojau mes nudžiugome, kad 
atsirado žmogus, su kuriuo laisvai galime lietuviškai kalbėtis. 
Važiuodamos keliu mes vis nerimome, kaip susikalbėsime. Ta
čiau mūsų nerimas buvo visai be pamato: Skironys yra lietuviš
kas kaimas. Iš šito kaimo yra kilęs ne vienas Lietuvos karinin
kas ar valdininkas. Ir dabar vienuose namuose susirinkome ke
turios mūsų, Lietuvos, gimnazijos mokytojos ir keturi žmonės 
baigę V. D. Universitetą. Vadinasi, čia latviškumo kaip ir ne
jautėme.

Tarp Š. Lietuvos ir Latvijos pasienio beveik nėra jokio 
skirtumo: ir ūkiai nedideli ir trobesių medinių matyti. Tiktai ke
liai čia daug geresni, ūkiai racionaliau tvarkomi; dažnas ūkinin
kas turi namuose telefoną. Be to, kiekviename valsčiuje yra gy-
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dytojas, vaistinė ir ligoninė. Beje, visoje apylinkėje kiekvienas 
vienkiemis turi savo atskirą pavadinimą, tik Skironiams paliktas 
senasis kaimo vardas.

Skironyse jau radome numatytą mums pradžiai ir latvių 
kalbos „mokytoją“. Tai buvo vienas žmogelis, kurs latviškai kal
bėdamas latviškiems žodžiams prideda lietuviškas galūnes; todėl 
mums būsią lengviau suprasti. O toliau galėsime mokytis ir 
komplikuotesnės kalbos. Bet, deja, šituo mokytoju mes negalėjome 
pasinaudoti: jis su mumis lietuviškai kalbėjo. Pirmąsias dienas, 
kad neapsijuokintume, mes nusprendėme kalbėti tik lietuviškai. 
Latviy kalbos klausėmės tik pasyviai ir pritardavome tik tada, jeigu 
gerai suprasdavome, apie ką kalbama. Bet ir tai pradžioje atsi
tikdavo šiokiy tokiy kalbiškų „nesusipratimų“: kartais iš upės 
pasidarydavo ,zupė’. •

Latvių kalbą pradėjome mokytis nuo uogy. Mat, liepos 
mėnuo — uogy mėnuo, todėl gavome darbo, — valgyti uogas 
ir jy latviškus pavadinimus mokytis. Be to, pro Skironiy kaimą 
teka” Nemunėlis. Čia galėdavome kiekvieną dieną nubėgti išsi
maudyti. Be Nemunėlio buvo dar daugiau įdomybių: Skironyse 
buvo apsigyvenę čigonai ir kartais vakarais „koncertuodavo“. 
Eidavome ir jy paklausyti. Čigonai šalia latviškų dainų padai
nuodavo ir čigoniškų. Jy tarpe buvo ir labai gėry dainininkų. Bet 
visy įdomiausias Skironiy dalykas tai Latvijos Lietuvių Sporto 
Sąjungos „Vyties“ klūbas. Tai pasakiškai maža, žema trobelė su 
šiaudiniu stogu. Bet viduje visai kitoks vaizdas: iš vidaus žemė 
išimta, ir trobelė paaukštinta, grindys nudažytos, sienos gražiai 
išbaltintos, yra knygų spintelė. Knygos įvairaus turinio latviškos 
ir lietuviškos. Šalia klūbo kieme stovi teniso stalas ir kitokios 
sporto priemonės. Šiame klube rengiami vakarai, vaidinimai, pa
silinksminimai ir susirinkimai. Klubas turi savo stygų orkestrą. 
Tačiau šita trobytė savo pasakiškumo greit nustos: jau nupirktos 
skiedros, ir po darbymetės trobelei dengs naują stogą. Klūbo 
nenuilstami veikėjai yra p. J. Varna ir p. J. Ušerauskas. Pažy
mėtina, kad abu yra baigę aukštąjį mokslą, bet pasilikę kaime 
ūkininkauti. 1 Tiesa, klūbas turi savo narių rėmėjų ir Lietuvoje. 
Dabar skironiečiai yra pasiryžę savo namelį dar padidinti — iš 
vieno galo pristatyti, tik tuo tarpu neturi pinigų. Šiuo tarpu „Vy
tis“ yra didžiausia lietuvybės palaikytoja Skironyse.

Su didžiausiu įdomumu laukėme sekmadienio. Liepos 12 
dieną, t. y. sekmadienį Brunavos katalikų parapijpj buvo Ap
vaizdos atlaidai, bazaras (bažnyčios naudai loterija) ir vakare 
gegužinė. Brunavos parapijėlė visai mažytė. Tik Skironių kaimas 
katalikiškas ir dar apylinkėje yra išsimėčiusių šiek tiek katalikų. 
Tačiau Brunavoje yra tokių dalykų, kurių galėtų pavydėti ir di
delė parapija. Tai Brunavos choras. Latvijos katalikai, kai kuria 
prasme, galėtų būti mums pavyzdžiu. Čia ir studentai ir valdinin
kai parvažiavę atostogų gieda bažnyčios chore ir ne tik per sumą, 
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bet ir per mišparą išbūna bažnyčioje. Balsingų šeimų visi nariai 
dalyvauja chore. Ir ištekėjusios moterys gieda. Vienos šeimos, 
su ištekėjusiomis dukterimis ir jų vyrais kartu, net aštuoni asmens 
gieda chore. Tiesa, jie mišparus, Veni Creator ir kitas giesmes 
gieda ne lotyniškai, kaip pas mus, bet latviškai. Tik gaila, kad 
Brunavoje, kur nemaža dalis yra lietuvių, lietuvių kalba bažny
čioje jokių teisių neturi. Seniau, sako, bent per didžiuosius at
laidus pasakydavo lietuvišką pamokslą. Šiemet ir to nebuvo. 
Tačiau jie dėl to per daug nesisieloja: sako suprantą ir latviškai. 
Vadinasi, pamaži lietuviškas kraštas latvėja. Lietuviškos mo
kyklos taip pat neturi. O jų širdyse dar rusi lietuviška ugnelė. 
Dar ir jaunimas savo tarpe kartais lietuviškai pakalba. Tačiau 
šitie, kurie dabar baigs latviškas mokyklas, ves latves žmonas, 
kažin ar bekalbės lietuviškai?

Dar keli žodžiai apie latviškas gegužines. Jie gegužines 
rengia ne miškuose, kaip mes mėgstame, bet prie miestelių šiaip 
kur atvirame ore. Tos gegužinės trunka nuo latviškos 6—7 vai. 
vakaro ligi ryto 3—4 vai. Tačiau jos laikomos visai padoriomis 
pramogomis. Ir šios gegužinės pelnas, kaip ir loterijos, buvo ski
riamas bažnyčios naudai. Gegužinę rengė parapijos komitetas. 
Atidarė pats klebonas.

Nors ir labai gera ir malonu buvo viešėti pas p. U.: daug 
inteligentiško jaunimo, netoli Nemunėlis — puikiausia vasarvietė, 
sode daug uogų, tačiau turėjome vykti toliau — giliau j Latviją 
mokytis latviškai kalbėti, nes Skironyse kalbėjome tik lietuviškai. 
Liepos mėn. 16 d., p-lės E. U. palydėtos, išvažiavome į Bauską, 
o iš ten autobusu į Rygą.

Bauskas yra apskrities miestas, pastatytas Nemunėlio ir 
Mūšos santakoje. Miestas gana senoviškas: siaurutės gatvelės, 
viduryje miesto didžiulė turgaus aikštė; gyventojai daugiausia 
žydai. Didžiausias miesto papuošalas, tai Nemunėlio ir Mūšos 
santakoje supiltas labai didelis piliakalnis ir milžiniški, nepaprastai 
gražūs pilies griuvėsiai. Tik gaila, kaip visur provincijose, taip ir 
čia, piliakalnis gerokai apleistas. Tiesa, Bauske dar daug kur 
galima lietuviškai susikalbėti.

Latvijos sostinėj e
Apsigyvenusios Rygoje, buvome priverstos pradėti latviškai 

kalbėti, bet pradžioje vis pirma griebdavomės vokiečių kalbos, 
tik, kai vokiškai nesusikalbėdavome, tada išdrįsdavome latviškai 
kalbėti. Turėdamos pakankamai laisvo laiko, eidavome lankyti 
Rygos įdomybių. Labiausiai mums į akis krito miesto parkai su 
karveliais. Tik liūdna, kad tie parkai yra pustuščiai. Keliuose par
kuose yra įrengtos vaikų aikštelės, bet be vaikų. Mes klausiame 
rygiėČių, kur gi yra jų vaikai. Sako, darbininkų vaikai vasarą 
praleidžia kaimuose. Dabartinio režimo tokia politika: atitraukti 
žmonių mases nuo miesto, o pripratinti prie kaimo. Mat, kaimui
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trūksta darbininkų, o mieste būriai bedarbių. Sveika idėja! Val
džia ūkininkams užmoka už vaiky laikymą. Iš pradžios vežė vai
kus prievarta» bet dabar jau atsiranda ir savanorių. Daugelis jy 
paliko pas ūkininkus tarnauti.

O kur gi pasiturinčių žmonių, inteligentų vaikai? Daugumas 
su tėvais atostogauja. Bet, apskritai, Rygoje vaiky maža. Mat, 
Ryga, šiaip ar taip, yra didmiestis, kur jungtuvių daug mažiau 
negu persiskyrimų. Paradoksas, bet taip yra. Tai kasgi šeimas 
išlaikys? Be to, Latvijoje iš viso daug mažesnis tautos prieauglis, 
negu pas mus. Ją palaiko tik katalikiška Latgala, kur civilizacijos 
laipsnis daug žemesnis.

Šiek tiek susipažinusios su Rygos miestu, nusprendėme su
sipažinti ir su žmonėmis. Kur gi eisi? Pirmiausia nuėjome į „Zel- 
tenės“, populiariausio latviy motery žurnalo, redakciją. P. Gryn- 
b ergą s, didelis latvių etnografinio meno mėgėjas,„Latvių tautinių 
drabužių“ leidėjas, mus apdovanojo savo leidiniais, o redaktorė 
p. K. Osvaldą, labai maloni ponia, mums pagelbėjo susipažinti 
su latviy motery judėjimu. Be to, susitarėme kitą dieną su „Sel
tenes“ redakcija kartu nusifotografuoti.

