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Naujoji Vaidilutė *
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

N r. 11 (137) 1936 metų lapkričio mėn. XV

O. BELECKIENĖ-UAIGALA1TĖ

Lietuvė krašto atstatymo ir 
gynimo darbe

Ilgai vergavusios mūšy tautos moterų betkoks viešas vei
kimas ilgai buvo neįmanomas. Tam nebuvo galimumo, trūko 
mokslo ir išmanymo. Tačiau jos atsidėjusios ir su didele tėvynės 
meile kūrė ir Ūgdė tautai tai, kas atvedė ją ne tik prie laisvės 
pajautimo, bet ir prie tikro ir realaus jos įgyvendinimo.

O kai Lietuvos moterys pajuto tautos kėlimosi rytmetį, 
išvido valstybės kūrimosi pastangas, greit susiorijentavo esamoje 
padėtyje ir stojo į aktyvų valstybės atstatymo ir gynimo darbą.

Didysis karas davė progos, kai kurioms prispaustoms ir 
jėga paglemžtoms tautoms nusikratyti svetimo jungo; jų tarpe 
buvo Lietuva. Karo metu lietuvių visuomenė liko išblaškyta — 
dalis, daug inteligentijos, moksleivijos išbėgo į Rusijos gilumą, 
kita dalis liko spaudžiama kieto okupanty jungo. Rusijoje, kaip 
Petrapilyje, Tambove, Voroneže ir kt. įsteigus mergaičių moks
leivių bendrabučius, prie bendrabučių organizuojasi atskiri mer
gaičių būreliai, kuriuose mergaitės mokosi tėvynei tarnauti. Nors 
svetimoje šalyje skundai ir dejavimai tremtinių lietuvių tegirdėti, 
tačiau jos giedrių minčių dėl tėvynės ateities vedamos eina j 
mūsų liaudį pagalba nešinos. Planingai darbą pasiskirsčiusios 
lanko vargingiausiuose rajonuose gyvenančius tremtinius, moko 
jų vaikus, darbininkams rengia vakarinius kursus, kuriuose ne 
tik mokomi darbininkai skaityti ir rašyti, bet keliama Lietuvos 
praeitis, tėvynės meilė ir jos reikalai. Vaikų prieglaudos, darbi
ninkų švietimas, vargingų šeimų lankymas, kalinių globa, tai 
buvo musų moksleivių mergaičių darbo sritys. Kai tremtinių lie
tuvių tarpe prasidėjo reikštis partinis susiskaldymas, mergaitės 
tam nepritarė, pareikšdamos, kad jos dirbančios visiems naudin
gą darbą ir kad partinis susiskaldymas gali paraližuojamai pa
veikti darbininkų kylantį susipratimą. Lietuvės dirbusios mokyk
lų darbą, (k. a. Em. Spudaitė, a. a. Em. Bortkevičaitė), kartu įėįo į 
tremtiniams šelpti komitetus, rūpindamosios varguomene, dalin- 
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damos jai maistą ir drabužius, juos atstovaudamos. Tuo laiku 
Rusijos gilumoje nepadėti darbininkams, būtų buvę pavesti juos 
visokiems demoralizuojančios įtakos agentams. Tą supratusios 
lietuvės visa Širdimi dirbo tautos gelbėjimo darbą. Bolševikuo- 
jantiems tas jų darbas nepatiko. Neapsieita be aukų. Čia pami
nėta a. a. Elena Emilija Bortkevičaitė, kuri studentaudama dirbo 
mokytojos darbą, Tremtiniams šelpti komitete, Maskvoje vadova
vo Liaudies Sąjungos Skyriui, buvo'Motery Sąjungos valdyboje. 
Josios sėkmingas ir platus darbas savo tautiečių tarpe daug kam 
nepatiko, buvo persekiojama, kratoma. Kartą slapstydamasi nuo 
arešto peršalo ir mirė. Ji yra auka kovoje už tautos laisvės pa
jautimą, už žmogaus ir moters išlaisvinimą.

Tremtiniams pradėjus grįžti atgal, reikėdavo išrūpinti leidi
mas, čia daug padėjo inteligentės moterys, ypač mūšy liaudžiai. 
Pradėjus rūpintis mokyklas perkelti į Lietuvą, vokiečių okupaci
nė* valdžia darė visokių trukdymų, statė kliūčių. Važinėj usrtuo 
reikalu delegacija leidimo neišgavo. Dr. Bielskaus pareiškimu, 
tas nuopelnas priklauso Teresei Prapuolė nytei, kuriai kaip trem
tinių delegatei, pavyko įtikinti vokiečių okupacinę valdžią, kad 
reikia išgabentas iš Lietuvos mokyklas grąžinti atgal. Leidimas 
buvo duotas, mokyklos su mokiniais grįžo atgal.

Kas dėjosi mūsų krašte? Neišbėgusių inteligentų buvo likę 
nedaug. Visas kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas, pasireiškęs 
prieš karą apmirė, organizacijos nustojo veikusios, tik kai kurio
se vietose gyvavo Komitetas Nukentėjusiems dėl karo šelpti. Ru
sams labai greit ir netikėtai atidavus Kauno tvirtovę, kalėjimai 
liko prigrūsti kalinių. Nebuvo ne tik vidujinės tvarkos, bet trūko 
jiems maisto, drabužių, gyveno didžiausioje nešvaroje. Greitį 
kalėjimus įsimetė visokios epidemijos, kaliniai dėl blogo oro, 
maisto masiniai sirgdavo ir mirdavo. Nukentėjusiems dėl karo 
Šelpti Komitetas dėjo pastangas, kiek galint jais rūpintis. Buvo 
sudarytas moterų komitetas, kuris turėjo rūpintis kalėjimais ir 
belaisvių stovyklomis. Siautusios kalėjimuose ir belaisvių stovyk
lose epidemijos persimetė į gyventojus, ypač į varguomenę. Dar
bas vėl pasunkėjo. Be kalėjimų priežiūros, be belaisvių stovyklų 
lankymo įsteigiamas sanitarinis skyrius, kuris rūpinasi sergančio
mis šeimomis. Paskubomis Kaune buvo suorganizuoti ligoms 
pažinti kursai, į kuriuos buvo įtraukta kuo daugiausia moterų. .

Karo mobilizacija daugeliui šeimų buvo atėmusi vyrus. 
Moterims, ypač motinoms —- šeimininkėms teko pakelti nelengvą 
naštą, rūpinantis šeimos išlaikymu ūkio reikalais. Okupacijos 
metu tą naštą dar labiau sunkino dideliausį trūkumai pačių bū
tiniausių pragyvenimo reikmenų, daug kur trūko duonos, drus
kos, drabužių, apavo, muilo ir t. t. Atsimintina, kad moterys su
gebėjo viskuo rūpintis. Prel. Januševičiaus pasakojimu Troškūnų 
apylinkėje, dėl stokos druskos prasidėjus susirgimams, ypač vai
kų, moterys vieną sekmadienį susirinkusios į Vašakėnų dvarą
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nutarė kreiptis į okupacinės valdžios Panevėžio komendantą, kad 
leistų įvežti druską. Parašytas prašymas, po prašymu surinkta 
apie 5000 parašų ir moterų delegacijos nuvežtas komendantui. 
Komendantas buvo nustebintas lietuvių moterų susipratimu ir 
pagrįstu reikalavimu. Druską leido įvežti. Kai truko drabužių, mo
terys susiorganizavusios steigė audyklas, verpyklas, vėlyklas (k. t. 
Panevėžyje, Kelmėje, Telšiuose ir kt.), kurios gamino puikius savo 
darbo drabužius — milelius, čerkasus, drobes, skaras. Apavą iš
moko pačios pasidaryti — siuvo batelius virvelių padais; švarai 
palaikyti gaminosi namie muilą, apsišviesti darė žvakes, lajines 
lempas ir 1.1. Atsiradusius trukumus mokėta savo pačių darbu 
pašalinti, aprūpinant visuomenę reikalingais daiktais.

Okupantams musų krašte pradėjus šeimininkauti, kaip tik
riems šeimininkams, lietuviai tuoj suskato rūpintis švietimo rei
kalais. Lenkuojanti visuomenė lietuviams trukdė. Pačiame Kaune 
lenkuojantieji ginčijo ir kėlė triukšmą, kad čia jokių lietuvių nė
ra ir kad apie lietuvių mokyklų įsteigimą negali būti nė kalbos. 
Mokyklos tautiniu požiūriu turėjo dideliausios reikšmės, bet nu
galėti trukdymus iš lenkų pusės, gauti leidimą iš vokiečių ir pa
galiau surasti lėšas ir žmones buvo nelengva. Po keturių mėne
sių, kai užėmė Kauną, vis dėlto, pavyko atidaryti, pirmąsias oku
pacijos metu, dvi pradžios mokyklas — vadovaujamas moterų 
(a. a. Z. Čalkytės ir Pr. Pikčilingienės). Provincijoje veikė slap
tos lietuviškos mokyklos. Rašančiai šias eilutes kaip tik teko 
būti mąkine tokios mokyklos ir nekartą bėgioti ir slėptis, kad 
okupantai neužtikty.

1916-1917 m. pradėjo atgyti ir organizacinis moterų veiki
mas, kuris daugiau reiškėsi tautinės sąmonės kėlimu ir lietuvių 
reikalų gynimu. 1917 m. rugpiūčio mėn. 5 d. Kaune Rotušės sa
lėje pavyko sušaukti platesnį lietuvių moterų pasitarimą tėvynės 
reikalais. Nors tas susirinkimas buvo Šauktas moterų vardu, bet 
j jį susirinko visi kas gyvas iš Kauno ir priemiesčių. Vyrų dau
giau negu moterų. Čia buvo tartasi gyvais lietuvių reikalais, k. a. 
lietuviškos spaudos plėtimas, lietuviškų mokyklų steigimas, var
guomenės šelpimas, ekonominio gyvenimo kėlimas, kultūriniai ir 
tautiniai reikalai. Tuos reikalus plačiau aptarus, vėliau, kiek lei
do apystovos, jie buvo vienokiu ar kitokiu būdu gyvendinami. 

* Moterų pastangomis buvo rengiami koncertai, vakarai, steigiamos 
_ mokyklos, vartotojų bendrovės ir t. t.

Kokie tik būdavo lietuvių pasitarimai visuomenės ir politi
kos reikalais Kaune (tas dažniausiai būdavo pas prel. Dambraus
ką-Jakštą) moterų atstovės irgi dalyvaudavo, tardavosi ir drauge 

. dirbdavo.
Prasidėjus Nepriklausomybės karams su lenkais, rusais ir 

rusų-vokiečių padaru bermontininkais moterys dar labiau sukru
to rūpintis tėvynės gynimo reikalais. Visos inteligentinės mote
rų pajėgos stojo į betkokį valstybės gynimo ir atstatymo darbą.
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Vilniuje, Dr. B. Černeckaitės - BirutaviČienės prisiminimais, dar 
nepasitraukus vokiečiams, jau žvangėjo lenku karininkų kardai, 
gausėjo kareivių būriai. Lietuvius slėgė sunki mintis — ar lietu
viai pasiliks šeimininkais savo sostinėje? Ginkluotų lietuvių kari
ninkų buvo tik apie 30 ir keliolika pirmųjų vykstančių į Vilnių 
kareivių. Lietuviai užėmė nedidelę tvirtovę, buvusias kareivines 
ant Vilijos kranto, sudėjo ginklus, susispietė visi, kiek buvo ka
riai ir ne kariai žūtbūtinei kovai. Lietuvos Tarybos valdininkės 
moterys paruošusios medicinišką medžiagą atėjo čia gailestingų
jų seserų pareigų atlikti, bet vos tik vidurnaktį pasigirdo grana
tų sprogimas, šūviai, kaip visos mergaitės sustojo prie granatų. 
Jos ėmėsi to, ko jautė esant reikalo imtis.

Vilnijoje moterys skatindamos ir ragindamos vyrus stoti 
tėvynę ginti pėsčios vaikščioja po kaimus rinkdamos ir surašy- 
damos vyrus į Lietuvos kariuomenę. Jauna mūsų kariuomenė ne 
tik maža teturėjo ginklų, bet trūko jai maisto ir drabužių. Katalikių 
moterų Kongresas 1919 m. nutarė remti Nepriklausomybės gynimą. 
1920 m. rugsėjo mėn. 29 d. buvo sudaryta speciali komisija iš 
O. Stulginskienės, Pr. Pikčilingienės ir M. Ruškytės. Komisijos 
uždavinys buvo atlikti paruošiamąjį darbą aukų rinkimui organi
zuoti visoje Lietuvoje ir į tą darbą įtraukti visas Lietuvos mote
ris. 1920 m. spalių mėn. 3". d. Rotušėje buvo suruoštas platus 
moterų susirinkimas, kuriame be tikybų, pažiūrų ir net tautybių 
skirtumo rastas bendras sutarimas — reikia tėvynę ginti, jai pa
dėti. Sudaromas Lietuvių Moterų komitetas Tėvynei ginti. Į ko
mitetą įėjo: O. Stulginskienė (pirmininkė), D. Šleževičienė, J. 
Vailokaitienė, Em. Prūsienė, E. Gvildienė, Ralinavičienė (žydų 
atstovė) ir Šeiniutė (vokiečių). Vėliau į komitetą buvo kooptuota 
daugiau moterų. Provincijoje buvo steigiami komiteto skyriai, 
kurių buvo arti šimto. Moterų Komitetas dirbo kontakte su Vy
riausiu Gynimo komitetu. Lietuvių Moterų komitetas Tėvynei ginti 
organizavo kariuomenei aukų rinkimą visoje Lietuvoje, rūpinosi 
sužeistais kareiviais Kauno ir provincijos ligoninėse, steigė maiti
nimo punktus, rūpinosi belaisviais grįžtančiais iš lenkų, įsteigė 
kareiviams baltinių siuvyklas (pas Draugelienę ir Vailokaitienę) 
ir dirbo Vyriausiojo Gynimo Komiteto pavestą kariuomenės aprū
pinimo technikinį darbą. 1920 m. gruodžio mėnesį 20 — 21 d. 
Lietuvos Moterų komiteto Tėvynei ginti atstovės pačios vyksta į 
frontą dalinti suaukotus kareiviams daiktus ir skirstyti švenčių 
dovanų. Nuvykusioms graudu matyti kokiose baisiose apystovose 
vargsta tėvynės gynėjai, tačiau dvasia pakilusi, ir ypatingai ji 
stiprėja, kada jaučiama visos tautos susirūpinimas ir parama. 
Fronte užfrontėje, ligoninėse moterų rūpesčiu kareiviams buvo 
rengiamos kūčios, dalinamos dovanos, statomi vaidinimai, kad 
tuo pakelti jų nuotaiką. Kaip moterys buvo persiėmusios tautos 
reikalais, rodo gausios aukos, pav., Linkuvos miestelio ir apylin
kės moterys be aukų kariuomenei 1918 m. į Vilnių tautos reika-
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lams pasiuntė. 450 rub., Panevėžyje ir apylinkėje buvo surinkta 
apie 50.000 aukų, ir tt. Kai kuriose gimnazijose mergaičių rankų 
darbo pamokos buvo pavestos gaminimui kareiviams reikalingų 
apsirengimui daiktų — pirštinių, kojinių mezgimui, baltinių siu
vimui ir tt. Pagaminti daiktai buvo siunčiami Centraliniam Ko
mitetui. Moterys ne tik dirbo aukų rinkime ir daiktų parengime, 
bet ir pačios gausiai aukavo, rodydamos pavyzdi kitiems, pav., 
Kaune Vitkauskytės knygynas pasiūlė Tėvynei ginti komitetui 
°/o °/o nuo dienos uždarbio ir priminė, kad ir kitos įmonės galė
tų tą patj padaryti, jos pavyzdys buvo panaudotas.