4

Pas visų gudriausią Latvijos moterį
Latviy Nacionalinės Moterų Lygos ir Motery Tarybos pir

mininkei poniai Betai Pipinei gudriausios moters vardą pripažįsta 
net patys vyrai. Tai nepaprastai energinga, iškalbinga moteris. 
Ji malonėjo nuo darbo atitrūkus (mat, ji pati veda spaustuvės 
kontorą) su mumis apie pora valandų laiko įvairiomis temomis 
pakalbėti. Ji labai gražiai vokiškai kalba.

Ponia Pipinė yra buvusi seimo atstovė, dirbusi ir dabar te
bedirbanti Rygos Miesto Taryboj. Ji yra moterų reikalais daug 
važinėjusi po užsienius; latviy moterų judėjimo priešakyje ji 
stovi dar nuo prieškarinių laikų. Be to, ji yra didelė feministė, 
bet teigiama prasme. Todėl mums buvo labai įdomu išgirsti jos 
nuomonę apie latvių ar apskritai motery kovas dėl savo teisių.

Jos nuomone, moterys lygias teises su vyrais turi tik po
pieriuje, o gyvenime dar gal koks penkiasdešimt mėty praeis, 
kol jas iškovos. Ir tai turėtų labai intensyviai ir rimtai dirbti.

Vyrai labai nemėgstą, kai moterys kur nors prasikišančios 
su savo nuomone. Jie biją pritarti net ir tada, kai žino tikrai, 
jog moters pasiūlytas projektas yra geresnis ir priimtinesnis, ne
gu vyrų.

B. d.
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DR. O. NORUŠYTĘ

Žaislas ir vaiko amžius
Tęsinys iš 8-9 nr.

Antrieji gyvenimo metai.

Žinoma yra kiek vaikas vaikščioja pradėjęs eiti dviem ko
jom. Jis eina ištisas dienas. Šis instinktas žmoguje toks stiprus, 
pasak K .Biihlerio, kad, net matydamas visus aplinkinius keturpės
čia vaikščiojančius, vaikas vistiek pradėtų dviem kojom vaikš
čioti, nors ir kiek vėliau. Todėl sėdėti, ar vaikščioti suaugęs vai

Pirmuosius žingsnius valkas žen
gia suaugusio vedžiojamas arba prisilai
kydamas savo gardelio tvorelės Čia ma
tome priešakinėje gardelio tvorelėje įtai
sytus rutulėlius ir tris skambučius.

ko nemoko, jo prievarta nestato, bet palaukia iki vaikas pats at
sistos. Sodindami ar statydami vaiką prievarta pakenksim jam 
fiziškai.1 Vaikas gali vaikščioti laikydamasis gardelio tvorelės, 
arba suaugusio vedžiojamas.

1 Todėl netikę yra kaime vartojami statiniai ir bėgtinai. Pastarieji retai 
jau pasitaiko, bet statinius dar tenka neretai pamatyti. Su jais vaikas kankinamas.
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Gardelis gerai patarnauja motinai ir vaikui (pirmaisiais ir 
dar antraisiais metais), todėl jį verta įsigyti. Vaikas gali jame 
laisvai, kaip jo amžius ir sveikata reikalauja — judėti. Laisvai 
po kambarj rėplioti vaikui pavojingä, nes grindys nėra visada 
tikrai švarios (ligų pavojus!), be to, valkas ky radęs visky kiša į burnų, 
o mažus daiktelius gali praryti. Jis trauko stalčius, tempia staltie
ses, krapšto, tepa baldus, daužo juos savo žaislais ir t. t. Jį reikia 
nuo visko saugoti. Ši nuolatinė priežiūra pareikalautų iš motinos 
daug laiko ir nervų įtempimo. Gi nuolatiniu draudimu, daiktų atė
mimu, atplėštam erzinamas ir vaikas. Nuolatinis vaiko nešiojimas 
ant rankų taip pat nenaudingas: vaikas per daug įpranta prie suaugu
sio, jo nuolatinės globos ir neįstengia vienas, nestebimas pabūti. Be 
to, vaikas tokiu būdu per mažai laisvai juda, o nuo tokio nešioji
mo kartais atsiranda nugarkaulio iškrypimų.

Įpratęs eiti, vaikas mėgsta pasunkinimus — kliūtis — kom- »
plikacijas. Jis džiūgaudamas lipa visomis keturiomis laiptais, lipa

! Vaikas džiūgaudamas lipa per kliūtis

per slenkstį, kabinasi už turėklų ir t. t. Kur nėra šių natūralių 
priemonių, reikėtų dirbtinas parūpinti: laiptelius (galima pritaiky
ti vieną gardelio sieną), horizontalius turėklus, „slenksčius“ ir k.

Antrais metais vaikas bando viską stumti, traukti, mėgsta 
nešioti. Todėl duodame jam važiuojantį gyvulį, mažą, stiprų, ne
pavojingą (be aštrių kampų) vežimėlį. Duodame tik stiprius žais
lus, nes jie dabar gerokai lamdomi. „Marginių“ bendrovė ir „Žais
las“ stengiasi pagaminti šios rūšies žaislų. Šie žaislai vežami, 
stumiami už medinio kotelio, arba traukiami už virvutės. Dar 
labiau mėgiami šie žaislai, jeigu jie vežami juda (pav. galvą lin
guoja), arba skamba — barška (arkliukas su skambučiais).

Medinis automobilis.

Jau 8 mėn. vaikas barškina, beldžia ir klausosi tų garsų. 
Dar labiau įdomaujasi šio judesio efektu pusantrų metų vaikas, 
todėl duodame jam būbnelį su dviem muštukais, skambučius, 
mažutę katarinką.

Vaikas be galo mėgsta viską dėlioti, kraustyti, nešioti. To
dėl, nors jis turi bešones kaladėles (pirmojoj antrųjų metų pu- 
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sėj kiša jas vieną į kitą, o antrojoj — stato vieną ant kitos), 
jam reikalingos dar masyviškos kaladėlės statybai (dėliojimui). 
Tinka dabar įvairių form y , dydžiy ir spalvy kaladėlės (gali būti 
paprastos medžio nuoplovos tik nulygintos, nudailintos, arba pa-

damos į maišelį. Dedame kaladėlės į maišelį, nes vaikui dar 
persunku būty sudėti viską tvarkingai į dėžę. Be to, šias kala
dėles galima lengvai pakeisti, papildyti ir t, t. Maišelis sutrau-

šiotis. Kuo jis sunkesnis (žinoma, tik pakeliamas), tuo vaikui 
daugiau džiaugsmo teikia ir tuo mieliau nešiojamas. Kaladėlės 
yra nemažos, nes su mažomis vaikui sunku žaisti — statyti, jis 
dar nesupranta įvairių fizikos dėsniy. Spalvuotos kaladėlės veikia 
j vaiko dėmesį ir žadina jo žaidimą.

To amžiaus vaikas įstengia jau būti receptyvus stebėtojas. 
Jis mėgsta stebėti paveikslėlius. Vaikas gauna pirmąją knygą.

Pirmoji vaiko knyga.

Ši pirmoji knyga yra paveikslai (be teksto), lapai sunkiai suplė
šomi, nesulankstomi (storo popieriaus) knygos nugarėlė drobinė 
(tokia stipresnė). Paveikslai yra paprasti, kiekvienam puslapy yra 
tik po vieną daiktą iš vaikui gerai pažįstamos aplinkos (atvaizduo
ta, ką vaikas dažnai mato, gerai pažįsta), daiktas aiškus nesmul
kus, spalvos ryškios. Šios knygos forma gali būti ir kitokia: lapai 
sujungti į vieną juostą (taip pat drobė) ir! knyga sulankstoma. 
Vaikas šią knygą gali pastatyti prieš save.

Svarbiausias vaiko žaidimą draugas šiame amžiuje yra suau- 
gėlis, ir vaikas Šiuo atveju pareiškia savo reikalavimus. Jis drauge 
su suaugusiu žiūrinėja paveiksiu knygą, su juo žaidžia grupinį 
žaidimą (pav. vienas kitam ritina sviedinį, pamaldomis klauso 
laikrodžio ir tt.). Dar vienu atžvilgiu ypatingai svarbus yra suau
gusio bendravimas su vaiku; dabar intensyviai lavinama dar viena 
funkcija — kalba. Jeigu vaikščioti vaikas išmokty ir be suaugu
sio, tai kalboje jam būtina yra pastarojo pagalba.2 Todėl suaugęs

1 Gamina Vaikelio Jėzaus draugijos dirbtuvės Vilijampolėje ir Marginių 
bendrovė Kaune;

2 Vaikai, kurie auga daugiau vieni, nebendrauja su suaugusiais (pav. 
. darbininkų), kalbos atžvilgiu atsilieka nuo vaiku, augančių palarkioj aplinkoj.
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Mot: Kaip sako vištelė?
I

Kaip sako šunelis?
Au — au.
Kaip sako karvė?
Mū.
O kaip sako Ugnelė? 
Ačiū.

turi dabar daugiau bendrauti su vaiku negu pirmaisiais metais. 
Vengtina ir dabar didesnė suaugusiu grupė, kur kiekvienas sten
giasi vaiko dėmesį vis kur kitur atkreipti, vaiką išblaško. Tai 
vaiko nervams nėra sveika.

Iki pusantrų metu paprastai vaiko kalba yra daugiau jausmu 
ir valios pobūdžio (vaikas pareiškia savo nusiteikimą, ar norą). 
Antrojoj šių metų pusėje kalba įgyja naują prasmę — vaikas 
supranta, kad kiekvienas daiktas turi savo vardą. Dabar pasitaiko, 
kad vaikas atsistojęs vidury kambario rodo daiktus, klausia j u 
vardų, arba pats nuolatos rodo daiktus ir kartoja pavadinimus. 
Kaip ankščiau vaikas nuolat ėjo, taip dabar nesustodamas kalba. 
Suaugęs dabar apsišarvojęs kantrybe vaikui padeda. Vaikas nuri- 

. męs, dėmesingai klausosi dainelės — meliodijos, kurią motina 
jam dainuoja, klauso trumputės eilutės. Motina sugalvoja ir žai
dimėlius, kuriais ji stengiasi jau ir mandagumo įpročius vaikui 
perteikti. Štai nugirstas motinos pasikalbėjimas su vaiku:

Mot: Kaip sako vištelė?
Vaikas: Kar — kar.
M
V.
M
V.
M
V.
Antraisiais gyvenimo metais vaikas mėgsta pamėgdžioti 

aplinkinių judesius, eiseną ir t. t. Čia yra ir vaiko fiktyvią žai
dimą pradžia; valkas skiria sau arba savo žaislams kokią nors 
rolę ir vaidina. Tenka parūpinti šiems žaidimams įrankius. Ga
lima duoti medžiaginę (arba n edūžtančios medžiagos) lėlę arba 
medžiaginius gyvulius. Lėlė ar gyvuliai apvelkami pora drabužė
lių, kad vaikas pats lengvai galėtų juos nuvilkti ir apvilkti. Mė
giama yra lėlės lova, keletas nedūžtančių indų (geriausia neda
žyto medžio ir nemaži).

Vaikui duodama progos ir lauke žaisti. Jeigu yra pavojaus, 
kad vaikas žemes, šiukšles kiš į burną, tai galima ant žemės, ar 
pievos patiesti patiesalą, jo kampus prismeigti prie žemės, o gar
delį pastatyti taip ant patiesalo, kad kraštai būtų už gardelio 
maždaug 30 centimetrų.

Baigiantiems antruosius gyvenimo metus patariama leisti 
žaisti su smėliu. Šiam darbui reikalingas medinis samtis (kastu
vėlis) ir kibirėlis.

Žaidžiančio vaiko laisvė nevaržoma. Vaikas žaidžia, nes 
jis turi žaisti. Vidujinės jėgos verčia vaiką žaisti. Jos diktuoja 
vaikui, kaip jis turi žaisti. Pav. jeigu vaikas nuverčia tėvo pasta
tytą bokštą, tai reiškia, kad ne tas bokštas vaikui svarbus, o 
pats judesys. Ateis laikas, kada ir bokštas bus jam, svarbus.

402

36



GYD. ANTANAS STARKUS 
■ 1

Vitaminai
? ■ ■ 1

Nors vitaminų vardas labai populiarus, bet daugumui jų 
reikšmė dar ne visai aiški. Šio rašinėlio uždavinys yra trumpai 
nušviesti mokslą apie vitaminus, pabrėžiant kiekvieno jų reikš
mę gyvam organizmui, žinoma pirmiausia žmogaus organizmui.

Daugumas dar tebekalba apie keturis vitaminus: A, B, C, 
ir D, bet dabar jau atrasta kita tiek naujų: E, F, G ir H. Jau aiš
kėja arba ir visai paaiškėjo daugelio vitaminų cheminė sudėtis.

Vitaminai vadinami abėcėlės raidėmis. Tokis jų pavadini* 
mas, žinoma, neturi nieko bendra su vitamino veikimu arba 
chemine jo sudėtimi — tai tik sutartinis pavadinimas.

Mums ne tiek svarbi vitaminų cheminė sudėtis, kiek jų ypa
tumai, naudingas arba žalingas veikimas. Svarbu žinoti, kokiose 
ir kaip pagamintose maisto medžiagose yra vienas ar kitas vita
minas. Tat pradėkime.

A — augimo ir antikseroftalminis vitaminas savo che
mine sudėtimi giminingas karotinams (deguonį turintiems ksan- 
tofilams). Karotinai randami įvairiose augalinėse, bet ir gyvuli
nėse maisto medžiagose. Yra tai augalų dažomosios medžiagos,

pav.: morkų dažomoji medžiaga — karotinas,
pamidory „ „ — likopinas,

kiauš. trynio „ „ — luteinas ir t. t.
Karotinai gaminasi pavasary ir vasarą žaliuose augalų la

puose, bet rudenį jie išnyksta. Rudeniop lapuose renkasi taip vad. 
vytinamosios medžiagos, kurių daug prisirinkus, lapai nukrinta.

Žmogaus ir gyvulio organizme karotinai negali pasigaminti, 
nes jie gaminasi, nors ir netiesioginiai, iš chlorofilo, kuris yra 
žalioji augaly dažomoji medžiaga, analoginė hemoglobinui — 
žmogaus ir gyvulių kraujo dažomajai medžiagai. Suvalgyti karo
tinai organizme atitinkamai suskyla ir jakuose pasigamina iš jų 
A vitaminas.

Jei maiste stinga vitamino A, organizmas sustoja augęs, 
sumažėja jo kūno svoris, pasireiškia palinkimas tulžies ir Šlapu
mo pūslės bei takų akmenims, sumažėja atsparumas limpamoms 
ligoms ir pasireiškia ypatingas akių susirgimas: pabrinksta blak
stienos, akys šviesos bijo, atsiranda karštis akyse (konjunktivitas) 
ir pagaliau sunkiai suserga ragena, dėl ko žmogus apanka; pa
staroji liga vadinasi kseroftalmija, iš kur A vitamino pavadini
mas — antikseroftalminis.

Vitaminas A tirpsta riebaluose, labai jautrus karščiui (viri
nimui), — nuo karščio greit suskyla ir pasidaro neaktyvus. Jo ran
dame: grietinėje ir piene (iš pieno karvių šeriamų žaliu pašaru),
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žuvų taukuose, kiaušinio trynyje, inkstuose, kepenyse, morkose, 
pamidoruose ir Žaliose, lapinėse daržovėse—špinate, salotose ir 1.1.

B - antineuritinis vitaminas. Dėl šito vitamino maiste 
stokos, pasireiškia nervų uždegimas, polyneuritas, kitaip dar 
Beri-beri liga vadinamas. Anksčiau ir pats vitaminas vadinta 
antiberiberiniu. Tačiau dabar išaiškinta, kad B vitaminas reikalin
gas ne tik nervų ligoms išvengti. Jei jo stinga maiste, pasireiš
kia: augimo sutrikimai, širdies veikimo sutrikimai, cukrinių me
džiagų (angliavandenių) apykaitos ir. centrinės nervų sistemos 
sutrikimai, skydinės, lytinių ir antinksčių liaukų funkcijos sutri
kimai, sustoja pieno gaminimasis, pasireiškia liga, pelagra vadi
nama (neuralgijos, paralyžiai, epileptiniai priepuoliai, raumenų 
nykimas ir t. t.), anemija ir kt. Šitas vitaminas skatina mielių 
augimą, bet be jo ir vėžys (liga) žmogui neauga — vitaminas 
pagreitina vėžio augimą.

Kaip matome šito vitamino reikšmė labai didelė ir dėlto jo 
stoka pasireiškia daugeliu įvairių sutrikimų. Dėl tokio vitamino 
B veikimo įvairumo dabar skiriamos net šešios jo rūšys — Bi, 
B2, Bs, B4, Bs ir Be. Žmogui svarbiausi yra vitaminai Bi ir Ba.

Vitaminai B labai atsparūs karščiui. Cheminė jų sudėtis 
beveik galutinai išaiškinta. Jų randame: alaus mielėse, ryžių ir 
kviečių dieguose, išoriniuose grūdų sluoksniuose, sėlenose, dar
žovėse — ypačiai pamidoruose, kiaušiniuose ir t. t Piklevotuose 
miltuose nėra, bet visada yra paprastai maltuose, vadinasi ir pa
prastoj duonoj.

C — antiskorbutinis - vitaminas, chemiškai askorbininė 
rūkštis. Jo, palyginti, daug visuose augaluose ir jei tik maistui 
naudojame nevirtų vaisių ir daržovių, mūsų organizmas jo gau
na pakankamai.

Daug C - vitamino yra citrinose, apelsinuose ir pamidoruose, 
mažiau juoduose serbentuose, bananuose, obuoliuose, bulvėse ir 
t. t. Tiesa, bulvėse jo yra labai nedaug ir bulvės, paprastai, val
gomos išvirtos, bet nereikia užmiršti, kad bulvių mes daug'su
valgome, tat ir su bulvėmis mūsų organizmas gauna reikšmingą 
vitamino C kiekį. C-vitaminas esą visada yra susijęs su dar 
vienu vitaminu, kuris didina organizmo atsparumą limpamoms 
ligoms ir plaučių uždegimui; pastarojo vitamino esą daug yra 
juoduose serbentuose. C - vitamino visada yra motinos piene, 
ypačiai tuoj po gimdymo.

C-vitaminą karštis greit suardo, dėl to reikia naudoti maistui 
ir nevirtų vaisių bei daržovių.

Jei »stinga maiste vitamino C, susergama skorbutu, kurio 
reiškiniai maždaug4oki: nuolat didėjanti anemija ir organizmo 
silpnumas, patinsta ir kraujuoja dantų smegenys ir 11. Mažiems 
vaikams šita C - avitaminozė1 vadinama Moeller - Barlowo liga:

1 Avitaminozė yra tai susirgimas, pašireiškiąs dėl bet kurio vitamino stokos, 
pav., rachitas, skorbutas yra avitaminozės.
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nyksta kaulų audinys, dėl to dažnai kaulai lūžta, prasideda krau
javimai po antkaule, ypačiai blauzdikaulių, su dideliais skausmais 
ir aukšta temperatūra, kraujavimas dantų smegenyse, odoje, glei- 
vįvėse ir 1.1. Be šitų, jau pasireiškusios C - avitaminozės, reiškinių, 
galimi ir kitoki, kurie parodo ligos pradžią, bet juos nagrinėti 
nėra šito rašinėlio uždavinys.