Mūsų kariuomenės pulkams grįžus iš karo lauko pergalėto
jais, moterys išsiuvinėjo ir įteikė vėliavas Panevėžyje ir Telšiuose.
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Vėliavos dabar padėtos Vytauto Didžiojo muziejuje ir yra garbin
gos liudininkės moterų susipratimo ir valstybės atstatymo rėmimo. 
Taip pat turime moterų aukavimosi žygių — išvesti savuosius iš 
bolševikų, lenkų kalėjimų, kur jos net kalinamųjų nepažindamos 
prašydavosi pasimatyti būk su giminėmis, su sužadėtiniais ir 
sudariusios apystovas išvesdavo iš kalėjimų, perrengdavo ir pa
dėdavo grįžti pas savuosius. Dabar turime aukštų kadrų žmonių, 
kurie tokiu būdu buvo išgelbėti.

Iškilus Hymanso projektui moterys aiškiai ir griežtai pasi
sako prieš. Liet. Moterų Tėvynei ginti komiteto iniciatyva šau
kiami mitingai, kuriuose iškeliamos protesto rezoliucijos prieš 
Hymanso patiektą projektą. Protestuota prieš Lietuvos padalinimą 
į du kontonus, prieš betkokią slaptą ar paslėptą uniją su lenkais, 
kokiu ji tik būdu pasireikštų. Protestuota prieš visokius ankštus 
ryšius su lenkais, kurie vienokiu ar kitokiu būdu siaurintų Lie
tuvos nepriklausomybę ir jos suverenumą. Reikalauta, kad Tautų 
S-ga priverstų lenkus įvykinti jų parašytą Suvalkų sutartį ir kad 
Želigovskis tuojau būtų išvestas už Suvalkų sutarties nustatytos 
demarkacijos linijos. Marijampolės moterys savo protestą prieš 
Lietuvos sujungimą su Lenkija ir padalinimą į kontonus pasiuntė 
net Santarvei. Jos reikalavo grąžinti Lenkų užgrobtą Vilnių, 
Seinus ir Gardiną.

Be tų darbų, kuriuos moterys organizuotai sutelktomis jė
gomis dirbo, yra moterų,v kurios išsiskiria savo dideliais ir atskirai 
pažymėtinais darbais. Čia paminėtinos: Marcelė Kubiliūtė, kuri 
1919 m. Vilniuje redaguodama „Nepriklausomą Lietuvą“ suėjo į 
kontaktą su Žmonėmis, kurie jos prikalbėti padėjo išgelbėti Lie
tuvą nuo pavergėjų, vėliau turėjusių pagarsėjusią bylą už rengi
mąsi sukilti prieš Lietuvos nepriklausomybę... Lietuviams netekus 
Vilniaus ji pasiliko jame ligi 1922 metų. Pakaitomis tai lenkams, 
tai bolševikams užimant Vilnių, naktimis ji leido atsišaukimus į 
darbininkus, dienomis rūpinosi sužeistais kareiviais, belaisviais. 
Pagijusiems ar pabėgusiems iŠ belaisvių stovyklų sudarydavo są
lygas ir padėdavo grįžti pas savuosius. Nemaža mūsų kareivių 
mirė padėję galvas už tėvynę Vilniuje. M. Kubilūtė su Elž. Ma- 
tulionytė palaidojo 21 mūsų kareivį, sutvarkė jų kapus, pastatė 
kryželius su užrašais. Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė dirbo prie 
mūsų kariuomenės literatūros skyriaus, važinėjo po frontą su pas
kaitomis kareiviams, keldama jų dvasią. Jadvyga Chodakauskaitė 
(Tūbelienė) būdama Užsienių Reikalų Ministerijos Informacijų 
skyriaus darbuotoja Šveicarijoje organizavo spaudos biurą, kuris 
teikė pasauliui žinias apie Lietuvą, kas daug prisidėjo prie Lie
tuvos pripažinimo savarankiška ir nepriklausoma valstybe. Gyd. 
Aldona Šliūpaitė buvo Lietuvos valdžios atstovė prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus ir vaikų maitinimo administracijos. Bronis- 
lavai Girienei jau 1918 m. teko eiti perlamentarijaus pareigas. 
Komunistinei Vilniaus valdžiai paėmus įkaitais ir kalinius žymes- 
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nius Vilniaus lietuvius veikėjus — Vysk. Reinį, kun. J. Vailokaitį, 
kun. P. Dogelį, Stašinską, F. BortkeviČienę, L. Girą ir kt. pri
sėjo vesti derybos tarp vadinamosios Lietuvos ir Gudijos Socialis- 

. tinęs Tarybos Respublikos (Kapsuko) ir nepriklausomos Lietuvos 
Vyriausybės dėl įkaitą ir politinių kalinių pasikeitimo. Vykstant 
iš Vilniaus į Kauną daryti tuo reikalu derybas, Vilniaus lietuvių 
visuomenės buvo deleguota, bet su Kapsuko valdžios leidimu, 
Bronislava Girienė.

Be anksčiau suminėtų turime visą eilę motery, kurios vals
tybės atstatymo k jos gynimo darbe atliko dideliai naudingus 
ir garbingus darbus, jy ne vienos krūtinę šiandieną puošia Vy
ties kryžiai ir kitokie pasižymėjimy ženklai. Atstatant nepriklau
somą Lietuvą lietuvės dirbo ten, kur matė reikalą, ką galėjo ir 
kaip išmanė.

Tiek atskirų nuotrupą ir faktų, Įrūdijančių apie motery vei
kimą atstatant ir ginant Lietuvos nepriklausomybę. Nuodugniai 
šį klausimą apimti reikėtų plačios studijos ir didelio darbo, bet 
tikiu, kad ir šis trumpas žvilgsnis į praeitį ne vienai kelia tam 
tikrus prisiminimus netolimos praeities ir budina akyliai žiūrėti 
į ateitį. Juk kuo šiandieną džiaugiamės, amžiais mūšy tautai dėl 
to teko kovoti, kentėti ir prie laimėjimų rengtis. Laisvės turėji
mas ir nepriklausomybės iškovojimas nėra ir negali būti mūsą 
galutiniu tikslu, kurį pasiekę galėtumėm būti visiškai ramūs. Lais
vės išlaikymas yra nemažesnis mūšy uždavinys, ypač dabar, 
kada viso pasaulio tautos lenktyniuoja apsiginklavę, kada siau
bingi ir šiurpūs gandai beveik kasdieną pasiekia mūsų ausis ir 
kutena protus, skelbdami baisius ateities karo gandus. Mes nega
lime glūdėti ir laukti kas bus, bet turime budėti, rengtis, stiprėti 
ir mokytis apsiginti. Nepriklausomybės kovose mūsų kariuome
nės pajėgumą, atsparumą ir didžią dvasią stiprino visos tautos 
vieningumas ir nesigailėjimas betkokiy aukų ir darbo. Kelioliką 
mėty pagyvenę nepriklausomi šiuo momentu dar daugiau turime 
rodyti geros valios, nory ir pasišventimo būti vieningais bend
riems savo krašto, savo tautos reikalams. Mūsų kariuomenė bu
dinti krašto sauguyio sargyboje turi gyvai pajusti, kad visa tauta 
su ja. Gerai apginkluota kariuomenė šiandieną ne vien vyriausy
bės ar kariuomenės vadovybės reikalas, bet visos tautos rūpestis 
ir pastangos. Moterys, mokėjusios nepriklausomybės kovose 
surasti išteklius, kurie karo ir okupantų buvo ir taip išsiurbti, kad 
paremti ir aprūpinti mūsų jaunutę kariuomenę reikalingais daik
tais, juo labiau Šiandieną suras aukų mūšy Ginklų Fondui. Au
koti mus ragina, ne tik netolimos praeities mūšy kovy prisimini 
mas, bet juo labiau ateities perspektyvos.
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NELĖ MAZALAITĖ

Balsas tyruose
_ *

— Aš mačiau beprotybę, — Šaukė Pranašas — 
ji vaikščioja tais pačiais keliais, kur ir žmonės.

1
Eina ruduo. Ir kaip Dievo Valia — vieno pasakos karaliaus 

prašymu — viską verčia į auksą. Eina vėjas, tarsi Biblijos Mui
tininkas ir renka duoklę iš mišky ir parky, tuo auksu — lapais.

— Salem Aleikum, prieteliai, — sveikinu juos, kantriai lau
kiančius manęs, visuomet vėluojančios, visur paklystančios, tary
tum prie mano gimimo neatėjo laumė, kuri atneša linkėjimą: vi
sada atrasti tikrą kelią.

Visi jie yra geri, visi puošia vienas kito dienas: vienas rim
ta kalba, kitas šypsena; vienas nuperka vyno, kitas atsilygina dai
na ar žodžiu. — Jaunystė stovi pačiam vidurdienio danguje — 
ir nėra priežasties nutraukti juoką ar nebaigti dienas. Mums pri
klauso avantiūros, linksmybės ir skausmai, mūšy yra visi keliai 
ir šitas parkas, ar tai bflty gležnas pavasario rytmetis, ar subren
dęs rudens pavakarys.

— Miestas nuo kalno atrodo turgavietė — ten sukrauta me
džiai, stogai, langai ir žmonės kaip gyvos lėlės — galit pasirink
ti. Sako vienas — kaip atrodo jam miestas, ir kitas prideda sa
vo žodį. Poetui jis yra kaip giesmės posmas, dailininkui — vaiz
das, studentui — vieta trukšmauti ir ramiam piliečiui tas, kas 
yra — rinkinys turtingų ir bėdiny buty.

Pro linksmą būrį praeina žmogus. Jis pasisveikina ir trupu
tį šyptelėja. — Ir dėl tos šypsenos — aš nutilsiu pusėj juoko.

— Salem Aleikum, prieteliai, — sakau, ir pasitraukiu.— Ne, 
aš jau nemoku juoktis ir netinku prie jūsų.

Einu svetima ir vieniša, lyg mano gimtoji žemė yra tolima 
nuo šio miesto. Einu vieniša — visi jie pradingsta iŠ mano akly, 
visy jy nubluko veidai ir žodžiai.

2
— „Kalnuose žmogaus dvasia jaučias valdovas. Ji užmiršta, 

kad turėjo kada priimti kieno pagalbą, užmiršta dėkingumo sun
kią pareigą — ji yra laisva ir turtinga. — Užtat vadinu Tamstą 
draugu.
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Buvau viršūnėj, nuo vieno saulės užtekėjimo iki ;kito. Po 
mano kojomis ir virš galvos buvo susirinkusios visos varsos, vi
si spinduliai, tamsuma ir Šaltis.

Mačiau arą, sniegą ir edelveisą. Girdėjau aidą didelį ir gar
sų,— Nereikia pasakoti, kieno vardą šaukiau toj skambiausio ai
do vietoj.

Miestas yra žemumoj. Palacco, kuriame gyvenu — baltas 
ir senas. Turtinga praeitis puošia vidų, vargas ir nauja gadynė 
pasmerkė jį sugriūti. Bet karališkų statulų įrstančioj galerijoj — 
aš nemainysiu į visą naują miestą. — Sode užžėlę prūdai, užge
sę šaltiniai, išsikerojusios mirtos, senstančios palmės ir — baimė.

Kažkas kvėpuoja sename palacco, kuris yra tuščias, kaip 
niekas, kažikas kvėpuoja.

Seniai sapnuotieji sapnai miega po šilkų baldachimu. Už
miršimas dulkėmis grimuoja pjaustytines — puošnias sienas. Me
džiotojai ant senų gobelenų mirė — ragai jų sutrūniję ir šunes 
niekuomet jau neskalys. — Šulinys išseko, prie kurio stovi gai
lestinga samarietė, — o Juozapo broliai ir pirkliai sustingo ant 
amžių. — Palubių karnyzus ilgais tinklais išdėkoravo vorai — 
jų vaikščiojimas tuščiose salėse — kaip perkūnas. Jie nerimsta 
ir bėgioja, jie ilgis gyvybės ir kraujo.

Kas kvėpuoja šiame nykiame palacco, kas savo alsavimu 
judina senus voratinklius? -

Naktimis, iškilmių salėj, užsidegu žalvario kandeliabruose 
žvakes ir rašau pasakas. Veidrodyje, apsiniaukusiame, kaip senas 
vanduo, matau: už mano nugaros stovi’šmėklos ir negyvomis 
akimis skaito. Jeigu parašau netiesą apie markizą, apgaudinėju
sią savo vyrą, ir grafą, kuris užmušinėjo žmones žaisdamas —- 
rytmetį tas vietas randu išdegintas — kaulėtos plaštakos ženklu.

Rytą meldžiuos po palme. Saulė glaisto mane ugnimi ir aš 
galvoju apie šiaurę, apie tėviškę.

Visos senos karališkos statulos — siunčia Tamstai sveiki
nimą“.—

Kažkas stovi už mano nugaros, kaip vaiduoklis veidrodyje 
sename palacco.

— Kam tu rašai šį laišką, neteisingą ir keistą? — ir Emi
lio balsas, kaip visų, kurie pyksta, netiki ir pavydi.

— Yra laiškų niekuomet neišsiunčiamų.
— Bet kas yra tas, kuriam rašai? — Emilio balsas, kaip 

visų, kurie jaučias turį teisę ir reikalauja.
— Aš pati žinau.
— Ar reiškia tai, kad jis tau artimesnis už mane? — ir Emi

lio balsas, kaip visų, kurie užgauti, pilni keršto ir liūdnumo.
— Tu esi man geras, kaip niekas kitas, tu esi artimiausias 

iš visų, gal būt galėčiau pasakyti, kad esi viskas — bet prieš 
aną — tu esi mažiau negu niekas.

Jis išeina.
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Ne, aš nesirūpinu. Daug kartų jis išeina, daug kartų grįžta. 
Ne, aš nesirūpinu. Jeigu nėra Karaliaus, geriau, kad sostas naš
lauja, negu, kad ten vogčiomis atsisėda piemuo.

Sninga. Matau sninga didelės sparnuotos žvaigždės, matau 
sninga lengvi sparnai, matau švaistos, kažkas žydra, kaip brang* 

. akmeniai. Sninga — o aš imu laišką apie palmes ir saulę ir de
du prie kitų — neišsiunčiamų. Kiekvieną^kartą žadu sau — baig
siu ciklą tos vaiduokliškos korespondencijos. Ir kiekvieną kartą 
kažkas gundo: tiktai, kai giltinė atims plunksną, ir pasakys, kad 
gana.