D - antirachitinis vitaminas, yra tai vienintelis iš dabar 
žinomų vitaminų, kurį gali pasigaminti pats organizmas, ultravio
letiniams (saulės arba kvarco lempos) spinduliams padedant. Che
miškai D - vitaminas yra tai ultravioletiniais spinduliais pašvitintas 
ergosterinas. Ergosterino daugiausia yra odoje. Jei žmogaus kūnas 
švitinamas kvarco lempa arba žmogus ima saulės vonias, ultra
violetiniai spinduliai paveikia odoje esantį ergosteriną ir pasiga
mina D-vitaminas; kraujas nuneša jį įjaknas, kurios yra D-vi
tamino sandėlis.

D - vitamino daug yra žuvų taukuose ir kiaušinio trynyje. 
Motinos ir karvės piene jo tik nežymūs pėdsakai; vaisiuose ir 
daržovėse, galima sakyti, visai nėra.

D-vitaminas apsaugo organizmą nuo rachito (arba angliš
kos ligos), padėdamas kauliniam audiniui fiksuoti fosforą. Tik 
fosforo dėka kaulo audinys sulaiko kalkes. Jei stinga vitamino D, 
kaulai negali fiksuoti fosforo, dėl to juose mažėja kalkių kie
kis, — kaulai suminkštėja, kojos iškrypsta ir t. t.

Dabar šitas vitaminas gaminamas laboratorijose. Pas mus, 
Lietuvoj, jį gamina firma „Germapo“ „Vitaminol’io“ vardu, tik 
šitokių dirbtinių preparatų nereikia duoti sveikiems vaikams, nes 
vaikai gali pavojingai susirgti. Ir sergantiems panašūs preparatai 
reikia duoti labai atsargiai.

E - antisterilinis vitaminas. Vitamino stoka sužadina steri
lumą. Jo reikalingi visi gyviai. Tai karščiui, šarmams ir rakštims 
atsparus, riebaluose tirpstąs, vitaminas. Jo randame žaliuose 
augaluose, kaikurių daržovių lapuose, javų grūduose ir labai daug 
kviečių dieguose.

Savo chemine sudėtimi jis giminingas A - vitaminui, nes 
manoma, kad ir E - vitaminas priklauso dažomųjų medžiagų 
grupei, būtent yra vienas ksantofilų. Dabar jis jau net identifi
kuojamas su moterišku lytiniu hormonu folikulinu.

F - augimo vitaminas savo veikimu labai panašus B-vita
minui. Dėl jo dabar dar ginčyjamasi. Jis tirpsta riebaluose.

G-vitaminas taip pat panašus B - vitaminui (tiksliau B2- 
vitaminui). <

H - vitaminas turi didelės svarbos odos ligose. Dėl vitamino 
H stokos esą atsirandančios pleiskanos galvoje, nuo kurių slenka 
plaukai. Vitaminas yra jaknose.

Dabar pleiskanas ir plaukų slinkimą siūloma gydyti jakno- 
mis: suaugusiam duodama kasdien, laike dviejų savaičių, po 350 
gramų žalių jaknų ir pleiskanos esą išnykstančios.
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GIMDYVIŲ SOCIALINIS APRŪPINIMAS 
SOVIETŲ RUSIJOJE

Rusijoj socialinio 'darbininkų draudimo klausimas buvo iš
keltas jau 1897m. kai buvo reikalaujama organizuoti aprūpinimą 
darbininkėms ir darbininkams ligos atveju. Tačiau šis reikalavimas 
nebuvo tuojau įgyvendintas. Tiktai, kai susiformavo darbininkų 
klasė, kai prasidėjo didesnis darbininkų judėjimas prieš 1905 m. 
revoliuciją, būtent 1904 m. socialinis darbininky draudimo ligos 
atveju klausimas vėl buvo iškeltas. Siaučiant gi 1905 mėty re
voliucijai jis buvo pamirštas. Antrosios Valstybinės Dūmos laikais 
šis klausimas vėl buvo atnaujintas ir galutinai buvo įgyvendintas 
tik 1912 metais. Tais metais buvo įvestas Rusijoj socialinis drau
dimas ligos atveju. Remiantis šiuo įstatymu ir gimdyvėms buvo 
numatytos atostogos nėštumo ir gimdymo metu.

Iš viso gimdyvių aprūpinimo reikalas Rusijoj buvo labai 
liūdnoj padėty. Apsaugos darbininkė-motina iki 1912 m. vi
siškai neturėjo. Moters negaudavo nei prieš gimdymą, nei po 
gimdymo atostogų. Neretas atsitikimas, kad moterys dirbdavo 
įmonėj iki paskutinių dienų ir tiesiog nuo mašinos staklių pa
tekdavo į gimdymo namus.

Kaip matome, vitaminų reikšmė mūsų organizmui labai 
didelė, o jų įtaka labai įvairi. Mūsų gyvybė be vitaminų, galima 
sakyti, neįmanoma, bet reikia atminti, kad normalūs, sveiki žmo
nės, kurie maitinasi mišriu maistu, gauna visus, jų organizmui 
reikalingus, vitaminus. Be vitaminų žmogus reikalingas ir kitų 
maisto medžiagų, dėl to, kalbant apie maistą arba jį paruošiant, 
nereikia kalbėti vien tik apie vitaminus, o besirūpinant vaikų 
sveikata, kimšti jiems kasdieną dešimtimis brangius apelsinus ir 
bananus. Protinga motina ir taupi šeimininkė, žinodama vitaminų 
svarbą ir tas maisto medžiagas, kuriose vitaminų esama, taip pat 
mokėdama tą maistą tinkamai paruošti, patieks savo šeimai rei
kalingų vitaminų, nedidindama išlaidų maistui.

e
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Tik privačia gydytoju iniciatyva, labdaringų draugijų buvo 
organizuojamos šiam tikslui labdaringos įstaigos. Pirmoj eilėj 
kūdikiu konsultacijos, „pieno lašas“, pieno virtuvės, nemokamos 
valgyklos, gimdymo namai ir kitos įstaigos, teikiančios globą 

__ _ motinai ir kūdikiui. Bet šių įstaigų buvo labai nedaug. Jos buvo 
išlaikomos privačiomis pašalpomis, aukomis.

1912 m. įstatymas suteikė gimdyvėms atostogų 2 savaites 
prieš gimdymą ir 4 savaites po gimdymo. Jis apėmė tik pramo
nės (fabriko-dirbtuviu) darbininkes, apsidraudusias ligonių ka
sose. Likusioji dalis moterų nebuvo apsaugota.

Prieš spaliu mėnesio revoliuciją visoj Rusijoj buvo vos keli 
šimtai primityviu lopšeliu kaimuose ir apie 40 — 50 įvairiu glo
bos įstaigų miestuose, o vaiku mirtingumas Rusijoj buvo labai 
didelis. Rusija kūdikių mirtingumo atžvilgiu buvo užėmusi pirmą 
vietą Europoje (27,3%).

Sovietu valdžia, norėdama įtraukti moterį į kūrybinį socia
lizmo darbą, iš pat pirmųjų dienų atkreipė ypatingą dėmesį į 
motinu ir vaiku socialinį aprūpinimą. Kadangi Rusijoj žiūrima į 
moterį, kaip į darbo atstovę, kaip į dalyvę naujo kultūrinio gyve
nimo kūrimo, todėl ir norima jai palengvinti šį kūrimo darbą, 
sudarant palankias sąlygas motinystės funkcijoms atlikti.

Po spaliu revoliucijos Rusijoj buvo šaukiamos darbininkių 
konferencijos, kuriose dalyvavo žymios šių dienu veikėjos Rusi- 

( joj kaip N. Krupskaja, K. Nikolajevą, A. Kolontaj ir kt.
Šios konferencijos pirmoj eilėj iškėlė motinystės aprūpinimo 

reikalą.
Nuo 1917 m. pradžios iki 1919 m. motinystės apsaugos 

rūpesčiui prie liaudies komisariato socialinės apsaugos įsteigtas 
specialus skyrius motinu ir kūdikiu globai (Ochmatmlad). Pir
muoju komisaru buvo A. Kolontaj, kuri kaip tik ir iškėlė moti
nystės aprūpinimo problemą. Vėliau, po kai kuriu reformų, šis 
skyrius pereina (Narkomzdrav’ui) liaudies komisariatui sveikatos 
apsaugos, kur jis yra iki šiol.

įsteigus Šį skyrių (motinystės ir kūdikių apsaugos), kurį 
laiką dar buvo teikiamos subsidijos labdaringoms organizacijoms, 
bet vėliau tos organizacijos iš lėto buvo likviduojamos ir 1919 m. 
jos buvo visai panaikintos.

SSSR motinystėm apsaugai yra įsteigta daug įstaigų, turinčiu 
tarp savęs labai glaudžius ryšius, būtent: konsultacijos nėščioms, 
gimdymo namai, akušeriu punktai, kūdikių konsultacijos, lopšeliai, 
juridinės konsultacijos motinoms, ir namai netekėjusioms motinoms.

Sovietų Rusijoj gimdyvių aprūpinimo sistemos darbas, pra
sideda steigimu konsultacijų moterims. Konsultacijoms čia pri
duodama labai didelė reikšmė. Konsultacijos turi glaudu ryšį su 
gimdymo namais, o pastarieji su Konsultacija žindomu kūdikiu- 
Tokiu būdu sudaryta lyg tam tikra grandinė aprūpinimui nėščios, 
gimdyvės ir kūdikio maitintojos.
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Kad duoti galimumo didesniam moterų skaičiui gauti tin
kamą gimdymo metu aprūpinimą, nuo 1931 mėty 20% visų lovų 
ligoninėse skiriama gimdyvėms. Ambulatorijose irgi įvesti yra 
gimdymo skyriai.

1922 m. Maskvoj įsteigtas Valstybinis Institutas paruošimui 
darbininkių—specialisčių motinystės aprūpinimo darbams. Vėliau 
toks institutas buvo įsteigtas ir Leningrade. 1933 m. toki insti
tutai jau randami visuose žymesniuose centruose. 1930 m. pra
dėta steigti prie medicinos institutų atskiri fakultetai kvalifikuotų 
gydytojų ir akušerių paruošimui.

Sovietų Rusijoj yra priverstinas darbininkų draudimas. Įs
tatymais1 čia yra draudžiama dirbti moteriai pramonės įmonėse 
ypatingai sunkius ir sveikatai kenksmingus darbus, be to, pože
mio darbai.

Draudžiamas yra nakties darbas ir viršvalandžiai nėščioms 
ir žindančioms.

Įmonėse, kur darbo diena yra lygi 7 valandoms, neleidžiama 
dirbti nakties metu nėščioms, pradedant šeštuoju mėnesiu, ir 
moterims žindančioms pirmuosius šešis mėnesius.

Moterys dirbančios fizinį darbą gauna atostogų 56 dienas 
prieš gimdymą ir 56 dienas po gimdymo; o dirbančios protinį 
darbą — 42 dienas prieš ir 42 dienas po gimdymo.

Nėščios, pradedant penktuoju mėnesiu, negali būti koman
diruojamos, t. y. siunčiamos kitur iš savo nuolatinio darbo vietos, 
be jų pačių sutikimo.

Žindančioms motinoms, be bendrųjų pertraukų darbo metu, 
leidžiamos pertraukos dar ir kūdikių maitinimui. Tik jos nepri
valo būti ilgesnės kaip pusė valandos kiekviena. Įstatymas apima 
visas moteris, kurios dirba kaip samdinės.

Duodamos pašalpos dydis svyruoja nuo % iki pilno už
darbio.

Kaip visas kūrybinis sveikatos apsaugos darbas, taip ir 
gimdyvių aprūpinimas pirmiausia prasidėjo miestuose. Tačiau, 
kai 1923 m. komunistų partijos XII suvažiavime buvo mestas 
šūkis „vispusiška miesto pagalba kaimui“, motinystės apsaugos 
organai atkreipė dėmesį į kaimą.

Įsigalėjus kolektyviems ūkiams kolchozams ir sovchozams, 
veikusios iki tol ūkininkų tarpusavio pagalbos draugijos Rusijoj 
buvo panaikintos. Jų vietoj atsirado naujos tarpusavio pagalbos 
kasos kolchoznikų ir kolchozuikių. Tų kasų tikslas padėti kai
mui persitvarkyti pagal socialistinę santvarką gerinant darbininkų 
ir darbininkių socialinę padėtį, palaikant kolchozus, ir tuo prisi
dedant prie kolektyvizmo išsiplėtimo, pakeliant darbo našumą ir 
discipliną kolchozuose.

1 .Kodeks zakonov o trude“ 1934 m.
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Einant Ciko nutarimu 1932 m. vasario 1 d. tokios kasos 
steigiamos rajonuose, kur kolektyvūs ūkiai sudaro virš 68°/0 vis# 
ūkiy. Tokiuose rajonuose buvusios ūkininkų draugijos yra likvi
duojamos ir visas jy turtas ir kapitalas pereina naujai steigia
moms kasoms. Tokių kasų lėšas sudaro:

1) Kiekvieno kolchozo nario įnašai, kurių dydį nustato bendri 
“kolchozų susirinkimai. Paprastai įnašai yra nedidesni kaip l-2°/0 
uždarbio.

2) Įnašai iš bendrųjų kolchozy fondy.
3) Įvairios pabaudos.
4) Visas kapitalas likviduojamųjų ūkininkų draugijų.
Kasos teikia pagalbos invalidumo, senatvės, ligos ir visais 

kitais atvejais, kai kolchoznikai negali dirbti ir yra reikalingi glo
bos. Šios kasos aprūpina ir gimdyves.

Jos steigia kolchozuose ir sovchozuose akušerių punktus, 
gimdymo namus, skiria nėščioms atostogas, organizuoja vaiky 
priežiūrą. Žodžiu, rūpinasi visais motinos ir vaiko apsaugos rei
kalais. Skiriant gimdyvei pašalpą, nustatant jos dydį ir atostogų 
laiką, pirmiausia atsižvelgiama į esamą kasos stovį. Be to, dide
lės reikšmės turi sekantieji subjektyvūs momentai: pašalpos rei
kalingumo kolchoznikei laipsnis, kaip ji dirba kolchoze, kaip 
saugoja kolchozo turtą. Geroms pasižymėjusioms kolchozni- 
kėms-gimdyvėms pašalpa duodama didesnė.

Pašalpa yra duodama natūra; t. y. nėščia moteris siunčiama 
yra į gimdymo namus, duodamas kraitis kūdikiui, medicinos pa
galba ir t. t. Kasos stengiasi palaikyti santykius su visomis 
įstaigomis, kurių tikslas gimdyvės sveikatos apsauga, kaip gim
dymo, akušeriy punktai.

Pv. 1933 m. gimdyvių aprūpinimui kolchozuose kasoms buvo 
asignuota virš šešių milijonų rublių.

Daugely rajonų kasos steigia savo gimdymo patalpas. Be 
to, kai kurie rajonai, kaip pv. Bogorodskij, gimdyvei duoda ato-( 
stogų vieną mėnesį prieš gimdymą ir vieną mėnesį po gimdymo.

Kasos be to, didelį dėmesį kreipia į vaikus, jy tinkamą 
priežiūrą, organizuodamos lopšelius, vaiky aikšteles, vaiky namus, 
kad tuo būdu palengvintų moterims vaikus auginti, netrukdant 
joms darbą kolchozuose ir sovchozuose. Taip pv. 1933 m. kasos 
išlaikė tokiu būdu virš 240,000 vaiky.

Kai kurios kasos pareiškia nemaža iniciatyvos, lankstumo 
darbe prisitaikydamos prie įvairių darbo laikotarpių. Pv. viena iš 
kasų šienapiūtės ir ruglapiūtės metu organizuoja keliaujančius 
vaikų lopšelius. Darbo metu vaikai yra vežiojami maitinimui į 
laukus. Jy tikslas yra tas, kad neatitraukiant darbininkės motinos 
ilgesniam laikui nuo darbo, duoti galimumo jai pačiai kūdikį 
maitinti. Iš viso Rusijoj einama prie to, kad įtraukti moteris į 
socialistinės santvarkos kūrimo ir politinį darbą, nori išimti ją iš šei
mos židinio, kad ji kuo mažiausiai galėtų šeima ir vaikais rūpin- 
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tis, o visas suvaryti j fabrikus, dirbtuves, į kolchozus prie mašinų, 
staklių ir traktorių. Nes anot jų „moteris, apsunkinta vaikais, 
nedalyvaujanti kūrybiniame darbe ir aikvojanti laiką savo ukiui, 
vaikams, negali būti pilnaverčiu vienetu valstybiniame gyvenime“, 
sako V. Lebedeva. St. Miškinytė.

Redakcijos prierašas: Ši trumpa gimdyvių socialinio ap- 
rflpinimo Rusijoje apžvalga, toli gražu nepaduoda mums vispu
siškai pilno vaizdo. Čia turime tik tą, kas yra, kokia tvarka šioje 
srityje Sovietų Rusijoje yra šiandie. Stinga čia istorinio sistemos 
pagrindimo, kuris svarstant šį klausimą būtinas, nes šiandie 
taip įprasta yra iš lengvos rankos manyti, kad visa, kas tik yra 
Sovietų Rusijoje/yra nauja. O tuo tarpu daugelis dalykų, kuriuos 
Sovietų Rusijoje laiko naujais, seniai žinoma ir kituose kraštuose, 
gal dar ankščiau negu Sovietuose. Naujumo įspūdį padarė gal 
būt ta aplinkybė, kad Rusijoje po didžio karo viskas buvo sta
toma ant tokių griuvėsių, kokių nė vienoje valstybėje tuo laiku 
nėra buvę.

Stinga šiame straipsnelyje ir socialinės gimdyvių globos 
sistemos platesnio įvertinimo. Sovietų Rusijoje moters laisvė ir 
lygybė suprantama materialistiškai. Ten svarbiausia yra padaryti 
moterį lygią vyrui savo darbų produktingumu pramonės, žemės 
ūkio ir mokslo gamyboje. O tam reikia ištraukti moterį iš šeimos. 
Taip ir daroma, kaip ir iš aukščiau straipsnio autorės išdėstytų 
minčių matyti. Tik ar tokiu būdu išlaisvinta moteris bus laimin
ga? Į tai jau šiandie galima atsakyti, kad ne.

■ .. i

ORGANIZACIJŲ VEIKLA
— Katalikių Organizacijų Sąjungos (Vyriausio Mo

terų Sekretorijato) visuotinas posėdis įvyko š. m. spalių mėn. 6 d. 
Išrinkta nauja valdyba: Dr. O. Norušytė — pirmininkė, p. O. Belec
kienė— vicepirmininkė, p. Zaštautaitė —užsienio reikalų sekretorė, 
p. Z. Rimkiūtė—vid. reikalų sekretorė, p. J. Saladienė — kasininkė. 
Į rev. komisiją išrinktos: p. M. Galdikienė, p. M. Naudžiūtė ir J. 
Drungaitė. Naujoji valdyba susirūpinusi reprezentacinio fondo 
steigimu ir moterų talkos atgaivinimu bei platesniu 
suorganizavimu. 1938 metais įvyksta Tarptautinės Kata
likių Moterų Lygos kongresas. Tam kongresui vyksta pasi
ruošimai netik tarptautinėje plotmėje pasitarimų ir mažesnių su
važiavimų formoj, bet gal dar intensyviau vyksta darbai atskirų 
tautų moterų organizacijose. K. O. S. valdyba dar praeitais me
tais gavo iš Tarpt. K. Moterų Lygos visą eilę anketų. Anketos 
apima visą Lietuvos socijalinį gyvenimą plačia prasme. K. O. S. 
valdyba organizavo atsakymą į tą anketą, bet atsakyta tik dalis. 
Šis darbas lėtai vyksta dėl to, kad pas mus iš viso stinga statis
tinių Žinių. Antras svarbus K. O. S. rūpesnis ryšium su 1938 m.
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kongresu, tai reprezentacinio fondo sudarymas. Paslysti iš Lietu
vos atstovę į tą kongresą būtinai reikia, todėl reikia numatyti 
ir lęšy šiam reikalui. K. O. S. valdyba tikisi, kad čia į talką 
ateis mūšy moteriškoji inteligentija. Iš kitų K O. S. valdybos 
darbų pažymėtina lapkričio mėn. 12 dieną ruošiama Motery 
Akademija. Akademijos bendra tema: M o t e r i s m o d e r n i a j a- 
m e š i y dienų g y v e n i m e. Ši bendroji tema suskaldyta dar j 
tris, kurioms pakviesti atskiri kalbėtojai: Modernioji moteris ir 
religija — Kun. A. Grauslys, Moteris ir visuomeninis darbas — 
p. O. Krikščiūnienė, Moteris ir kasdiena —p. EI. Statkienė. Po to 
meno dalis, kuriai išpildyti kviečiamos Valstybės Teatro artistės.