Galėjau pasakyti Emiliui tiesą — kad tas, kuriam rašau yra 
tolimas ir didelis, kad prieiti prie jo reikia pro daugelį žmonių 
ir daugelį durų. Turėjau pasakyti, kad nepažindamas manęs, ka
daise, jis gelbėjo mano pasakas. Kadaise, kai pavargau nuo var
go ir rūpesčių, kai galvojau — kokia mirtis yra visų lengviau* 
šia. Turėjau pasakyti, kad turiu jam .tik padėką ir pagarbą. — Bet 
tai, ką pasakiau — yra tikresnė tiesa už tai, ką turėjau pasakyti 
ir kas buvo įvykę.

3
Ūkana diena, nuobodi diena. Nesupranti ar gyveni, ar tik 

šliaužioji neturėdamas jėgos gyventi, nei drąsos numirti. Siela 
daros pavargusi ir maža, jog gali pasiimti ją į saują — paglos
tyti ar nusmaugti.

Pabėga muzika, atsitraukia giesmės, ir pasakos yra tolimos 
ir neprišaukiamos.

Klaidžioji tarp namų ir žiburių ieškodamas liūdnesnio už 
savo veido, neramesnių akių, ieškodamas nelaimingesnio — ir 
nerandi tokio, nors sutinki elgetų ir invalidų.

Iš kažkur išsidaužįa filmos šlageris, iš kažkur atlekia mėgi
nama plokštelė, girdis žingsniai ir kalbos, kas nors pasisveikina, 
kas nors prakalbina. Ir žinais esąs vienas.

Vienas. — To žodžio negalėtų pavežti šimtas arklių, o žmo
gus jį nešiojies kasdien.

Ant didelio namo šviesios sienos krinta aukštas Šešėlis — 
jis artėja, lyg vejasi mane. Ir nuo balso Šalimais — beveik su
klumpu. Kas daros, kas daros kuomet išgirstu šitą balsą, išgirstu 
taip retai, jog galiu suskaityti tai, kaip metines šventes! — Kam 
vadina mane nieko nesibijančia ir išdidžia, kam sako, kad mo
ku tik juoktis ir niekuomet nesu rimta? — Neturiu kojų ir žo
džių, ir mano rankos dreba. Tyliu, žiūriu kaip kūdikis ir einu 
kaip šešėlis. — Ir gal būt tik šis vienas yra mano tikrasis veidas.

Kelių dešimčių žingsnių kelyje kvėpuoju tik tuo balsu — 
ir balsas tas girdis man duslus ir trūkinėjantis, bet man tik ro
dos taip, tik rodos. Žinau jis kalba paprastai ir ramiai. Ir jis 
yra geras, visuomet geras. — Ir aš noriu numirti vietoj, iš nusi
minimo.
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Kada lieku viena — einu greit, galiu lažintis, kad pralenk
siu vėją. — Siela išslysta iš rank# — ji yra didelė, kaip bažny
čia su išlakiais bokštais, ir ne aš nešu ją — ji mane kelia, — 
Visi keliai nusodinti giesmėmis, kaip alėjos medžiais, ant kiek
vieno gatvės užsisukimo sutinku pasaką. Ji lydi mane.

Nedaug reikia žmogui. Dėl vieno žodžio nuliūsti, dėl žvilgs
nio šypsais, užtenka vieno žingsnio, kad numirtum. Nedaug rei
kia žmogui.

4
Z . ----

— „Norėčiau atsiusti Tamstai saulę, kad išbarstytiim ją gat
vėse ir laukuose ir padarytum pavasarį.

Mano kairėje — piramydė, ir po dešinės — obeliskas. Jie 
tolimi nuo vienas kito ir visuomet surišti. — Juos palaidos tas 
pats smėlys.

Mirusieji miestai gelmėje — o faraonu mumijos dar nebai
gia savo viešpatavimo. Čia vaikšto magija ir protas yra žilesnis 
negu kurioj kitoj šalyj.

Matau akis, kurios nematydamos mato, matau šypseną, ku
ri nesikeisdama šypso kiekvienam kitaip.

— Koks tavo amžius, sfinkse?
—- Iki paskutinės smėlio dulkės visiško išnykimo. Maudžiaus 

šventojoj upėj, mačiau- gyvenimą duodantį lotosą, kalbėjau su 
mumija, ir norėčiau pasilikti visuomet Piramydžių Tėviškėj.

Stovėjau po iškastos šventyklos portiku, pirkau amuletą pas 
sukčių arabą, keliavau kupranugariu per dykumą ir mačiau miražą.

Yra pasaka apie palikimą ir brolius — vienas gavo karalys
tę, kitas — nieko. Galvoju apie pasaką — ir blaškaus po svie
tą. Ir iš šios tolumos — viskas atrodo artima.

Norėčiau padovanoti Tamstai saulę, kad išmėtytum ją ant 
savo kelio ir džiaugtumeis“. —

Dedu laišką po laiško, kaip vainikus ant nežinomo karžy
gio kapo.

Ir iš kampo juokias knygos — siauri poezijų tomeliai ny
kiai šypso, ir rimtos storos knygos kvatoja:

— Tu negyveni tikru gyvenimu, tu priklausai tik mums!
— Jums. Žudžiusiu taip pat, kaip jūsų puslapiai, kaip ilius

tracija, kaip pageltęs pargamentas.
5 •

Apvaikštau miestą. Jis toks mažas, lyg nykštukų statytas— 
ir taip pavargstu, tarytum apėjau visą svietą.

Visos gatvės eina į vieną gatvę, visi keliai veda pro vie
nas duris.

Durys. '
Tai yra paslaptis, tai yra mūsų viliojimas, tai yra tikslas.— 

Už vienu durų yra turtai, kitos veda į mylimosios miegamąjį,
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tos slepia brangy numirėlį, anos atviros į kalėj i m y, dar anos i 
bažnyčią. Kunigas nuolat primena amžinų kentėjimą ir nepa
liaujamo džiaugsmo duris.

Durys,
Visur galima įeiti — bet niekada neatversiu šitų, pro ku

rias veda visi keliai. Nei pro manąsias įeis kažikas.
Vidurnakčio mėnulis, išblyškęs kaip numirėlio Šypsena — 

matau jo šiurpulingus dantis. Ir nedaug, žalsvų, nuskurdusių 
žvaigždžių. Liūdnos — lyg ir jos turi širdį.

O per visą žemę muša laikrodis ir bėga gyvenimas. Artėja 
mirtis. — Ne, nereikia kankintis — argi neturiu to, kas yra vi
sų ir nėra nė vieno? Mirtis — viskas. Argi žmogus negyvena 
tam, kad mirtų?

Bet kartais miršta dėl to, kad nori gyventi.
6

— „Tolimuos šiaurės rytuos krinta mėnulio atšvaitas. Ma
tau — per begalinę, ramią lygumą — matau užteka jis, geltonas, 
kaip rudens giria, išblyškęs kaip girtuoklis.

Puikus tavo užtekėjimas, mėnuli, Salve!
Ir tu vienintelis svetys, kuris ateini pas mane, todėl giriu 

tave. Tu vienintelis seklys, žinantis, kame gyvenu, todėl bijaus 
tavęs.

Tyrai. Be medžio, be šaltinio, be Smėlio. Neateina vėjas. 
Nėra audros. Neužplaukia lietus, nei vaivorykštė turi kame atsi
remti savo spalvotu lanku.

Vienuma ir aš.
Išeinu — apsižvalgau į šiaurę ir pietus, rytus ir vakarus — 

ir nematau nieko. Išeinu ir šaukiu j vakarus ir rytus, pietus ir 
šiaurę — ir negirdžiu nieko. Neatsiliepia niekas — ir mano pa
čios balsas dingsta negirdimas man.

Esu balsas tyruose, balsas be aido, kaip širdis, kuri svajoja 
laimę užgintą Dievo ir peikiamą žmonių.

Viršui mėnuo, beaidis, vienišas, kaip aš. Iš jo sunkias il
gesys ir uždaro mane savyje, kaip gyvą į kapą. Ilgesys.

Žinau pasaką: buvo medžiotojas, gyveno girioje, turėjo 
lanką, Šunį, namus, moterį ir laimę. — Pro vienintelį langą, prie 
kurio moteris šukavos plaukus ir medžiotojas smailino vilyčias— 
naktimis, pilnačio naktimis įlysdavo mėnuo. Tada staugė šuo į 
baltą kamuolį danguje ir moteris ilgėjos kažko. Galbūt miesto, 
galbūt kito žmogaus. Mainės diena po nakties, ritos pilnatis po 
pilnačio — išbėgo moteris ir šuo pasiuto nuo savo staugesio. 
Tada medžiotojas nusmailino vilyčių, aštresnę, negu briedžiui 
arba vilkui, erdviausioj girios plotmėj atsiklaupė ir įtempė lanką. 
Užmiršau, kaip baigias pasaka. — Bet ar nematei kartais ten — 
sidabro skritulyje klupsčio žmogaus su saidoku? Ir kartais spin
duliai yra rausvi, kaip kruvini, ir yra trapūs, lyg lašai.
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Yra daug pasaky. Ir Tu žinai, kad tos, kurias pasakoju ar 
rašau — visos yra Tavo.

Nebijau vadinti Tave vardu ~ esu tik balsas tyruose, bal
sas be aido, esu labai toli, ir Tu nieko nežinai“.— 

Sukasi ir išsisklaido poros; suskamba, pasilieja ir išsenka 
muzika.

Groja maršas dideliems svečiams. Stumdos pirmieji, kad 
būtų pirmiausiais, stumdos kiti, kad neatsiliktų. Gali šokti ir 
juoktis, gali stovėti ir raudoti. Labdarybė ir išaikvojimas sutelpa 
ant vieno stalo, vargas ir išdidumas eina po ranka, linksmybė 
ir netikras užsimiršimas maišosi neišskiriami.

Vienose duryse susiduriu su draugija — ir vienas iš jų 
nusilenkia. — Ir nesu moteris, kuri šoka, geria ir meluoja — 
esu vaikas, kuris nešasi rankose žvaigždes.

Prabėga laikotarpiai verti istorijos, o aš tebesu čia, ir visi
čia tebėra. Kai sakau visi — žinau tik vieną. Matau jį momen
tais — kaip žvaigždę pro debesis — tarp žmonių, ir nuo to 
skaitau laiką.

— Seniai mačiau tamstą, — girdžiu, ir jis stovi prieš ma
ne užstodamas savimi viską.

Tame išgąstyje, dėl balsaus ir virpančio širdies plakimo, 
jo balsas yra duslus ir trūkinėjantis — bet man tik rodos taip, 
tik rodos. Žinau, jis kalba paprastai ir ramiai.

— Gal išmėginsime loterijos laimę? — jis šypso — ir jun
tu jo ranką prie mano alkūnės; per minią veda jis, ir aš tyliu, 
kaip kūdikis, einu, kaip šešėlis—13 bilietų — nugalėsime prieta
ringą skaičių.

Ne, taipgi prie mano gimimo lovos trūko laimės, kuri ne
šioja pasisekimą lošime, ir mano delnuose, už ko tik ima mano 
rankos, laikau tuštybę. Dabar iš viso to, kas yra viliojančio — 
gaunu knygą. Knygą seniai rašytą, seniai užmirštą, ilgai gulėju
sią knygynuose ir pagaliau paaukotą labdarybei» Nesakau, kad 
sklaidysiu ją dažniau už klasikus, dažniau už poezijų poeziją — 
nesakau, bet žinau tai.

Paskui matau jį geriantį. Godžiai ir nenoromis, pilnomis 
taurėmis, kaip tie, kurie geria iš liūdno azarto. Matau jį garsiai 
kalbantį, matau besijuokiantį, — kaip tie, kurie nėra laimingi.

Jeigu jis nėra laimingas, tai kas kitas turi į t< teisę?
Ir jeigu būčiau karalius — šią valandą liepčiau žudyti žmo

nes vienas po kito, kad jų kančia savo nerymastį numaldyti.
8

Sapnuoju dvi saules. — Iš priešingų dangaus šalių jos 
liepsnoja, plakas spinduliais, kol susilieja į vieną. Tada užvieš
patauja šviesa, kurios negalima pakelti; ji persunkia kūną ir dva- 
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BR. BUIVYDAITĖ

Kvatojo vėjai
F. R.

Kvatojo vėjai įžūliai vis į akis...
Ir mintys debesiu plačiai juodavo.
Širdies gūdi tyla... ir ką ji pasakys,
Jei bangos daužosi į krantą Tavo...

Ne marių, melsvumoj, ne už aukštų kalnų. 
Tavo mielų akių šneka ištirpo...
Betgi „sudiev“ ligšiol širdy išgyvenu, 
Kai tik sode nuo vėjo lapai virpa.

* •

Ir praeities daina... gerieji vakarai...
Kaip vizijos, kaip saulės trys liepsnoja.
Be durų, be varpų Tu visa uždarai...
Tik smilkalai ir giesmės tolumoje...

1936-X-17

šią, peršviečia, kaip ploną gėlės žiedą — ir mirštu nuo tos švie
sos. — Saulė užmuša, tai nėra neteisybė.

Ir rytmetį gaunu laišką. Yra taip, lyg ant numirėlio uždėjo 
rankas ir jis tampa atgaivintas. Taip darydavo Jis Nazarete, 
vaikščiodamas tarp žvejų ir vargšų, tarp f arizėjų, muitininkų ir 
tų, kuriuos minia norėjo akmenimis užmušti — ir taip Jis lei
džia, kad atsitiktų šiomis dienomis.

Tai yra tiktai laiškas, toks paprastas dalykas. Tai yra, tik
tai keli žodžiai, keli žodeliai apie mano paskutinę pasaką. Iš jos 
rašo tas, Kuriam guli daug neišsiunčiamų laiškų, nes jie eina 
iš toliau, negu Afrika ar nežinomos salos Vandenyne — iš jos, 
dailininkai gali imtis siužetus paveikslams, iš jos galima kurti 
muziką ir mokytis gyvenimo. Tokia pasaka yra dievų melas.

Tie žodžiai galėjo peraugti Montblano viršūnę — tiek kartų 
jie yra skaitomi. — Visą dieną esu girta, tarsi iŠ dangaus laša 
svaigulys.

Jau yra pavasaris — pamačiau šiandien. Yra pavasaris. Jis, 
kaip balandis nešinas alyvų šaką grįžo į Noes laivą — mūsų 
skęstančią žemę. Ir kur pasikreipia jo sparnai — girdis giedoji
mas ir palaima, ir kur paliečia alyva —stojas žalu ir šventa. — 
Ir mums leista užmiršti, koki esam silpni, pasmerkti — ir koks ma
žas gyvenimas.

B. d.
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EL. MIKALAUSKAITE

40 dienų pas savo senuo
sius gimines

Poniai Pipinei1, Seimo laikais dirbant su vyrais vienoje ko
misijoje, yra buvęs toks atsitikimas: ji pasiūliusi vieną projektą, 
tai vyrai nusišypsoję ir pasakę: „Šitą projektą turėtu tvirtinti mi- 
nisterio žmona.“ Tada ponia Pipinė pasiėmusi savo portfelį ir išė
jusi iš posėdžio. Pagaliau vyrai pasiginčiję, bet matydami, kad 
p. Pipinės pasiūlytasis projektas yra tinkamiausias, priėmę tokį 
pat. Mat, jau šis buvęs „vyriškas“ tai galėjo tvirtinti ir pats mi- 
nisteris.

P. Pipinės nuomone, moterys, norėdamos dirbti bendrą dar
bą su vyrais, turėtų būti ne tik tiek pasiruošusios kaip vyrai, bet 
dar kelis- kartus geriau. Ir tai joms išlaikyti konkurenciją būtų 
sunkiau, nes vyrai visados palaikys vyrus, kad ir silpnesnius, o 
moterys pačios savy jų nepalaiko.

Kad moterys neturi vyriškosios visuomenės pasitikėjimo, iš 
dalies kaltos ir jos pačios. Stoka daugeliui motery rimtumo ma
žina jomis pasitikėjimą; o antra — ir pačios moterys labai dažnai 
moterimis nepasitiki. Kol moterys nenustos stengtis laimėti^ vyro 
širdį kosmetika, akių vartymu, lengvuoju flirtu, tol vyras žiūrės į 
moterį tik kaip j žaislą. Moterų judėjimo priešakyje stovinėtosios 
turėtų tai atsiminti.

Kad moteris būty silpnesnių gabumų, kaip vyras, mažiau 
kūrybingos dvasios, netiesa. Kad ji negalėjo ligi šiol su savo kū
ryba pasireikšti, tai kitas dalykas. Uždaryk genijų virtuvėje puodų 
šveisti, valgio virti, vaiky vystyklų skalbti, —pamatysi, kur dings 
jo geniališkumas. Kūrybai pasireikšti reikia sąlygų.

Latvijos motery veikla

Ir latvių moterų judėjimui nelengvos yra sąlygos, bet vis 
dėlto jos dirba. Ir dirba dar daugiau negu mūsų moterys. Jos 
yra paėmusios į savo rankas, ypač N. L. M. Lyga, visą tautinio 
meno propagandą, Jų veikimą remia ir Vyriausybė. Jos rengia, 
Valstybės Iždo lėšomis, net ir užsienyje, įvairias tautos meno pa-

1 Pradžia 10 »N. Vaid." nr.
v
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rodąs. Čia jos turi progos parduoti ir savo gaminius. Be to, jos 
ir pačios savo tautinėse Šventėse ir kitokiose oficialinėse iškilmė
se dėvi tautiniais drabužiais. N. L. M. Lyga turi įsteigusi net 
tautos meno darbų mokyklą, kur yra audykla, mezgykla ir įvai
rus kiti dailės darbų skyreliai.

Tik gaila,, mes tos mokyklos negavome pamatyti: buvo 
atostogų metas, ir mokykloje buvo daromas remontas. Tačiau p. 
Ašė, tautinio meno parduotuvės vedėja, mus malonėjo supažin
dinti su savo parduotuve ir joje esančiais rankų darbais. Mat, N. 
L. M. Lyga turi laisvės gatvėje išsinuomavusios didelius namus, 
kur yra tautinio meno parduotuvė, klubas, susirinkimų ir posė
džių salės, nemokami advokato ir gydytojo patariamieji punktai. 
Tuose punktuose patarimus gauna tik moterys ir patarėjos yra 
taip pat tik moterys. Reikia atsiminti, kad Rygos mieste yra la
bai daug persiskyrimų bylų, o dėl jų daugiausia nukenčia mote
rys, todėl joms moteris advokatė būtinai reikalinga. Be to, net ir 
dantų gydytojai yra įtaisytas kabinetas.

♦

Latvijos sostinės kultūra
Kitą dieną „Zeltenės“ leidėjas p. Grynbergas, kaip jau anksčiau 

minėjome, didelis latvių tautinio meno žinovas, malonėjo mus 
nusivesti į Latvių Etnografinį Muziejų ir paaiškint 
mums latvių tautinį meną. Nors tame muziejuje mes jau ir bu
vome buvusios, bet dabar su nusimanančiu žmogumi visai kitaip 
pasijutome. Muziejus gana didelis, gražiai sutvarkytas, į atskirus 
skyrius padalytas. Mes ten išbuvome apie 3-4 vai. ir smulkiai 
visko negalėjome apžiūrinėti; archeologijos ir numizmatikos sky
rius visai praleidome. Labiausiai man į akį krito latvių tautiniai 
drabužiai.

Šiuo muziejumi latviai, kaip ir daug kuo kitu, galėtų būti 
mums pavyzdys; Jie savo etnografinį meną yra galutinai ištyrę, 
suklasifikavę ir viską į muziejų sugabenę. Savo v i i a i n y t ė m i s 
jie gali didžiuotis prieš kiekvieną europietį. Jų etnografinis menas 
suskirstytas atskiromis apylinkėmis; kiekvienos apylinkės nustatyti 
drabužiai, spalvos. Ir galvoji žmogus: kodėl gi musų liaudies tur
tai eina į kapus kartu su mūsų senutėmis? Argi mes negalėtume 
surinkti tokio muziejaus? Argi lietuvių moterų buvo prastesnis 
skonis negu latvių? Argi mūsų prijuostės, juostos, sijonai, kilimai, 
staltiesės, rankšluosčiai neviliotų žiūrovų akies? Aš manau, kad 
pas mus būtų buvę galima rasti dar puikesnių dalykų, tik mes 
laiku nesuskatome pradėti rinkti, o dabar žymi dalis šio meno 
jau supelėjo. Kodėl latviai tiek daug šioje srityje nuveikė? Ogi 
todėl, kad jie bendromis jėgomis šį darbą dirbo. Jų etnografinių 
dalykų rinkimu ir konservavimu rūpinosi ir mokslininkai, ir me
nininkai, ir šiaip visuomenė, Ir, pagaliau, pati valstybė. Dabar 
jie gali didžiuotis.
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Kitas, nė kiek nemažiau reikšmingas dalykas tai jų B to
li y kapai, t. y. savanorių kūrėjų kapai. Jie Čia sudėjo visą 
savo sielą, visą meną. Nueini j tuos kapus, pasižiūri į tą tvarką 
ir prisimeni, kad mūšy karių kapai, kur ilsisi pirmieji valstybės 
kūrėjai taip apleisti. Ir suspaudžia širdį. Tiesa, ir Miško kapai, 
kur laidojami visi Rygos miesto turtuoliai, ne tik pabalti joje, bet 
gal ir visoje Europoje turėtų paieškoti sau konkurento. Taip, lat
viai moka mylėti savo mirusius.

Bet užtat Ryga, kad ir didelis miestas, negali pasigirti savo 
bažnyčių menu: mat, protestantiškas kraštas. Didžiausios ir me
niškiausios Rygos bažnyčios yra 3 katedros: katalikų, liuteriy ir 
stačiatikių. Žinoma, iŠ visų jų puošniausia ir didžiausia yra liu
teriy katedra. Ši viena bažnyčia istorikui galėtų duoti medžiagos 
didžiausiam mokslo veikalui. Anais laikais, kada Ryga buvo kata
likybės centras, čia buvo katalikų vienuolynas ir bažnyčia. Dar 
ir dabar yra vienuolyno celėse katalikiškai įrengta koplyčia su 
Dievo Motinos paveikslu. Be to, pačioje bažnyčioje yra labai 
gražių meno kūrinių: vitražų, paveikslų. Šios bažnyčios altoriuje 
yra palaidoti pirmieji Rygos vyskupai — pirmieji krikščionybės 
skelbėjai Latvijoje. Tai vis katalikų palaikai. Šventoriuje stovi 
krikštinė, kur pirmieji Latvijos apaštalai krikštijo netikėlius, t. y. 
lyvius ir latvius. Šalia guli krūva tam tikrų įrankių: sako, tai in
kvizicijos priemonės. Bet greta katalikų vyskupų, kitame altoriuje, 
palaidoti palaikai tų, kurie žuvo protestantų ir katalikų tikybinių 
kovų metu. Čia jau protestantiškos relikvijos.

Ši katedra ypač yra brangi švedams. Čia yra beveik visų jų 
ano meto valdovų portretai. (Mat, Ryga buvo kurį laiką švedų 
valdoma). Ir beveik kiekvienas švedas, kuris tik patenka į Rygą, 
jaučia priedermę aplankyti katedrą. Ir mums bežiūrinėjant baž
nyčią, būrelis švedų ekskursantų buvo užėję apsižvalgyti. Bet 
charakteringa: jie, kiek pastebėjome, atidžiau apžiūrinėjo tik tą 
pusę bažnyčios, kur yra, kaip anksčiau minėjome, švedų brange
nybės, o kitur tik taip sau praėjo. Gal būt, jie laiko neturėjo? 
Bet, sako, švedo toks temperamentas: jis viskuo interesuojasi, 
bet neturi laiko į nieką įsigilinti. Jis pasilieka visados pats sa
vyje. Čia jo sritis.

Šioje katedroje dar ir dabar stovi Hanzos Didžiosios ir Ma
žosios Gūdžių ir Juodgalvių ordeno riterių suolai. Nors ir praėjo 
apie porą šimtų metų nuo to laiko, kaip juos pastatė, jie ir šian
die yra bažnyčios papuošalas. Tik gaila, sako, ištisus metus stovi 
tušti. Juose sėdi žmonės tik tautos Švenčių iškilmiŲ proga. Mat, 
ponai tik tada į bažnyčią ateina. Apie ši^ katedrą būtų galima 
daug ko parašyti. Bet gaila: aš ne istorikė; pasižiūrėjau, pasigė
rėjau, pamačiau, pasiklausiau senutės sargės (o, ji labai inteli
gentinga moteris!) aiškinimų, išėjau ir viską pamiršau...

Katalikų katedros, arba kaip jie vadina Jokūbo bažnyčios, 
taip gerai apžiūrėti negalėjome. Mat, ten buvome sekmadienį
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per pamaldas. Pagaliau ji tokiomis senienomis, kaip liuterohę, 
ir „nekvepia“. Čia paprasta, bet taip sava! Ir kaip gera, kad 
katalikę bažnyčia turi tarptautinę lotynę kalbą! Kur nuvažiuoji, 
ten, bent katalikų bažnyčioje, jautiesi namie. Jeigu nebūty bend
rosios, visus jungiančios kalbos, man rodosi, negalėtum žmogus 
svetimame krašte nė melstis. Nesu aš savo tikybos fanatikė, bet 
čia žmonės man buvo daug savesni. Mes pasijutome visai kaip 
Lietuvoje. Išėjus iš bažnyčios buvo visai kita nuotaika, daug 
šviesiau (tik dūšioje). —

. — Ta pačia proga reikia paminėti, kad Latvijos Katalikę 
kunigai, kaip ir musę, dėvi ilgus rūbus. Taip ir norėdavosi juos 
lietuviškai pakalbinti — tokie atrodė savi.

Ekskursantę dėmesio verta yra Rygos „Juodgalvię“ salė, 
Didžiosios ir Mažosios Gildės rūmai, kuriuos jau greitai nugriaus. 
Jaodgalvię salę, dėl jos didelės meniškos vertės, palieka. Mat, 
Ryga latviams perdidelė: jie griauna namus ir daro aikštes. Visę 
pirma griauna tuos, kurie kokiu nors būdu jiems primena vokie
čię kultūrą, o kartu su ja ir vokiečię vergiją. Ak, ir prikentėjo 
latviai nuo vokiečię daugiau, negu mes anais laikais nuo lenkę, 
todėl nenuostabu, kad taip žiauriai kratosi ir jų kultūra. Bet mes, 
jeigu savo Kaune turėtumėm tokių milžiniškų paštatę, kokius 
jie dabar rengiasi griauti, galėtumėm džiaugtis. Tegu jie ir seni, 
ir vokiečių kultūros palaikai, bet vis dėlto meniški rūmai. O be 
to, ir nugriaudami vokiečię statybos mūrus, ar gi išnaikins visus 
vokiečię kultūros pėdsakus? Na, bet ir apie šiuos rūmus byloti 
paliksime istorikams.

X

10 dienę Rygos pajūryje.

Vasarą visi, kas tik gali, stengiasi sprukti iš miesto; todėl 
ir mes, nors ir buvo neblogos sąlygos Rygoje mokytis latviškai 
kalbėti, pagyvenusios Rygoje 10 dienę išvažiavome į pajūrį.

Rygos pajūris, latviškai jūrmala, yra dar prieš karą išgarsė
jusi geriausia vasarvietė. Iš Rygos į pajūrį kiekvieną pusvalandį 
išeina traukinys, todėl ir rygtečiai juo gali pasinaudoti. Kelionė 
į ten ir atgal tik 1 latas. Šis kurortas tai daugiau kai 20 - ties 
klm. ilgio pajūrio juosta su 6-7 centrais, iš kurių žymesni: Bul- 
durai, Dzintarai (lietuviškai būtę Gintarai), Majorai, Dubultai ir 
Mellužai. Mes apsigyvenome Dzintaruos (juos seniau Edinburgu 
vadino). Vilą pasirinkome pušyne, visai arti prie jūros, kad geriau 
galėtume naudotis Dievo dovanomis: pušų kvapu, saule ir jūra.

Visas Šis jūros krantas, nuo pat Lielupės žiočię, yra apau
gęs pušynu. Kadangi čia uždara jūra — Rygos įlanka —, bangę 
nėra, todėl maudytis labai gera. Be to, jūros pakraštys visai ne
gilus. Ir tas suskirstymas į tris zonas: pirmoje zonoje maudosi 
tik vaikai — vandens ligi kelię; antroje — ligi juostos — mau
dosi’tie, kurie nemoka plaukti arba bijo jūros; trečioje — van-
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dens ligi kaklo — maudosi drąsesni plaukikai, bet Rygos pajūryje 
maža tokių matyti. Čia vasarotojai perdaug drąsos nerodo, todėl 
ir tiek nelaimingų atsitikimų, kaip mūsų Palangoje nėra. Nors 
atskirų maudyklių vyrams ir moterims nėra, bet kiekvieną dieną 
vyrai nuo 8-10 vai., moterys 10 -12 vai. gali maudytis be kos
tiumų. Likusi laiką ir sekmadieniais perdien maudosi visi bendrai 
kostiūmuoti. Publika labai padori. Perdidelio laisvumo nematyti. 
Tik mes, kurie pratę maudytis savo atviroje jūroje, pasigendame 
bangų, pasigendame kovos su jūros stichija. Perdaug rami jūra 
nedaro Įspūdžio. Be to, ir vanduo visai nesūrus. Kad ir gražus 
Rygos pajūris, kad ir didelis pušynas, kad ir gerai sutvarkytos 
maudyklės, bet mūsų mažytei Palangai (su Jūrmala palyginus 
Palanga yra visai mažytė) vieno daikto jis tikrai galėtų pavydėti 
—tai mūsų kopų. Tikrai, tokių kopų kaip mūsų pajūryje, tur būt, 
niekur nėra! Tiesa, ir čia prie Lielupės žiočių yra šiokios tokios 
kopos, ir latviai jomis labai didžiuojasi, bet jos maudyklėms visai 
netinka ir nenaudojamos: visos apaugusios labai aštria žole. Be 
to, ir pats pajūris toje vietoje šlapias.