— Dubrovnikas, X. 7. Tarptautinės motery tarybos pir
mininke vietoj lady Aberdeen, kuri iš tų pareigų pasitraukė po 
30 metų, išrinkta belgų delegacijos viršininkė baronienė Paul- 
IS o ei. Lady Aberdeen pakelta į tarybos garbės pirmininkes. Nu
tarta įsteigti specialų „Lady Aberdeen fondą“ tarybos 50 mėty 
sukaktuvėms paminėti.

Iš studenčių gyvenimo. „Giedra“ išsirinko valdybą ir 
pasiryžo rimtam darbui. Šį semestrą Korp! pirmininkaus J. Ste
ponaitytė. Malonu pastebėti, kad „Giedros“ K! ligi šiol išlaikė 
pirmykštį gyvumą ir draugiškumą. Korporacija stengiasi teikti 
mergaitėms įvairios materialinės paramos, pav., parūpindama 
darbo, ar nemokamų piety. Toks solidarumas suburia korporan- 
tes į vieną jaukų šeimos židinį. Giedrininkės tiki geriausiai pa
tarnausiančios žmonijai, įgyvendindamos savyje katalikiškai gied
ry nusiteikimą ir paskleisdamos jį toli į vergiško mechanizmo 
prirūkusį pasaulį. „Šatrijos“ mergaičių būrelis š. mėn. 4 d. po 
pamaldų ir bendros Komunijos studentų bažnyčioje, vakare susi
rinko pas p. Mąceinienę į susidraugavimo arbatėlę... Paskaityta 
visa eilė kūriniy, sukurta daug vykusių aforizmų. Šatrijietės dė
koja p. Maceinienei už malonią globą, p. Lipčienei už giesmes 
pamaldų metu, p. Sutkuvienei, p. Labanauskaitei ir k. už malo
nų dalyvavimą arbatėlėje.

— Amerikietės vienuolės, Kazimierietės. Sės. M» 
Perpetua Gudaitė ir sės. M. Rozarita Balsevičiūtė studijuoja litua
nistiką Teol.-Filosofijos fakultete. Studijoms lėšas parūpino ame
rikiečių „Motinėlės“ draugija.

ŠVIETIMO ĮSTAIGOS
— Vaiky darželių vedėjų kursai, Šv. Vincento 

a Paulo Draugijos Centro Valdybos išlaikomi, pradėjo darbą š.m. 
spalių mėn. 12 dieną: 8 vai. Prisikėlimo bažnyčioje pamaldos, 
16 vai. „Saulės“ namuose (Ukmergės pi.) paskaitos. Kursai tęsis 
vienerius metus. Į kursus tikrosiomis klausytojomis priimamos 
baigusios 6 klases, o 4 kl. priimamos laisvomis klausytojomis.
* . ♦
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Į III-ją Seserų Samaritiečių kursų laidą įsto
jo 48 moterys. į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus suorgani
zuotąją trečiąją seserų samaritiečių kursų laidą įstojo 48 mo
terys. Seserų samaritiečių sveikatą tikrino Liet. Raudonojo Kry
žiaus Kauno ligoninės gydytojai. Iš daugybės į kursus įstoti pra
šymų buvo išrinktos 48 tinkamiausios seserų samaritiečių darbui 
kandidatės. Mokslas kursuose jau prasidėjo. Teoretinės pamokos 
dėstomos priešpietinėmis valandomis, o praktiką kursantės atlie
ka įvairiose Kauno ligoninėse popietinėmis valandomis. Kursan- 
tėms mokslas yra teikiamas nemokamai.

MUSŲ DARBININKĖS, VEIKĖJOS, MENININKĖS
— S. Čiurlionienė įeina į Tautų Sąjungos konstituc. 

ir juridinę bei socijalinę ir humanitarinę komisijas. Pirmojoje ko
misijoje ji yra pavaduotoja.

— Ponia M i t c h e 1, lankydama visą eilę Europos kraštų 
buvo sustojusi kuriam laikui (X. 5—6...) ir Lietuvoje. Ponia ap
silankė Lietuvoje lietuvių kambario Pittsburgo universitete reika
lais. Tokių nacijonalinių kambarių Pittsburgo un-te yra visa eilė. 
Tuoj įėjus į un-tą, kuris turi 48 aukštus, iš vienos pusės yra 
prancūzų kambarys, iš kitos lietuvių — o šalia jo rumunų. To
kių kambarių idėja yra ta, kad aukštuosius mokslus einantis jau
nimas galėtų ne tik iš knygų, iš istorijos pažinti kiekvieną tautą, 
bet ir pats turėtų progą savo akimis pamatyti kiekvienos tautos 
charakteringiausius tautodailės bruožus. Tie kambariai bus ne 
poilsio, bet darbo —juose eis studijos, seminarai, pratybos. Kam
bariui dr. K. Grinius yra padovanojęs prijuostę, „Gražinos“ dr-ja 
statulėlę, p-lė Glemžaitė lietuviškų juostų ir k. Kambario didelį 
planą sudarys dail. Gudaitis. Baldai daromi iš lietuviško ąžuolo. 
Juodo ąžuolo Amerikoj nėra — tai bus didelė naujenybė. Visas 
kambario įrengimas atsieis 8.000 dol. ir bus baigtas, p. Mitchel 
manymu, 1938 m. pavasarį arba vasarą. 1937 m. Pittsburgas mi- 
įnės 100 metų sukaktuves. Dabar miestas yra išaugęs ligi l1/2 
mil. gyventojų. Iš jų svetimtaučiai (neasimiliuotų) yra 342.138, 
iš kurių lietuvių 7.773. Pittsburgo un-te yra 8.643 studentai, iš 
jų 1.223 svetimtaučiai, o lietuvių iš jų 42.

— Gertrūdai Le Fort š. m. spalių mėn. 11 d. sukako 
60 m. amžiaus. Tai katalikų rašytoja konvertite. Prieš dešimtį 
metų išėję iš spaudos jos „Himnai Bažnyčiai“ yra ne kas kita, 
kaip taurios sielos lyrika. Panašaus turinio yra ir keliais metais 
vėliau pasirodę „Himnai Vokietijai“. Pirmasis jos romanas „Ve
ronikos skarelė“ pasirodė 1928 m. Kiek vėliau „Paskutinė ant 
ešafoto“, „Amžinoji moteris“ ir kiti. Pastarąjį romaną galima va
dinti metafiziškai mistišku moters gyvenimo tyrimu. Apskritai, 
rašytoja renkasi istorines temas, kurias nudažo švelnia lyrika.
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— P. Ori n tai tė ilgesniam laikui pasitraukė iš eitųjų 
Šiaulių vyrų gimnazijoje mokytojos pareigų. Rašytoja paėmė 
atostogų sveikatai pataisyti. Dabar ji gyvena Kaune.

— Gražia Deledda, italu rašytoja-romaniste Nobelio 
premijos laureatė, mirė kaip tikinti katalikė aprūpinta Šv. Sakra
mentais. _____

— Moterys herojės. Harriet Becher-Stowe stovėjo pir
mose eilėse tų moterų, kurios kovojo už vergijos panaikinimą J. 
A. Valstybėse. Amalie Sieveking išgarsėjo savo didžiais labda
rybės darbais. Florence Nightirigale suorganizavo invalides mo
teris ligoniu slaugymui; vėliau iŠ to išaugo net atskira gailestin
gųjų sesučių profesija. Josephine Butler visą amžių paaukojo 
kovai už moralės atstatymą. Louise Otto-Peters žodžiu ir darbu 
kovojo už moters teisę lygiai su vyrais mokytis ir dirbti. A. S. 
Anthony kovojo ir kentėjo už moterų savarankiškumą. Bertha 
von Suttnu stovėjo pirmose eilėse tu, kurios kovojo už pasaulio 
taiką. Eglautyne Jebb milijonus vaiku išgelbėjo nuo bado ir 
skurdo, iškovodama visuotinj Ju teisių ir žmoniško auklėjimo 
pripažinimą. Maria Montessori sukūrė naują vaiku auklėjimo bei 
mokymo sistemą.

— Raja Garbuzova koncertavo Lietuvoje. Raja Garbu- 
zova violončeliste tikro pašaukimo. Nors šis instrumentas ištikru- 
ju, rodos, moteris, gali mažiausia vylioti, vis dėlto, plačiame pa
saulyje atsiranda žmonių su tikru pašaukimu, tikrai darančiu di
delius dalykus. Bene pirmoji net visoj muzikos istorijoj,* 
pasiekusi aukščiausio virtuozinio laipsnio violončela, ir bus Raja 
Garbuzova, kurios vardas mums dar labai mažai pažįstamas. Gal 
vienam kitam muzikos mėgėjui nebent teko girdėti per radio. Juo 
labiau, kad R. Garbuzova yra visai dar jauna. Tai yra prieauglis 
jaunosios rusu muzikos kartos, nors SSSR ji yra jau pagarsėjusi. 
Ji atliko koncerte šiuos kūrinius: Ecctes — sonata G-moll, Haydn 
— Concertas D-ur, Čaikovskio — variacijos rococo temomis ir k.

«I

KŪRYBOS KELIU

— Nelė M a z a 1 a i t ė, žinoma savo gražia beletristika, mūsų 
bendradarbė, jau atidavė spaudai savo pirmą novelių rinkinį 
„Pelėdos mėnesėnoj“.