Jau aukščiau minėjome, kad Rygos pajūrio kurortai gerai 
sutvarkyti patogumo atžvilgiu. Tačiau reikėtų pridurti, kad jie ir 
malonumo, t. y. meno atžvilgiu toli neatsilieka. Beveik kiekvie
name centre yra Koncertų daržas, t. y. koncertams estrados 
atvirame ore, o Dzintarų ir Majorų rajonuose net ir koncertams 
salės. Koncertai rengiami kiekvieną vakarą, įdomi programa, stip
rios meno jėgos, bet įėjimas tik su bilietais: po 50 santimų bilietas. 
Dzintaruos, kur yra didžiausias Koncertų daržas, kartais 
publikos prisirinkdavo ligi 2000. Paprastai koncertuoja Rygos 
radiofono orkestras, bet dirigentai dažniausiai būna iš užsienio. 
Šiuo metu dirigavo suomis, italas ir lietuvis B. Dvarionas. Daž
nai gastroliuoja įvairių operų solistai dainininkai, pianistai. Ir mes 
turėjome progos pasiklausyti B. Darlys — Drangelienės lietuviškai 
dainuojančios. Dirigavo B. Dvarionas, akomponavo Rygos radio
fono orkestras. B. Drangelienė muzikos recenzentų buvo įvertinta 
labai palankiai. Tik gaila, kad repertuarą pasirinko labai mono
tonišką: tik vieno Gruodžio kompozicijas. Bet ir tai porą dainelių 
teko bisuoti. Be to, ji gavo nemaža gėlių. Tik, deja, tą vakarą 
pradėjo lyti lietus, tai publikos palyginti nedaug susirinko. Beje, 
afišose buvo pažymėta, kad dainuos Kauno operos solistė B. 
Darlys Drangelienė.

Tiesa, nors Rygos pajūrio vasarotojų daugumas yra žydai, 
bet muzikos koncertuose daugiausia susirenka latviai, ^ydai 
vakarais restoranuose, kavinėse sėdi.

Pabaiga kitame nr.
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J. DR.

Tarptautinis Moterų Tarybos 
Kongresas Dubrovinke

. " ‘ • • • '> 

Pasikalbėjimas su p. PikČilingiene

— Jau iš dienraščių žinome, kad Lietuvos Motery Tarybos 
atstovės garsėjo tarptautiniame moterų tarybos kongrese gražiais 
tautiškais rūbais, bet norėtumėm iš pačių atstovių pasisemti ži
nių, — pradėjau dėstyti savo reikalą p. PikČilingienei, vos tik 
pasisveikinusi.

— Tiesa, lietuviški kostiumai traukė visų akį, bet kostiu
muotos buvo dar ir latvės, estės ir pačios jugoslavės. Nemažo 
dėmesio šiuo atžvilgiu susilaukė ir lenkė motery policijos šefė, 
kuri tikrai demonstravo savo policinę uniformą ir ordenus. Lietu
ves išpopuliarino, galbūt, dar ir ta aplinkybė, kad joms teko 
kongrese 4 vieta — vadinasi sėdėjome pirmose eilėse.

— Jums, be abejo įdomu, — kalbėjo p. PikČilingienė to
liau, — kaip vyko patys kongreso darbai. Kaip jau žinoma, 
kongresas prasidėjo rugsėjo 28 d. 9 valandą. Darbas pradėtas 
atskirų sekcijų posėdžiais. Lietuva buvo atstovaujama teisių, mo
ters darbo, auklėjimo, motinos ir vaiko soc. globos, spaudos, li
teratūros, taikos ir finansų sekcijų posėdžiuose. O buvo dar meno, 
sufražizmo, migracijos ir higienos sekcijos. Kiekvienai sekcijai 
vadovės buvo paskirtos iŠ anksto. Tuose posėdžiuose atskirų kraštų 
pranešimai buvo raštu, kuriuos skaitė prezidiumas, ir tik į klausi
mus buvo delegačių papildomi žodžiu. Pav., lygios moralės sek
cijoje lenkių delegatė turėjo daug kalbėti apie Lenkijos moterų 
policiją. Po pranešimų buvo svarstomos rezoliucijos. Iš viso rei
kia pastebėti, kad kongreso darbai labai sklandžiai vyko tiek dėl 
geros technikinio aparato organizacijos, tiek dėl gero kongresui 
vadovaujančių takto — pranešimai, rezoliucijos ir k. momentaliai 
buvo multiplikuojami trimis kalbomis — vokiečių, anglų ir pran
cūzų, ir išdalinami; incidentai buvo labai švelninami, o jy buvo. 
Pav., viename posėdy pareikalauta, kad italiy atstovė praneštų 
apie vergiją Abisinijoje. Bet jos žodžiai pritarimo nesusilaukė. 
Kilo triukšmas. Po vergijos naikinimo priedanga pavergti visą 
tautą, sugriauti valstybę—moterys to negali pakęsti. Italių de
legatės tam posėdžiui pasišalino iš salės.

Kokia idėja ryškiausiai iškilo suvažiavimo metu?
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— Taikos idėja praėjo per visą suvažiavimą aukso siūlu. 
Visur buvo užakcentuotas reikalas stiprinti Tauty Sąjungą ir remti 
jos idėjas. Tai lady Aberdeen nuopelnas. Ji pirmininkavo Ta
rybai, kuri jungia 40.000.000 motery, 30 m. Šio kongreso metu 
pakelta į Tarybos garbės pirmininkes. Be to, visy tauty atstovės 
raštu patiekė pasiūlymą, kad lady Aberdeen būtų paskirta Nobe- 
lio taikos premija. O Tarybos 50 m. sukakčiai paminėti nutarta 
įsteigti jos vardo fondą kultūriniems darbams.

' — Kas būty minėtino iŠ kongreso iškilmingosios, įspūdin
gosios dalies?

— Įspūdinga buvo spalių 1 d., trečia kongreso diena. Iš
kilmingas posėdis buvo Dubrovinko valstybės teatre. Programoje 
pirmininkės pranešimas apie veikimą ir sveikinimai. Pranešime 
lady Aberdeen, apžvelgusi Tarybos veiklą, iškėlė taikos idealo 
vykdymo reikalą, stiprino viltį ir baigė kalbą tais žodžiais „Mes 
turime melstis, tikėti ir nebijoti“. Sveikino kongresą mišky ir 
žemės turto ministeris, Tautų s-gos atst, miesto burmistras, Rau
donojo Kryžiaus atstovė ir k. Šiame posėdy daugelis motery buvo 
dekoruotos ordinais. Šia proga karaliaus Petro II vardu įteikti 
Tarybos pirmininkei lady Aberdeen Liudoviko I laipsnio ir trims 
tarybos vice-pirmininkėms II laipsnio ordęnai. Lietuvės šiame 
posėdy kaip tik ir pasirodė tautiškais rūbais.

— O kaip vyko spaudos paroda?
— Čia kiekvienai tautai buvo skirta atskira vieta. Lietuvės, 

jom skirtoje vietoje, papuošė sieną tautiškais audiniais, juostomis 
ir čia išdėstė, ką buvo nusivežusios: žurnalus, knygas ir kitą mo
terišką spaudą. Šia proga bus ne pro šalį priminti, kad „Naujo
sios Romuvos“ moterims skirtas numeris kėlė kitataučių pasi
gėrėjimo entuziazmą—visos manė, kad tai motery toks elegantiš
kas žurnalas. Nedaug padėjo aiškinimai, — Na u j o j i Romuva 
tarptautinėj e arenoje liko motery žurnalu. Salia spaudos 
parodos buvo suorganizuota dar ir jugoslaviy rankdarbiy paroda.

— Ar domėjosi kongresu Karalienė Marija?
— Kongreso dalyvių dalis aplankė Karalienę Mariją jos re

zidencijoje Miločere, 100 klm. nuo Dubrovinko. Karalienė ofici- 
jaliai priėmė su savo motina, Rumunijos Karaliene, kongresantes 
rūmų sode. Po to rūmuose prie vaišiy porą valandų praėjo la
bai jaukiai. Kitą dieną karalienė Marija su Rumunijos karaliene 
aplankė jugoslaviy rankdarbiy parodą, kur ją sutiko apie 40 tau
tiškais -rūbais pasipuošusiy mergaičių. Iš čia karalienė lydima 
savo freiliny — jy ženklas raudonas kaspinas su Marijos inici- 
jalu, — ėjo į spaudos parodą. Ją sutiko didžiausia minia entuzias
tiškomis ovacijomis — žmonės savo karalienę nepaprastai myli. 
Spaudos parodoje karalienė aplankė ir Lietuvos skyrių. Čia jai 
buvo įteiktas prancūzų kalba leidinys apie Lietuvą.

— Jugoslavijos moterys labai veiklios. Joms vadovauja p. 
Petkovitch, kuri ir atidarė iškilmingą posėdį valstybės teatre.
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J. mykolajunaitė

Saulė šypso, saulė juokias 
Melsvan dangun užsiritus. 
Žibančiais vandens lašeliais 
Visos pievos nutaškytos.

Balgšvos žolės nusipurtė:
---- Rytas! Rytas! Rytas!

Pienių. žvilgančiom lemputėm 
Žalias sodas nusagstytas.

Ore saulė tik ir juokas
Net žolė ir ta dainuoja,
Ir vaikutis džiaugias šoka:
— Rytas! Rytas, — švelbeldžiuoja.

Ir pamatęs, kad dar miglos 
Ant plonu kotelių liko, 
Puolė rinktis brangumynų, 
— Stebuklingas rytas!

Ir kai saujoj juos turėjo
Juokės: — Rytas, rytas, rytas!
Brangumynai subyrėjo, 
Veide skausmas įrašytas.

Saulė juokias ore groja:
— Rytas! Rytas! Rytas! 
Pirmą kartą nusivilus 
Ašarėlės ritos, ritos...

Kongreso darbams pasibaigus dalis kongresančių, jugoslavių kvie
čiamos, vyko į Sarajevą, kur joms buvo suruoštas priėmimas pas 
gubernatorių, valstybės teatre pastatytas veikalas iš Jugoslavijos 
papročių. Belgrade kongresantes priėmė regento, princo Povilo 
žmona. Be to, aplankytas moterų tarybos biuras, padaryta iškila 
j Oplencą, kur palaidoti karaliai. Lietuvos delegacija turėjo da
lyvauti dar Vienoje, Austrijos moterų tarybos posėdy, į kur iš 
Belgrado ir teko skubėti.

— Reikia pastebėti, kad kongreso metu įvairių priėmimų 
buvo labai daug. Specialų pabaltės moterų atstovėms priėmimą 
padarė lady Aberdeen, pakviesdama jas j Imperial viešbutį pietų. 
Atnaujinta pažintis su p-le Van Eghen, Tarybos sekretore, kuri 
1926 m. Lietuvoje įsteigė moterų Tarybą.

Asmeniškai ponią interesavo Estijos ūkininkių organizavi
mas — ten prie Moterų Rūmų ūkininkės turi savo kamerą. Šiuo 
klausimu p. Pikčilingienė N. Vaidilutės skaitytojas žada ateity 
plačiau painformuoti.
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GYD. J. PETKONAIlE

Sveikatos globa Austrijoje
Vargiai kurioje kitoje valstybėje socialinė ir sveikatos globa 

yra taip plačiai išvystyta, ištobulinta ir sistematizuota, kaip Aus
trijoje. Visos šios rūšies įstaigos, su kuriomis man daugiausia 
Vienoje teko susipažinti, stebina savo gražiu, modernišku įrengi
mu, didumu ir priemonių turtingumu. Sveikatos globą Austrijoje 
teikia valstybė („Bund“), sritys („Laender“), becirkai, valsčiai, li
goniu kasos ir privačios organizacijos. Šioje srityje įstatymų pro
jektavimui, pravedimui ir visu sveikatos globos („Fuersorge“) įs
taigų bei įrengimų priežiūrai centrale yra „Bundesministerium fuer 
soziale Verwaltung“ įkurta 1917 metais. įvairiuose sveikatos cent
ruose bei patarimu punktuose gydytojų vedamuose, didžiausį ir 
svarbiausi darbą atlieka seserys, išėjusios specialią dviejų ar vie- 
nerių metų mokyklą („Fuersorgerinnenschule“). Tik gilesnėje pro
vincijoje kartais įtraukiamos į tą darbą ir be pilno specialaus pa
siruošimo gailestingosios seserys arba akušerės. Didelę rolę kū
dikiu priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaiky bei jaunimo 
iki 18 mt. amžiaus globojime vaidina taip vadinami „Jugendaem- 
ter“ (valstybinės įstaigos), teikdamos sveikatos, teisinę ir materi- 
jalinę globą. Socijalinė sveikatos globa suskirstyta šiaip: 1) Nėš
čių globa. 2) Patarimo punktai motinoms ir vaikams. 3) Priešmo
kyklinio amžiaus vaikų globa. 4) Mokinių sveikatos globa. 5) Džio
vininku globa. 6) Alkoholiku ir veneriku globa. 7) Varguomenės, 
pamestinuky, našlaičiu, luošų, aklu ir kurčių globa.

Nėščių globa bei patarimo punktai motinoms ir 
v a i k a m s. Be sveikatos stovio patikrinimo ir patarimu, kai kurie 
punktai dar duoda veltui ar pigia kaina kūdikių drabužėlius, pie
ną, cukrų ir t. t. Taip pat netekėjusioms aiškinami ir paterniteto 
klausimai. Punkto sesuo lanko savo rajono šeimas, patikrina vie
toje higienos ir medžiagines sąlygas ir pamoko motinas. Patari
mų punktuose negydoma, bet reikalui esant siunčiama atatinka
mam gydytojui (ligonių kasų ar varguomenės — dažniausia). Mo
tinoms, kurios maitina pačios savo kūdikius, išmokamos žindy- 
mo premijos. Didesnėse įmonėse steigiami žindymo lopšeliai 
(„Stillkrippen“), kur motinos darbo laiku palieka kūdikius ir per
traukų metu pamaitina juos. Žindymo kasos organizuojama tuo 
būdu, kad motinos nėštumo laiku kiekvieną savaitę įmoka tam
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tikrą sumą, ir tie pinigai vėliau išmokami. Reikalingus globos kū
dikius, gimusius moterų klinikose ar sričių („Laender“) gimdymo 
įstaigose perima tiesiog „Zentralkinderheim“ (centralinė kūdikių 
prieglauda Vienoje), gi kiti per „Kinderübernahmsstelle“ (didžiulė, 
moderniška įstaiga) išskirstomi: J viršminėtą prieglaudą, į šeimas 
ar j ligonines.