— Br. Buivydaitės apysaką jaunimui „Trys bičiuliai“ 
Sviet. Min. pripažino tinkama mokyklų knygynams. Leidžia Sa
kalas. Iliustruoja D. Tarabildaitė.

— Antonija Čeilitkaitė-Žagrakalienė išvertė suomiu 
rašytojos Maitos Talvio romaną „Varpas“ ir romaną „Dvi meilės“. 
Pastarajame yra pačios autorės žodis „Lietuvai, lakštingalų kraš
tui“. Vertėja du gražiai įrištus vertimo egzempliorius š. m. spaliu 
mėn 17 d., per konsulą, įteikė autorei per jos sukaktuvįu iškilmes.
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— Aldona Kazanavicienė, keli# vaikams veikalėli# 
autorė, paruošė spaudai eiliuotą pasaką vaikams „Žvirbliai žiemą*.

— EI. R epčytė-S tark i en ė ruošia spaudai knygą iš na
my ruošos srities. Knyga tiks vadovėli# aukštesniosioms mokyk
loms namy ruošos kursui išeiti.

— L. K. Motery Dr-ja išleido aktualiais šeimos klausimais 
knygutę „Krikščioniškoji šeima“. Tai 1936 m. konferencijos pa
skaitų rinkinys.

— K u n. P. K a t e 1 ė, Šiluvos klebonas, ankščiau išleidęs keletą 
knygučiy apie Šiluvą, dabar ruošia plačią ir nuodugnią „Šiluvos 
Istoriją“, paremtą archyvų medžiaga. Iki šiol įvairi# autorių rašy
tos apie Šiluvą istorijos buvo daugeliu atžvilgi# netikslios.

A

N. VAIDILUTĖS REIKALAI

— X. 5. nusistovėjusiu papročiu „N. Vaidilutės“ 
žurnalo bendradarbių būrelis, redakcijai dalyvaujant buvo susi
rinkęs pas „Namy židinio“ N. Vaidilutėje skyriaus vedėją p. Star- 
kienę arbatėlės. Aptarus žurnalo reikalus, kilo du jdomūs suma
nymai: 1. Prašyti provincijoj gyvenančias „N. V-tės“ žurnalo 
bendradarbes ir skaitytojas bendradarbiauti: nagrinėjant įvairias gy
venimo ir žurnalo iškeliamas temas, teikiant redakcijai savo pastabas, 
sumanymus bei pageidavimus, ir visuomenės tarpe vedant žurnalo 
propagandą. Tuo tikslu redakcijos vardu siuntinėjami laiškai. 2. 
„N. Vaidilutės“ Žurnalo vardu suruošti Kaune Lietuvos motery 
kompozitoriy, muzikiy bei dainininkįy „Muzikos ir dainos“ vakarą. 
Vakarą organizuoti, sudarytai komisijai padedant, numatyta pra
šyti vieną žinomą Lietuvos dainininkę. Vakarą pradėti trumpu 
pranešimu — apžvalga apie lietuves menininkes dainos ir muzi
kos srityje. Be to, sudaryta tri j y nariy darbo komisija iškeliamiems 
sumanymams realizuoti. Į komisiją įeina p. p. O. Starkienė, Macei- 
nienė ir Dr. O. Norušytė. Em. P.

— N. Vaidilutėje skyriy „Namy židinys“ maloniai 
sutiko globoti p. EI. Starkienė.

Atitaisymas
y

N. Vaidilutės 4 nr. 171 pusi. EI. Jackevičaitės straipsny „ Moterys medi
cinoje“ parašyta Aguodika, o turi būti Agnodika; 8-9 nr. viršely parašyta: An
tanas Alekša, Kataliky bažnyčia Lietuvoje... turi būti Antanas Alekna...
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„Zeltene’s“ dešimties mėty j u b i l'ė j u s. Šiais metais rugsėjo mėnesį ' 
sulaukė pirmojo dešimtmečio latviy motery populiarus žurnalas „Zeltene“. Spau
dos gyvenime dešimtis mėty, jau gerokas laiko tarpas, ir per jį galima skaityto
ju širdyse priauginti puikių žiedų ar piktžolių.

Zeltene Žurnalas išlaikomas privatine inicijatyva. Jis už savo pečiu neturi 
didelės organizacijos ar valdžios paramos. Todėl žurnalui pirmaisiais metais teko 
pergyventi ir sunkesnių momentų, bet šiandien jis jau yra užsikariavęs skaity
tojų tarpe daug palankumo ir turi apie 5.000 skaitytojų.

Žurnalas Zeltene pasirodė 1926 m. rugsėjo mėn. Leidėju buvo Jakobso
nas, firmos „Knyga“. Bet po keliu mėnesių jau atsirado sunkumų ir vyriausias 
kreditorius, „Salamandro“ b-vė, pradžioje 1928 m išstoja Palieka vyriausiu tvar
kytoju A. Jakobsonas ir nuo 1928 m palieka vienintelis leidėjas J. Grinbergas, 
pasiimdamas vienas ant savo pečių keletą dešimčių tūkstančiy skolos Viltis 
geresnių laikų, noras prasiskinti platesnius kelius į tautą žurnalą išvedė vis dėlto 
į gražią ateitį, ir šiandien nėra valsčiaus, kur Zeltene nebūtų motery laukiamas 
svečias. Ne tik Latvija, bet ir kaimyninės tautos, net tolimas užjūris, kaip Aus
tralija, Azija, pietinė ir šiaurinė Amerika, Zeltenės gimtosios žemės sveikinimus 
pažįsta.

Didėjant tiražui žurnalo buvo gilinamas turinys ir iliustracijos. Mūsų nė 
vieno žurnalo nėra taip turtingai iliustruoto, kaip Zeltene.

Kiekvieno žurnalo siela yra redaktorius. Zelte nes ilgametė redaktorė p-lė 
K- Osvalde yra tokia. Ji kukliai darydama savo redaktoriavimo apžvalgą rašo, 
prabildama tautos dainos Žodžiais:

Kupla liepa užaugusi
Manas m a jas pagalina. 
No liepinas pūru šuvu,
No zarina pūrą vaku. (Žmonių daina)

Po didžiojo karo ir Latvija atsigavusi griebėsi kultūrinio ■ darbo. Keleto 
organizacijų valdybų bendrame posėdyje 1926 m. nutarta leisti motery žurnalą. 
Daug buvo ginčytasi dėl žurnalo vardo, bet atsitiktinai apsistota prie Zeltenes, 
kas lietuviškai reikštu geltonkasę. Pirmoji redaktorė buvo Vilhelmina Vilks 

Tautos pamatas yra sodžiaus moteris, todėl daugiau prie jos ir prisitaikyta 
1927 m. gegužės mėn. jau tiesiai iš provincijos pakviesta buvo p. Kristana 
Osvalde, dabartinė žurnalo redaktorė.

Norėta daugiausia patarnauti sodžiaus moteriai ir viduriniam luomui; to
dėl buvo ypatingai atsižvelgta į praktiškus dalykus: rankdarbius, maisto gami
nimą, sveikatą, namų ruošą ir kitus praktiškus dalykus.

Savo sugebėjimais ir humaniškumu redaktorei pasisekė įtraukti į bend
radarbių būrį visas latviy žymesnes moterų jėgas: rašytojas, visuomenės veikė
jas, menininkes. Jos bendradarbių tarpe rasime t Lietuvoje plačiai žinomus var
dus: kaip Aspazija, Em. Prūsas. Latvijoje žinomi rašytojai ir žurnalistai: Tirzma- 
liete, Dr.Katrinė Brandenburgą ir k. Dailininkai nuolatiniai Zeltenės bendradar
biai: M. Zarrin - Celmina, Elza Druja, A. Ažite, Alek. Bundža, Ansis Cirulis irk.

' Zeltene latviy tautos kultūros istorijoje yra nuvariusi gražią vagą, propa
guodama tautinį meną, papročius. - ;

N. Vaidilutė sveikina broliškos tautos moterų žurnalą, spėjusį tapti tokiu 
populiariu ir linki antrame dešimtmetyje pasiekti dar didesnių laimėjimų.

Naujosios Romuvos specialus Ii etuvės moters n-umeris. Nau
jos Romuvos 39 Nr. paskirtas moteriai. Užtai juo buvo ypatingai įdomautas!, jį

?
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skaitė ir apie jį kalbėjo. Jame ieškojo charakteringų moters gyvenimo ir veik
los bruožų. Ponia Sruogienė įžanginiu straipsniu lyg ir nustato šio numerio gai
res. Jos išvada charakteringa: „Moterys per visų mūsų istorijos laikotarpį orga
niškai buvo susijusios su krašto visuomenės ir politikos gyvenimu ir aktyviai 
jame dalyvavo, nors ir politinių teisių neturėdamos. Nepriklausomoji Lietuva su
teikė tas teises. Dabar moterų rūpestis garbingai tas teises ginti ir išsaugoti, 
nes jos šimteriopai jas pateisino.“ Po to straipsnio tikėtasi rasti tųsų to darbo, 
kurį nustato istorinė moteris. Sekant gyvenimų, rodos, moterų veikla pasireiškia 
gana plačiai. Moterys sugebėjo susiburti į įvairias organizacijas net dešimtimis 
tūkstančių ir tenai jos pasirodo kultūriniame, visuomeniniame ir labdaringame 
darbe Jos gina savo teises, seka gyvenimų ir, reikalui esant, taria savo žodį 
vienu ar kitu klausimu. Moterys plačiai veikia ir pedagoginiame darbe. Visas 
priešmokyklinis vaiko viešo auklėjimo darbas jų rankose. Dabar yra apie šimtų 
jų sukurtų, administruojamų ir vedamų vaikų darželių; jų didelis nuošimtis dirba 
pradžios, vidurinėse ir aukštesnėse mokyklose Taip pat ir universitete, be „N.R." 
minimos vienos profesorės, yra daugiau moterų, kurios dirba kaip profesorės, 
lektorės ir asistentės To viso mes Naujoje Romuvoje nematome, kaip nematome 
ir nepajuntame taip pat tų, šimtais išeinančių iš universitetų, diplomuotų moterų, 
kurios pasireiškia, kaip gydytojos, advokatės, visuomenės veikėjos etc. Jos dirba 
didelį ir atsakingų — kultūrinį darbų, kuris mūsų šaliai svarbus ir naudingas. 
Vos du puslapiu viso numerio pašvęsta „N. R.“ moterų visuomeniniam darbui. 
Daug plačiau paimtas moterų meninis darbas, bet ir čia kažkaip necharakterin
gai — nei įvertintos, nei fotografijų charakteringų įdėta. Vienos, kad, ir žymes
nės, užmirštos, kitų, atrodo, pripuolamai fotografijos pateko.