Priešmokyklinio amžiaus vaiky globa apima bepa
tariamųjų punktų prieglaudas („Heime“), dienos prieglaudas („Ta
geserholungsheimstätten“) ir vaikų lopšelius. Pastaruose motinos 
palieka vaikus tik tarnybos laiku, grįždamos jos pasiima vaikučius 
namo. Toliau planingai vaikų priežiūrai ir auklėjimui tarnauja vaikų 
darželiai. Iš virš 60 magistrato laikomų vaikų darželių Vienoje dides
nė jų pusė yra liaudies tipo, t. y. veikia nuo 7 vai. ryto, iki 6 vai. 
vakaro. Kaikurie vaikų darželiai labai moderniškai įrengti: turi tera
sas, kuriose po piet vaikai pamiega, žaidimų ir vakarėlių salę, 
aikštes su baseinais, kuriuose vaikai vasarą pliauškinusi, pirtis irti.

Mokinių sveikatos globa. Mokyklos gydytojui priklau
so mokinių sveikatos priežiūra, tikrinimas, bet jųjų gydymas pa
vedamas specialistams. Gydytojui padeda sesuo („Schulfuersorge- 
rin“), kuri lanko mokinius namie ir pamoko juos bei tėvus hi
gienos ir auklėjimo. Neturtingiems duodami priešpiečiai. Prie 
mokyklų veikia dantų ambulatorija, kurioje sistematiškai tikrina
mi ir gydomi auklėtinių dantys. Mokiniai yra nemokamai ir pri
valomai gydomi nuo niežų ir utėlių. Silpnos sveikatos mokiniai 
išsiunčiami vasaroti į vasaros kolonijas („Erholungsheimen“). Be
veik visur yra židiniai („Horte“), kuriuose mokiniai pedagogų 
priežiūroje praleidžia laisvą po pamokų laiką: paruošia pamokas, 
sportuoja, žaidžia, skaito, dirba rankdarbius ir t. t. Sunkiai auk
lėjamiems ir psichiniai atsilikuslems ar nenormaliems vaikams 
yra pagelbinės mokyklos, uždaros auklėjimo įstaigos.

Baigusieji pradžios, vidurinę ar aukštesnę mokyklą yra psi
chologų ir gydytojų ištiriami ir nustatoma, kuriam darbui tinka 
(„Berufsberatung“).

Džiovininkų globa yra labai išvystyta ir sudaro atski
rą, savarankišką, centralizuotą sistemą. Branduolį sudaro gražiai 
įrengti sveikatos centrai tuberkulioziniams („Tuberkulose Fürsor
gestellen“), kuriuose dirba gydytojas ir sesuo. Šie sveikatos cent
rai turi savo apskrities („Bezirks“) centrales, kurios priklauso sri
čių („Laender“) centralei, o pastarąsias jungia aukščiau minėtoji 
„Bundesministerium fuer soziale Verwaltung“. Kovai su džiova 
daug padeda įstatymas, kuriuo visi užkrečiami tuberkuliozo su
sirgimai privalo būti tuojau savo rajono valdžios gydytojui prane
šami, kaip ir aštriosios infekcinės ligos. Sveikatos centrų užda
vinys trejopas: 1) suradimas ir atrinkimas sergančių ar įtariamų 
sergant džiova, 2) ligonių globa (gydymas ambulatorijose, ligo
ninėse, sanatorijose) ir 3) apsaugojimas nuo užkrėtimo sveikų 
šeimos narių arbendragyventojų. Centralėse globos įstaigose randa- 
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J. AUGUSTAITYTĖ - VAIČIŪNIENĖ.
Žygiuosim mes

• ' * *

Mano geriausioms mergaitėms, 
Marijampolės R. J. Gimn. keliautojoms.

Žygiuosim mes, dainuosim mes,
Iki veiduos dangaus aušra užges,
Iki tėvynės žemė glaudžia laisvas kojas, 
Laukuose vyturiai, o girioj gegužės kvatoja.
Toj girioj, kur tamsi naktis
Kaip paukštė tūpi, o pailsęs knygnešys
Tik vieną ilgą gražią pasaką girdėjo,
Sulinkęs po našta, į tylu kaimą paslapčioms nuėjo.
Žydės laukuos balta vyšnia...
Jei savo tėviškėje ne viešnia,
Savi keliai, kur broliai į Giedraičius jojo,
Kur žemė laisvės troškuliu, o kaktos kraujo prakaitu rasojo.
Surinksim mes visus raštus —
Ir saulės pamestus, ir vėju mėlynu neštus, 
Atskleisime gyvenimo kraštelį tokį tikrą gyvą, 
Kol varvina širdin skaisti ranka gyvybišką-alyvą.

MKita daina iš kaimo kils,
Lauku žieduos ji krišpolais- suskils.
Ir sesė pasitikt išeis tokia graži sava, •
Ir amsės nenoroms lydėdams šuva.

A ’ . .

Žygiuosim mes, dainuosim mes...
Kai metii vakaras duris užsklęs,
Dėliosim į sausas knygas po parneštą iš kelio žalią lapą, 
Kurio tikrumas dūšią sukrečia ir užima net kvapą.
Skubės keliai vieni be mūs...
Kas buvo to daugiau niekad nebus.
Tyli parimsi ant Tėvynės to milžinkapio užburto, 
Iš kur nebeißsems nė visos busimosios kartos turtu. ■

si puikūs rentgeno aparatai, laboratorijos ir kitokios diagnostikos bei 
gydymo priemonės. Paminėtinos nuosavos ligoninės, sanatorijos, 
ambulatorijos, vasaros kurortai („Erholungsstaetten“) ir panašiai.

Toliau turime alkoholikų ir venerikų globą, kuri vyk
doma panašiais dėsniais kaip ir aukščiau paminėtosios. Taip pat 
gerai organizuota p a m e s t i n u k v, našlaičių, b i e d n u o m e- 
nės, luošų, akly ir kurčių globa (specialūs institutai, mo
kyklos, prieglaudos ir t. t.)
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NAMŲ ŽIDINYS
DR. O. NORUŠYTĖ

' I

Žaislas ir vaiko amžius
Tretieji ir ketvirtieji metai s

Pamažu vaikas vis didesnę pasaulio — savo aplinkos dalį 
užkariauja, džiūgaudamas ją tyrinėja, apsipažjsta. Tas pasaulis, 
jo daiktai padeda vaikui lavinti savo fizines jėgas ir vystyti psi
chines galias. Mažasis žmogus dabar nori dalyvauti bendrame 
žmonių gyvenime, jis nori tai daryti, ką suaugęs daro, ir nori drau
ge nuo to suaugusio atsipalaiduoti, nori pats tapti savarankiškes
nių. Todėl visi darbai, kurie tiesiog surišti su juo pačiu — 
jo priežiūra, rengimas, maitinimas, valymas ir k., arba darbai, 
kuriuos jis mato kitų žmonių dirbamus—namų ruošos darbai 
jam be galo įdomūs, jis visomis jėgomis stengiasi juos atlikti.

Saulėje ir gryname ore.
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Trečiųjų metų vaikas pats griebia šaukštą, plėšia jį iš suaugusiojo 
rankų ir bando, kad ir su dideliais vargais, valgyti. Ketvirty j y me
tų vaiko džiaugsmas pirmą kartą susivarsčius batus yra panašus 
atradėjo — Kolumbo džiaugsmui. „Štai nauja žemė!“ Šis natūra
lūs vaiko palinkimas tikrai gerbtinas ir suaugęs kantriai pasitrau
kia, nedaro visko už vaiką — negelbsti „vargšo mažyčio“, bet 
padeda tik tiek, kad vaikas būtų padrąsintas, kad jis žinotų kaip 
daroma ir drauge su vaiku džiaugiasi jo laimėjimais. Kantriai 
laukiame todėl iki vaikas pats apsivilks, užsisagstys, nusivilks, 
apsiaus, susidės, susitvarkys savo daiktus. Be abejo, parodysim, 
kaip tai atlikti. Suaugęs turėtų nusigalėti save, jeigu jam atrodo, 
kad vaikas per ilgai tuos darbus atlieka, ir apskaičiuoti savo lai
ką, rasti tuo tarpu kitą darbą, o ne švaistyti posakius „duok, aš 
padarysiu greičiau, aš neturiu laiko laukti tavęs“. Mamyte, tams
tai lengviau negu vaikui sutvarkyti laiką taip, kad galima būtų 
palaukti, o šis vaiko darbas yra daug ko vertas.

Vaikui leidžiame dalyvauti ir mūšy suaugusių darbuose, tik 
ne tam, kad jis mums padėtų, bet kad išpildytų savo prigimties 
įstatymą, kad taip veikdamas lavintųsi ir vystytųsi. Todėl aišku, 
kad tuos darbus vaikas atlieka tada ir tiek, kiek jis pats tuo įdo
maujasi. Jeigu suaugęs turi įvairiems darbams įrankius, tai ir vai
kui jie reikalingi. Jie taip pat turi būti pritaikyti jo dydžiui ir 
jėgoms. Todėl vaikui duodame atatinkamo dydžio šluotą, šluote
lę, semtuvėlį, dulkintuvą, šepečius, apvalainį ir kitus namų ruo
šos įrankius. Brangus vaikams žaislas yra vanduo. Duodame vai-

Duodame vaikams 
pilstyti vandenį, maz
goti, velėti,' plauti.

kams progos pilstyti vandenį, mazgoti, velėti, plauti. 'Mėgsta 
vaikai prižiūrėti gėles, jas palieti, keisti gėles gėlinėse ir visus 
kitus namų ruošos darbus. Vaikas šiame amžiuje linkęs pamėg- 
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Vaikų darbams turi 
būti pritaikintos sąlygos.

džioti, kitus sekti, todėl, jeigu tinkamu laiku parodytum tiksliai, 
aiškiai ir gražiai, kaip šiuos visus darbus atlikti, tai ir vaikas steng
sis juos atlikti gražiai, tvarkingai: stengsis neprilieti, nepriteršti, 
gražiai sudėti, nes „taip daroma“ — taip suaugęs daro, kurį vai
kas seka.

Taip vaikas imituoja suaugusįjį, susikaupęs lavina savo fi
zines jėgas ir formuoja savo psichines galias. Be to, jis tampa 
fiziškai savarankiškesnių, o tokiu būdu ir psichiškai.

Bet vaikas juda, veikia šiame amžiuje ne vien dėl judesio. 
Tada, kai jis pradeda suprasti savo paveikslų, knygos, spalvų ir 
formų prasmę, kada jis pradeda eilutes, daineles suprasti, tada 
jis ir savo judesiams pradeda teikti tam tikrą prasmę. Ro
podamas visomis keturiomis jis loja -— šuo. Kėdė tampa lova, 
traukiniu, automobiliu; kaladės, stiklinės, puodai pavirsta žmonė
mis ir 1.1. Vadinasi vaikas pradeda savo fikty vinių s žai
dimus— jis vaidina. Ir jis vaidina — pamėgdžioja visa, ką 
tik savo aplinkoje pastebi. Savo viršūnę šie žaidimai pasiekia ket
virtųjų metų pabaigoje ir penktųjų pradžioje, kada jie sudaro be
veik 3ū visų vaiko žaidžiamų žaidimų. Šis dalykas aiškinamas 
nepaprastu naujos funkcijos, vaizduotės, lavinimo aktualumu, fi
ziologiniu atžvilgiu — nepaprastai gyvu reikalu reprodukuoti, kar
toti matytus vaizdus, kurie kaip srauni upė plaukia per vaiko vaiz
duotę, vienas kitą stumdami, pakeisdami, versdami vaiką veikti. 
Drauge su šiais žaidimais lavinamas ir instinktas, pav., žaidimai 
su lėlėmis.

Todėl, nors tėvams ir įgrįsta šios rūšies žaidimai, bet griež
tai juos drausti pavojinga. Tenka pasitenkinti saugoti vaiką nuo 
kraštutinumų ir laukti momento, kada šie žaidimai nebeteks sa
vo aktualumo. Normalūs vaikai taip žaisdami nepraranda tikro
vės pajutimo, supratimo. Užtenka pasiklausyti vaikų kalbos be
žaidžiant. „Ty čia tegul bus čia mūsų arklys, o Čia namas“, „aš 
tyčia važiuoju automobiliu“. Tas „tyčia“ jiems šį tą reiškia. 
Pasak K. Bühlerio vaikas tikrai išsigąstų savo globojamos, myli-
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mos lėlės, jeigu ta staiga pradėty kaip gyva judėti, kalbėti. Be 
to, vaikas jodinėjęs ant lazdos — arklio, po valandėlės ramiai 
leis ją sukapoti ir pats padės sukūrenti. Taigi, matyt, kad tas „ty
čia“ jam suprantamas, ir tikrovės pajutimo jis nenustoja.

Suaugęs parūpina ir Šiems žaidimams tinkamus žaislus. „Kon
duktoriui“ reikalingos žnyplės, popierius — bilietai, o kartais ir 
kepurė. Prie „krautuvės“ organizavimo dažnai ir suaugęs turi pri
sidėti. Ją galima panaudoti jvairiems svarbiems pratimams, pav., 
galima lavinti įvairius pojūčius (pirkėjas pažįsta spalvą, medžia
gą ir kitus daiktus pagal pavyzdžius), išmokstami įvairiy daikty 
pavadinimai, surišti, atrišti prekes, mandagiai elgtis ir t. t. Žai
džiant „svečius“ padedama nusirengti, apsirengti, mokomasi pa
sisveikinti ir t t.

Prie šios žaisly grupės skiriame ir visus pastatomuosius 
žaislus, pav., mediniai nameliai, medžiai, krūmai, iš kuri y vai
kas pastato kaimą, miestą, tvartą su gyvuliais ir kit1 Duodame 
dabar vaikui ir judantį, bet medinj nekomplikuotą traukini1. Me-

i

„Žaislas“, rankdarbių ir žaislų krautuvė, parūpina rinkai praktiškų 
ir gerai padarytų žaislų (Laisvės Al. 34 ).

taliniai, važiuojantieji metaliniais bėgiais čia dar netinka: jie per- 
komplikuoti, mažiau žadina vaizduotę negu primityvus traukinys, 
be to, gręsia pavojus, kad vaikas susižeis į metalą, neatsargiai 
atsistos ant bėgly, netinkamai manipuliuodamas sugadins motorą

1 .Žaislas’ šios rūšies žaislus gamina.
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Trečiųjų - ketvirtųjų metų vaikas 
mėgsta važinėtis triračiu.

ir taip vietoje džiaugsmo, kurį žaidimas turėtų teikti,. įvyks liūd
nos scenos („tam vaikui nieko negalima pirkti, jis viską sugadi
na!“ Argi darbo įrankiai vartojami negenda? Ar žaislas nėra dar
bo įrankis? O jeigu auklėtoja netinkamą žaislą nupirko, tai ne 
vaikas kaltas.).

Ir lėlės kraitis dabar gali būti didesnis, pav.: kėdė, sta
lelis, kibiras, praustuvas. Ketvirtaisiais metais lėlė yra nemaža, 
ji aprengta ir apauta taip, kad vaikas gali ją nuvilkti, apvilkti, 
suvarstyti batus, rišti, sagstyti. Vaikas taip rengia lėlę, kaip 
jis pats rengiamas. Lėlės baltinius vaikas plauna, lygina, tvarko. 
Tarp lėlės indy gali būti ir dūžtančių daiktų, neaštrus, buku ga
lu peilis, maža trintuvė (tarka) ir kiti panašūs daiktai. Bet visi 
lėlės baldai ir indai neturi būti miniatiūriški, pav., netinka minia
tiūriškai įrengtos virtuvės, kambariai.