Tulauskaitės — jaunos rašytojos straipsnis labai drųsųs savo kritika. Yra 
net vienai kitai rašytojai gana įžeidžiančių pastabų, kaip Šalčiuvienei, Lukaus- 
kaitei. Savo kritika kartais galima apsirikti, o žalos pridaroma taip kritikuojant 
labai daug. Atrodo, kad geriau būtų nepatinkamų asmenų visai neminėti, ypač 
tokiame numeryje.

Numeris bendrai išėjo išblyškęs. Atrodo, kad ir pripuolamai surinkti straips
nių rašytojai ir pripuolama medžiaga duota. Moterų specialisčių išvardijimas ga
le dar pablogina įspūdį. Čia pripuolamumas dar didesnis. Duosiu pavyzdžių. 
Išvardintos žurnalistės, kurių didžiuma dirba netiesioginiai žurnalistikos darbų, 
tuo tarpu mes turime moteris redaktores, kaip Beleckienę, Nemeikšaitę, Starkienę, 
Drungaitę, kurios redaguoja moterų žurnalus, bet apie jas visai nutylima. Tame 
numeryje nutilima, kad yra ir moterų laikraščiai, kaip „Naujoji Vaidilutė“, „Mo
teris“, „Lietuvos Vaikas“, arba per radio laikraščiai: „Lietuvos moteris“, „Tėvų 
rūpesčiai“ etc. Yra ir gydytojų ir p< dagogių ir kitų profesijų moterų, kurių 
vardai nemažiau garbingi ir kurių galima pririnkti daug daugiau negu paminėta. 
Tas paminėjimas tik kelių, ypač taip paviršutiniškai įvertintų, moterų gyvenimo 
lyg užakcentuoja, kad tokių moterų, kurios dirba profesinį ar visuomeninį darbų 
yra Lietuvoje labai nedaug. O. P K

Red. prierašas. Vis dėlto šis moteriai skirtas N. Romuvos numeris yra 
, malonus staigmuo lietuvei ta prasme, kad iki šiol toks reiškinys pas mus yra 

pirmutinis. N. Romuva yra pirmutinis žurnalas užsimojęs panagrinėti moterų 
veiklų plačia prasme. Aišku, kad tokį turtingų moters lietuvės gyvenimų apimti 
vienu žurnalo numeriu nebuvo galima, pagaliau nėra nei reikalo Ir redakcija 
pilnai būtų išvengusi didesnių priekaištų jei, kiekvienoje srityje vertindama mo
terų pasireiškimų, būtų pasistengusi nesuardyti bendro vaizdo pabrėžiant tos pat 
plotmės dalykus vienus daugiau, kitus visai nuošaliai paliekant. Pav. kodėl tik 
L. K Moterų Dr-jos pirmininkės foto įdėta, o kitų tokioj pat plotmėje esančių 
organizacijų ne? Kodėl tik L. moterų tarybos pirmininkės foto įdėta, o L. Kat. 
Moterų Vyr. Sekretorijato pirmininkės nerandame, juk Sekretorijatas jungia iki 
1G0.000 moterų įvairiose jam priklausančiose organizacijose?

Bet štai jau ir 300-tasis N. Romuvos nr. Tai lyg žvilgsnis atgal Žurna
las šiame sukaktuviniame numery apžvelgia savo nueitų kelių ir jį įvertina. Nu
merį puošia daugelio bendradarbių fotografijos.

Leidėja • redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad. J. Drungaitė.
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Nauji leidiniai
■ (»Sakalo* leidiniai}

Gimtoji kalba. 5 sąsiuvinis. Turiny: K. Barauskas, Dėl 
skyrybosdėstymo trūkumų. M. Jurkynas, Vietovardžiai V. My- 
kolaičio-Putino »Naujoje lietuvių literatūroje“. Klausimų kraitelė. 
Apžvalgoje 4 kalbinių straipsnių santraukos iš fkitų laikraščių, 
LKD kronika, Esmaičio »Sakalėlio* penktųjų knygų recenzija ir 
Redakcijos atsakymai ir paaiškinimai. Adr.: Kaunas, Kęstučio g. 36.

V. Hugo-Vargdieniai. V t. Romanas. Sakalo leid. Kaina 
Lt. 3,50. Šiame tome aprašoma, kaip vyksta pats revoliucijos 
jkarštis ir pabaiga., Mariaus išsigelbėjimas. Marius su Kozete 
susituokia. Romano herojaus Valžano mirtis.

Edgar. Rice Burough, Užmirštoji sala. II dalis. Roma
nas. Populiarioji biblioteka Nr. 4. Kaina Lt. 1,50.

V. Braziuievičius, Augila nebrendila. Vieno veiksmo 
komedija. Liaudies teatro Nr. 1. Kaina Lt. 1, —. Šiuo scenos 

■veftaiėHtt- Sakalas pradeda leisti »Liaudies Teatro* veikalų seriją.
Danas Pumputis, Žemės protestas. Pirmosios lirikos 

knygos. Kaina Lt. 2,—.
Gimtoji Kalba. 6 sąsiuv. (birželio m.). St. Barzduko, Mo

kykla prašosi pagalbos! Ą. Sali o, Sutrumpinimai. M. S t o n i o, Dau
ginių skaitvardžių vartojimas. J. Kruopo, Dėl padalyvių vartojimo. 
Pr. Skardžiaus, Svetimybių aplietuvinimas. Pr. Skardžiaus, 

“Taisymai (kirčiuotas tekstas). Klausimų kraitelė. Apžvalgoje: san
trauka straipsnio iš »Vairo* dėl naujų futbolo ir basketbolo ter
minų ir J. Talmanto kirčiuotų skaitymų »Tautos Keliai* recenzija.

Dimis. kapit Alph. Magniez, Jaunuoliui ir Tėvui. 
Iš pranc. kalbos vertė dimis. kapit. Pr. Povilaitis. 96 ps.

\ Kaina Lt lj 50. . S
Liudvikas Kottdiatavi^ittS (Vladislovas SyrokömläK 

Margi« (Margiris). Bvertė ir eiliuotą įžapgą jiaralt Antaaas Va- 
laitis. įvadą parašė prof. Mykolai Biržių

Kar. Daili, Slaptasis agentas 7nr-Romanas. J. K u s o s 
vert. 224 p. Kaina Lt J, v--

A. Wa u ti e t d* Aygal lietSj Meilės disc^dinak li praa- 
cižp kalbos išvertė Jurgis Griškv 256 p. Kaina LL 3, —.

F n M a u r i a c, Jėzaus gyvenimas. Iš pranc. kalbos vertė 
Ant Vaičiulaitis. 240 pusi. Kaina Lt 3,--% ;

M. Vaitkus, Žaibas ir Mergaitė. 3 veiksmy 2 paveikslu 
negalimybė. 139 p. Kaina Lt 2,

Qmtqji kalba. Tsąsiiivinis (rugsėjom.). Turiny: Pr. Skar- 
^diiattSj Artimesnieji bendrinės kalbos uždaviniai; L. Dam
brausko, L Sudurtinės veiksmažodžiy lytys ir jį vartojimas, 

’ IL Taisymai. Kirčiavimo reikalu. Klausim® kraitelėm Atsakoma į 
keturiolika {vairi® klausim®. Apžvalgoje — šešioa santraukos kal
bini® straipsni®, spausdint® kituose laikraščiuose ir žurnaluose. 
Knyg® recenziją. ■ ::: .. \ y
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L Neįmanomas yra auklėjimas, 
visuomeninis ir kūrybinis darbas j 
neskaitant aktualiausio moterų > 

į visuomeninio ir kultūrinio gyve- 
nimo žurnalo .■ ■

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“Į. . • • • .. . . .

.NAUJOJI VAIDILUTĖ- moteriai inteligentei, mo
kytojai, studentei, moksleivei, visoms, kurioms rūpi graži

I tautos ateitis.

Užsiprenumeruoti niekad nevėlu.
I ■ ; ■ ■■■■ \ ' ■ - • • ■

K. ‘‘ ’ . ‘ ‘ * < *» . . . ■
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Bus paminėtos moterys
Kunigaikštienės Birutės Karininkų Šeimų Moterų Draugija nu

matė išleisti knygą apie Lietuvos moteds, kurios tuo, ar kitu būdu ko
vojo už lietuvybę ir prisidėjo prie Lietuvės nepriklausomybės atgavimo. 

Toge knygoje bus paminėtos moterys, dalyvavusios 1830 ir 
1863-čiiyi| metų sukilimuose; knygnešės, knygų platintojos, slapr 
tųjų lietuviškųjų mokyklų mokytojos (daraktorės) spaudos drau
dimo laikais, kražietės ir moterys, padėjusios mūsų kariuomenei 
kovose su bermontininkais, vokiečiais, lenkais ir bolševikais.

Todėl minėtoji Draugija kreipiasi į geros valios žmones ir prašo 
suteikti žinių, apie tas pasidarbavusias moteris, nežiūrint ar jos yra 
gyvos ar mirusios. Prašoma užrašyti jų gimimo ir mirimo metus, gi
mimo ir gyvenimo vietas, jų užsiėmimą, o svarbiausia, smulkiai apra* 
Syti jų veikimą kovose už Lietuvos nepriklausomybę.

Visiems, padėjušiems rinkti tas žinias, Kunigaikštienės Birutės 
Draugija iš anksto Širdingiausiai dėkoja. v’/' ;' .' -'

Raštus prašome siųsti šiuo adresu:
' Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 25 

Karininkų Ramovė.
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