Ir šiame amžiuje vaikas mėgsta ne tik pats veikti, bet ir 
būti receptyvus stebėtojas, klausytojas. Jam būtina da
bar knyga, kuri panaši į tikrąją (suaugusiųjų) knygą. Paveiks
lai vaizduoja nebe vieną atskirą daiktą, bet scenas iš kasdieni
nio, vaikui pažįstamo gyvenimo. Vaikas žiūrinėja paveikslus, įdo
maujasi jais ir džiaugiasi, pratinasi juos stebėti, kas yra lyg pa
rengimas meno kūrinių stebėjimui. Po paveikslu yra trumpos ri
muotos eilutės, kurios dažnai paskaitomos, ir jas vaikas greit at
mintinai išmoksta. O panašios vaikų literatūros yra. Pav: Paukš
čių pamokos, Kralikai ir Jų draugai, Du^ gaideliai (Spaudos Fon
do leidiniai).

Tik labai gaila, kad į šių knygelių kalbos taisyklingumą 
nepakankamai kreipiama dėmesio. , .
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Dviejų mėty vaikui motina pasako ar paskaito trumpą, ri
muotą eilutę. Paskui ji pradeda vaikui pasakoti atsitiki
mus— pasakėles, kurios surištos su pačiu vaiku, jo gyvenimu. 
Čia pasakojama, ką vaikutis daro atsikėlęs, kur eina ir t. t. su 
kasdieniniy įstatymų, patarimų ir draudimy priemaišoms, kurios 
vėl surištos su sveikatos, tinkamo elgesio ir kitokiais reikalavi
mais. Pagaliau prieinama prie pasakų, kurias galime ramiai vai
kams pasakoti (pasaky amžiumi laikomi maždaug 4—8 metai), 
tik parinkdami. Nepasakojamos žiaurios, bauginančios pasakos 
(netinka pasakos su užmušimais, pakorimais, suėdimais, sudegi
nimais, velniais, piktomis pamotėmis ir p.).

Vaiko statiniai dabar didėja ir įvairėja, todėl reikalinga 
daugiau ir įvairių kaladėlių. Mėgsta vaikai nemažas kalades, iš 
kurių jie gali pasidaryti, pav., kėdę ir patys atsisėsti, „automobil 
lį“, kuriame pats gali tilpti. Prof, Volkelto sudarytas ir praktiškai 
sėkmingai išbandytas kaladėles gamina Marginių bendrovė Kau
ne. Vartodamas mozaikos (dėstymo žaidimas) žaislus vaikas 
turi progos dėstyti įvairias spalvotas formas: kaladėles, skritulius, 
pagaliukus. Tik šie žaislai turi būti dar nekomplikuoti ir nemaži. 
Mėgiami mediniai nemaži spalvoti karoliai, kurie atrenkami, 
dėstomi, varstomi (su stipresniu siūlu — Špagatu, arba su buka 
adata). Akyliai atrenkami ir įvairūs grūdai. Ketvirtųjų mėty pabai
goje dėstomi taip pat paveikslai iš spalvotą kaladėlių (galima 
sudėstyti 6 paveikslus). Perkant šias kaladėles reikia žiūrėti, kad 
kiekvienas paveikslas turėtų ryškią pagrindinę spalvą, pav., viena 
pusė žalia — miškas, kita balta — žiema, trečia mėlyna — jū
ra ir t. t. Tada vaikas lengviau atskiria, kurie kaladėlių šonai su
tinka. Tai reikalinga, nes kantrumas ir patvarumas šiame amžiu
je dar nedidelis.

Vaikas karpo žirklėmis bukais galais. Jam duodame pa
kankamai popieriaus karpymui. Spalvotas popieris Žadina norą 
karpyti. Jis pradeda piešti. Pradžioje gera vaikui duoti lentą 
piešimui ir kreidos, o paskui spalvotų pieštukų ir popieriaus.
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Vaikas mėgsta dabar minkyti molį. Geriau negu molis 
tinka vaikui plastelinas, kurio yra įvairiu spalvų1. Tiksliau yra 
vaikui duoti vienos spalvos plastelino didesnį gabalą, negu įvai
riu spalvų mažyčius gabaliukus.

Būtinai reikalinga yra smėlio dėžė su įrankiais: kibirėliu, 
kastuvėliu (samčiu), keliomis formomis, sieteliu.

Akustikos žaislai gali būti: būbnas, armonikėlė, trimitas, 
skambučiai, trikampis ir kit.2

Trečiųjų — ketvirtųjų mėty vaikas mėgsta judėti, bet komp
likuotu būdu. Todėl nepaprastai mėgiami įvairūs jojamieji 
ža islai, pradedant paprasta lazda, kurią vaikas apžergęs joja, bai
giant triračiais ir dideliais arkliais ant rateliu ar sūpynių. „Žais
las“ gamina stiprius, medinius, oda aptrauktus arklius. Arklys 
yra su nuimamu balnu, išimamomis kamanomis. Čia vaikas ran
da taip pat progos segioti, rišti, varstyti, žirgą valyti.

Vaikai nepaprastai 
mėgsta įvairius joja« 
mus žaislus.

1 Plastelinę parduoda Spaudos Fonde.
2 Šių dalykų galima gauti »Žaislo* krautuvėje, Laisvės Al. 34.
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M. SIDARAVIČIENĖ

Mūsų rankdarbiai
- . *

Kiekviena moteris, turtinga, neturtinga, išsimokslinusi ar kai
mietė, visos dirba rankų darbus. Kaimietės daugiau audžia, mez
ga, rečiau siuvinėja. Miesto moteris tik siuvinėja, neria, rečiau 
mezga. Kiekviena tauta turi savitus, jų kultūrą žyminčius rank
darbius.

Pažiūrėkime į savo rankų darbus. Mūsų moterys itin mėgs
ta rankdarbius. Nors ir paprasto darbininko, kiek darbštesnė mote
ris savo kukliame butelyje, turi pasidariusi vieną - kitą papuošalėlj, 
ar tai stalui, ar tai sienai. Nemažiau rankdarbių matome ir pasi
turinčių miestiečių butuose.

Ketvirtaisiais metais mėgiami ir lygsvaros pratimai. Papras
čiausias būdas Šiems pratimams atlikti yra patiesti virvę ant že
mės, arba nubrėžti liniją ir vaikas ja vaikščioja. Žaidžiamas žai
dimas „takeliu į svečius“ — vingiuota linija (nubrėžta ant žemės 
ar grindų) einama į „svečius“.

Vežimėly vežiojami įvairūs daiktai. Jis turi būti stiprus, 
nes su juo daug dirbama1. Reikalingi vaikui dabar sviediniai, 
lankai (ritenimui), pakinktai ir kiti panašūs žaislai. Jis žai
džia su jais dažniausia lauke — tyrame ore. Jis gali su jais žais
ti ir vaikų grupėje.

Kambariniai grupiniai žaidimai yra paveikslų ar spalvų 
loto ir domino. Labai tinka dr. Dėcroly sudaryti loto spalvų, for
mų, krypties pažinimui ir vaiko dėmesiui lavinti. Šio amžiaus vai
kams dar sunku organizuoti grupę, todėl kartais suaugęs padės 
vaikaųis. Bet grupės šiame amžiuje neturi būti didelės (2 — 3 
vaikai); jos turi būti vaikui lengvai peržvelgiamos ir apvaldomos.

Renkant žaislus šiame amžiuje daugiau paisoma vaikų in
teresų, jo įdomavimosi, kuris dabar jau gana ryškiai pasireiškia, 
negu vaiko lyties.

Vaikui dabar būtinai reikalingas žaidimo kampas arba kam
barys ir žaislų spintd, už kurios tvarkingumą jis pats atsakingas. 
Stalelis ir kėdutė pritaikyti vaiko ūgiui. Vaikas mėgsta žaisti ant 
žemės, todėl grindys turi būti švarios ir šiltos. Jeigu yra reikalo, 
patiesiamas lengvai valomas kilimas:

B. d.

1 Gamina .Marginiai“.
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Dar prieš keletą mėty visi rankdarbiams piešiniai buvo gabe
nami iš užsienių. Savo dar neturėjome. Iš čia rankdarbiuose visur 
rasime gulbes, liūtus, tigrus, nosiaragius, šunis, „Tamaras“ ir daug 
kitų mūsų dvasiai svetimų, tolimų motyvų. Nors gulbių, briedžių, 
šunų ir pas mus yra, bet jie atvaizduoti vieni „galvas iškėlę“ ne
turi jokio stiliaus ir nieko mums nesako, išskyrus tai, kad darbas 
blogai atliktas.

Laimei, vieno kito menininko iniciatyva, buvo pradėti ko
pijuoti mūsų kaimo priejuosčių bei audinių raštai ir taikomi mū
sų rankdarbių piešiniams. Jie miestui labai patiko ir daugumoje 
išstūmė svetimus motyvus. Tai labai sveikintinas dalykas. Bet kaip 
kaimas j tuos naujus rankdarbius reagavo ir juos priėmė? Kada 
miestų ir miestelių (jų tarpe ir pr. mokyklų mokytojai bei jų šei
mos) moterys pradėjo aukščiau sakytus žvėris ir „Tamaras“ siū
ti, tas kaimo moterims be galo patiko. Nors jos liūto ar nosiara- 
gio niekad nėra mačiusios ir jų nepamatys, bet joms tai gražu, juo 
labiau, kad toks kilimas yra pas mokytoją ar kurią kitą didelę 
ponią. Pradėjus lietuviškų motyvų, tulpių bei audinių raštų rank
darbiams plisti, kaimo moterys jiems abejingos pasirodė. Juk jos 
savo skryniose turi dar gražesnių raštų, kurie joms jau neįdomūs, 
nubodę. Jos nori naujoL gyvesnio. Joms reikia ryškių spalvų, ku
rios apšviestų jų pilkąsias griteles. Dar ir šiandien kaimas graib
sto liūtus, gulbes ir kitus panašius piešinius. Kaimą bus sunku 
atitaisyti duodant jų pačių sukurtus raštus. Už tai yra kaltos mū- 

. sų inteligentės, kad jos pačios neperdaug skonio turėdamos, tuo 
pagadina kaimo moters skonį. Dabar būtinai reikia ieškoti naujų 
kelių mūsų rankdarbiams jau vien dėl to, kad turime ką nors kai
mui duoti. Juk mes iš kaimo viską paėmėme: dainas, smfitkelius nak
timis nudraskėme, audinių raštus, likusius senoviškus drabužius, 
žodžiu, nieko kaime nebeliko. O ką mes kaimui davėme? Nieko, 
išskyrus romansų ir netikusių motyvų rankdarbiams.

Kiekviena klaida nėra nepataisoma. Dabar neatidėliojant rei
kėtų imtis griežtesnių priemonių ir galimai greičiau pataisyti. Pa
taisyti mūsų rankdarbius išrodo netaip jau sunku. Mes turime ga
lybes įvairiausių motyvų, kuriuos galėtume pritaikyti rankdarbiams. 
Turime tiek daug pasakų, dainų, patarlių. Tik menininkams reikia 
kiek padirbėti ir mes turėsime gražiausių^pasaulyje rankdarbiams 
motyvų. Tulpės jau nusibodo. Teko pastebėti, kad krautuvėse jų 
nedaug bėra. Jos vėl susimaišė su svetimais motyvais ir, jei ne
atnaujinsime, greit Ir to neturėsime. Gal iš tikro tulpės nusibodo?! 
Be tulpių dar yra surinkta („Sodžiaus menas“) senoviškų rank
darbių, kurių siuvinėjimo būdą visada galime pritaikyti. Jiems 
tiktų mūsų skrynių ir net margučių pritaikyti motyvai. Tai labai 
daug medžiagos. Yra daug moterų menininkių ir mes jas prašy
tume mumis pasirūpinti, nes mes pačios to padaryti negalime. 
Turime Žemės Ūkio Akademiją, turime „Aukštesniąją dailės darbų 
mokyklą“, kurios turėtų diktuoti mūsų rankdarbiams madą.
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Dabar širdį skauda, kai nori nusipirkti kad ir virtuvės už- 
tiesalėliams siuvinėti piešiniu ir berandi tik tuos vokiškus išsigi
mėlius žmones, arba olandus su jų klumpėmis. Argi mes neturi
me gražiausios dainelės:

Du gaideliu, du gaideliu, baltus žirnius kūlė...
... Saulė virė, saulė-virė, mėnesėlis kepė.
Nori vaiko kambarėlį papuošti, tik olandukus tegausi. 

Ar tai mums miela ir artima?! Mes turime pasakų su dalyvau
jančiais žvėreliais ir paukšteliais. Nereikėtų šuns arba katino siu
vinėti. O kiek dainų galėtume įrašyti į savo rankdarbius. Teko 
matyti kilimas, vietoj „Tamaros“ išsiuvinėta mergaitė rūtelių dar
žely. O kaip tai gražu! Tokie rankdarbiai patiktų ir kaimo mote
rims. Juos dar labiau pamiltų, negu tuos su nepažįstamais žvė
rimis.

Yra ponių, kurios siuvinėja gobeleno paveikslus. Jiems pieši
niai imami iš užsienio. O ar tam reikalui negalėtume skolintis 
iš dail. K. Šimonies spalvotų paveikslų.

Jei mes pačios krautuvėse pradėsime reikalauti kitokių rank
darbiams piešinių, tai ir krautuvininkai bus priversti tokių ieško
ti, o rasti galės.

Man rodos, kad dalykas neatidėliotinas ir reikėtų kam nors 
iniciatyvos imtis. Pradžioje reikėtų pinigų. Gal Švietimo Ministe
rija kiek paremtų arba tiesiog išleistų pagamintų piešinių. Jos 
žinioje yra pradžios mokyklos, kur mergaitėms dėstomi rankų 
darbai. Dabar visi mokytojai nusiskundžia, kad kaimui nieko ne
turį duoti. Juk ne kiekvienas yra menininku ir reikalui esant ne
gali nusipiešti. Pradžios mokykloms yra duodamos mokslo prie
monės ir medžiaga praktikoms. Kai kurios jų naudojamos gal 
1-2 kartus į metus, o rankdarbiams piešiniai nuolat reikalingi.

Piešiniais naudojasi ir gimnazijos. Tiek pradžios mokyklo
je, tiek gimnazijoje mokiniai turi būti ne tik mokomi, bet ir 
auklėjami. Per mokyklas auklėjasi ir plati visuomenė, kuri į jas 
negali ir negalės pakliūti.

i
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APŽVALGA
TARPTAUTINĖ KATALIKIŲ VEIKLA

— Katalikių O r g a n i z a c i j ų S ą j u n g a (L. Kat. Mot. 
Vyriausias Sekretoriatas) gavo pakvietimą būti Katalikų tarptau
tinės socialinei globai sąjungos draugu (nariu). Šioji jungia visų 
pasaulio dalių katalikiškas socialinės globos mokyklas, kurios 
gali būti steigiamos arba prie universiteto, arba atskirai kokios 
nors organizacijos arba privačių asmenų. Mokslas jose tęsiasi 
mažiausia dvejus metus, ir jas globoja diecezijos dvasinė vy
riausybė. Kaip žinoma, Lietuvoje buvo stengiamasi įsteigti so
cialinę moterų mokyklą, bet pastangos neatnešė vaisių — paskutiniu 
momentu negauta leidimo. Vis dėlto šis klausimas Lietuvoje dar 
neišspręstas, o jis prašyte prašosi išsprendžiamas: socialinės globos 
darbo sritys gausėja ir platėja, o paruoštų darbininkų stinga — 
nėra mokyklos. Vaikų darželių vedėjų kursai yra tik viena ma
žytė dalelė šio darbo. Įsteigus socialinę mokyklą, visos socialinės 
globos darbo sritys galėtų būti grupuojamos aplink ją.

1937 metų Velykų metu, Briusely, įvykstančioje Tarpt. Kat. 
Moterų Organizacijų Sąjungos studijų savaitėje, kovo 30—31 ir 
balandžio 1 d. d. skiriamos jaunųjų sekcijai, o balandžio 2—5 d. 
po bendros apžvalgos bus gvildenama ši programa: 1. moters 
asmenybė, 2. moters siela, 3. antinaturaliniai liečią moterį elemen
tai—kai kurių šiandieninių nuomonių, 4. moteris ir šiandieninis 
socialinis kompleksas, 5. krikščionybė, paveldėjimas ir moters 
viršnaturalinė misija, 6. moteris ir jos atsakomybė, 7. katalikų 
bažnyčios mintys ir moters misija.

— Šeimų Motinų (pažangiųjų darbininkių) II tarptau
tinis kongresas įvyks 1937 m. gegužės mėn. Paryžiuje sąryšy 
su tarpt. Paryžiaus paroda, kur bus nagrinėjami klausimai, susiję 
su moters darbu už šeimos ribų ir šeimoje.

ORGANIZACIJŲ VEIKLA LIETUVOJE
— L. K. Moterų D r-j a susirūpino savo sklype už Vytauto 

parko statyti namus. Namai skiriami Draugijos įstaigoms patal
pinti. Savo leidžiamą laikraštį „Moterį“ iŠ mėnesinio Draugija 
padaro 1937 m. dvisavaitiniu. „Moteris“ eis du kartu į 
mėnesį — 1 ir 15 mėn. d. Skaitytojos gaus priedą, knygą 
„Namai ir moteris“.

— „Fideles lustitiae“ teisininkių-ekonomisčių 
korporacija išsirinkusi 1936 m. rudens semestrui valdybą, nu
sistatė planingam, rimtam veikimui. Valdybą sudaro: pirminin- 
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Š. m. lapkričio 8 d. „Fideles lustitiae“ metinėje šventėje pakeltos 
Į vyresniąsias nares: Domicėlė Bajorūnaitė, Janė Cerenaitė, Elena brun- 
gaitė, Liza Gruodytė - Bernotaitė, Eugenija Kumetaitė, Vanda Lechavičiūtė, 
Marija Naudžiūtė, Stefa Miškinytė, Zofija Paliilonytė, Jadvyga Plejerytė, 
Vincė Katkevičiūtė, Stefa Šimkūnaitė.

kė — Rimkutė Zofija; Vice-pirm. ir junjorių magistrą — Liaudan- 
skaitė Marija; Sekretorė — Pletkytė Ona; kasininkė — Briedelytė 
Kazė; Koresp. — Palionytė Aldona. Korp., kartu su Justitios vyrų 
korporacija 8 lapkr. šventė savo metinę šventę. Pažymėtina, kad 
korporacija susilaukia daug naujų jėgų.

Moterų Talkos Akademija ir pasitarimas. Suor
ganizuota prie Katalikių Organizacijų Sąjungos (L. K. Vyriausio 
Moterų Sekretorijato) Moterų Talka pastaruoju laiku pradėjo ak
tyviau reikštis. Š. m. lapkričio mėn. 12 dieną surengė Moterų 
Akademiją, kuri Kauno ponių tarpe sukėlė didelio susidomėjimo. 
Pusę septynių vakare jau buvo pilnintelė salė, okupuoti koridoriai 
ir užkulisiai — priskaitoma iki 500 dalyvių. Publiką sutraukė įdomi 
Akademijos programa, ypač meno. Akademijos tema „Moteris šių 
dienų moderniajam gyvenime“. Ji buvo trimis atžvilgiais išnagri
nėta: Moteris ir religija — skaitė Kun. A. Grauslys, Moteris ir vi
suomeninis darbas — p. O. Krikščiūnienė, Moteris ir kasdiena — 
p. EI. Repčytė-Starkienė. Dvi pirmosios paskaitos bus N. Vaidi
lutėje atspausdintos. Paskaitą „Moteris ir kasdiena“ įsidėjo N. 
Romuva į š. m. 45 Nr. Joje prelegentė iškėlė reikalą daugiau 
dėmesio kreipti j tą kasdieną, kurioje žmogus praleidžia didesnę 
savo gyvenimo dalį. Tą kasdieną sukultūrinti ir pagražinti. Meno 
dalį išpildė stipriausios Teatro jėgos: p. V. Jonuškaitė-Zaunienė, 
p. Drangelienė — Darlys, p. Kardelienė, pijanystėp. Smilgaitė-Dva-
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rionienė, art. O Rymaitė ir akomp. Dvarionaitė-Montvydienė. Klau
sytojosentuzijastiškai sutiko tiek kalbėtojus, tiek menininkes. To 
pačio mėn. 19 d. Metropoly įvyko Motery Talkos pasitarimas -- 
atsilankė per 30 ponių. Prie kavos jaukiai apsvarstyta visa eilė 
reikalų. Ponia Pikčilingienė pasidalino įspūdžiais iŠ Jugoslavijos, 
papasakodama apie Tarptautinį Motery Tarybos Kongresą, p. O. 
Pakštienė papasakojo kai ką iš kelionės po Ameriką: ponia vie
šėjo ten apie metus. Nemažai važinėjusi ir dalyvavusi motery 
susirinkimuose. Viešėjusi Bostono apylinkėse. Sekantį susiartini
mo pasitarimą nutarta taip pat daryti Metropoly. Talkai vadovauja 
p. A. Vailokaitienė. Sekretorijato pirmininkė — Dr. O. Norušytė. 
Akademiją rengiant daug pasidarbavo p. Em. Masiliūnaitėir p. 
O. Vaitonytė.

L. K. Stud. A teiti n i nky Sąjungos Konferencij a 
šiemet įvyko 21—22 d. lapkričio mėn. Ją galima būtų pavadinti 
naujų veikimo metody ieškojimo arba autokritikos konferencija. 
Ryškiausiai ši mintis iškilo Dr. D. Jasaičio paskaitoje „Studentas 
ateitininkas savo pasaulėžiūros akivaizdoje“. Atskiri mergaičių ir 
vyrų posėdžiai įvyko pirmą konf. dieną, šeštadienį po pietų. Vyry 
posėdy paskaitą skaitė Dr. J; Grinius „Šių laikų ideologiniai są
jūdžiai ir kataliky vyry veikimas“. Mergaitėms p. O. Labanauskaitė 
savo paskaitoje davė „kelias kritikos pastabas dėl veikimo meto
dų“. Kalbėtoja ragino studentes vengti kraštutinumų — visuome- 
nininkės, mokslininkės tipo, o pasirinkti vidurį — saikingą, išla
vintą, gyvenimišką studentės tipą sukurti. O tam pasiekti, reikia 
reformuoti patį veikimo būdą. Paskaitos minčių įtakoje priimtos 
3 rezoliucijos: 1) veikimo sukonkretinimo ir suaktyvinimo reikalu 
pasisakyta už kolektyvines atskirų gyvenimiškų klausimų studijas 
ir darbus, už jaukesnes sąlygas susirinkimams išrūpinant at-ky 
namuose mergaitėms atskiro susirinkimų kambario; 2) spaudos 
reikalu pasisakyta už didesnį domėjimąsi moteriškąja spauda; 3) 
ateitininkių tarybos veikimo sunormavimu įpareigota pasirūpinti 
S-gos Centro valdyboj esančią mergaičių atstovę. Tik gaila,' kad 
tos rezoliucijos nebuvo patiektos plenumo posėdžiui — mat spe
cialių pranešimų iš vyry ir mergaičiy atskirų posėdžių nebuvo. 
S-gos pirmininku išrinktas Dr. Pankauskas, mergaičiy atstove — 
ponia K. Jakubauskaitė-Miškinienė.

G a b i j o s p i r m i n i n k e 1936—37 m. išrinkta Em. Šukytė, 
sekr. —Em. Tičkunaitė. Į vyresniąsias pakeltos: OI. Indriulytė, V. 
Senulytė ir K. Račinskaitė-Žažėckienė. Gerbiamoms filisterėms 
Korporacijos vardu buvo įteikti albumėliai su atatinkamais įrašais, 
kurie turi nuolat priminti, ko gyvenimas laukia iš Gabijiečiy. 
Naujoji valdyba jau suruošė Korp. Gabijos pasikalbėjimą, kuris 
praėjo labai gyvai. Lapkričio mėn. 18 d. įvyko Korp. susirinkimas, 
kuriame ir svarstytas veikimo planas. Svarbiausi plano punktai: 
suruošti akademinę moters dieną, surengti apylinkėje pav-kiy 
kongresėlį ir labiau bendradarbiauti su liaudimi.

' Ad. Puidokaitė
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KŪRYBOS KELIU
— B r. B u i v y d a i t ė, žinoma poetė, beletriste ir kelių kū

rinių vaikams autorė parašė, apysaką „Auksinis batelis“, 
kuri išeis iš spaudos dar šiais metais. Šis kūrinys skirtas vai
kams jaunimui., Vadinasi sulauksime dar vieno kandidato j Rau
donojo Kryžiaus premijos laureatus. Tos pačios autorės apysaka 
jaunimui „Try s bi čiuliai“ pasirodys ateinančiais metais pava
sariop. Ta proga linkime mūsų mielai bendradarbei žengti vaisin
gu kūiybos keliu vis į naujus laimėjimus.

— Dubeneckienė parašė libreto lietuviškam baletui.
— I. Simonaitytė rašo „Aukštųjų Šimonių likimo“ ro

mano II-ją dalį. Be to, įpusėjo naują romaną iš šių dienų klaipė
diškių gyvenimo. Taip pat ruošia spaudai savo noveles, apysa
kaites, spausdintas periodikoje, kalendoriuose.

— J. P e t k e vi c a it ė-Bi t ė rašo „Ad Astra“ romano III-ją d.
— Priv. d o c. M. Ar ei mavič i en ė ruošia „Rytų Istoriją“.
— Paskutiniame Lietuvos Vakarų sąjungos literatūros konkurse eilėraščių 

premijos paskirtos Petrui Zablackui iš Tauragės, Kaziui Sabuliui iš A. Panemu
nės ir Eleonorai Pabiržytei iš Rumš škių, Baniškiy kaimo.

MUSŲ VEIKĖJOS
— Ona Pakštienė jau grįžo iš Amerikos. Ji viešėjo 

gimtose Bostono apylinkėse.
— Agota Šidlauskaitė, šįmet baigusi V. D. Univer

sitetą, išvažiavo pagilinti studijų į Milaną. Studijuos psichologiją.
-—Vincės Jonuškaitės vardo pradžios mo

kykla pastatyta S u b a č i u j e, jos tėviškėje. Tuo pagerbiama 
mūsų tautos lakštingala.

— Dvi angly rašytojos, miss Davies ir miss Pläurden viešėjo 
Kaune Jos čia aplankė bažn. meno muziejų, tautosakos archyvą Pažaislį; susi
domėjo lietuvių melodijomis ir smuikeliais.

— Mirė Felicija LitVin, garsi Paryžiaus aktorė —dainininkė; ji buvo 
katalikė, gimusi Peterburge ir užsieny ėmė gastroliuoti jau kaip Marijos teatro 
aktorė. Greit ji pasirodė Milano Scaloje ir aplankė gastroliuodama Vakarų 
Europą ir Ameriką. Ilgai ji buvo laikoma viena iš geriausių Vagnerio veikalų 
išpildytoja;* Paryžiaus operoje ypač garsėjo jos Izolda, Brunhilda. į senatvę ji 
turėjo puikų saloną, studiją, kur rinkdavosi garsiausi rusų ir prancūzų kom
pozitoriai bei artistai. Prieš savo mirtį Prancūzijos užs. reik, ministeris A. Brian- 
das, didelis jos gerbėjas, apdovanojo ją garbės legijono ordenu. Artistė mirė 
74 m. amžiaus.

MOKYKLA IR AUKLĖJIMAS
— IŠ 272 Klaipėdos Pedag. Instituto studentų 192 yra moterys.
— Seserų ši r d iečių įstaigas Antalieptėje per šiuos metus aplankė 

137 ekskursijos, iš viso 1670 asmeny. Ypač domimasi mergaičių ūkio mokykla, 
kuri yra tikrai pavyzdingai pastatyta. Be apmokamų valdžios mokytojų, mo
kyklą aptarnauja 11 neapmokamai dirbančių seselių.

— I r š į m e t Ž. O. Akademijos narnų ūkio sekcijos suruošta dailė 
darbų paroda buvo gausiai lankoma. Joje buvo 15 skyrelių, labai skoningai
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sutvarkytų. Pažymėtinas audinių gausumas — skaros, takeliai, kilimai. įdomūs 
buvo ir naminės drobės papuošimo, aplikacijos, mezginių ir kt. skyriai. Parodos 
tikslas — supažindinti visuomenę su studenčių darbais, kurie padaryti tautiškame 
stiliuje, iŠ naminės medžiagos ir labai pritaikomojo pobūdžio. Parodos rengimą 
ir Sutvarkymų prižiūrėjo rankų darbų lektorė p-lė M. Glemžaitė.

— Motinos ir vaiko muziejų šiemet ligi rugp. 25d. aplankė 9.888 
žmonės. Jų tarpe 40 proc. vyrų. Pernai per tų patį laikų aplankė 7.952, o per 
visus pereitus metus 12 832 žmonės. Šiemet muziejus gausiau lankomas. Tarp 
kitų ligi birželio mėnesio šiemet jį aplankė net 27 ekskursijos, per birželio 
mėn. — 15 eksk., per liepos mėn.—10 ekskursijų. Rugp. mėn. apsilankė 702 
pavieniai asmens. Nuo muziejaus įsteigimo (1932 m. gegužės mėn.) išviso mu
ziejų aplankė, pagal parašų knygų, 45.313 žmonių. Bet pirmosiomis dienomis 
registracija nebuvo vedama, tai manoma, kad lankytojų buvo lygiai 46.000. Daug 
ekskursijų atvedė gydytojai, ypatingai dr. Ragaišienė. Muziejus iŠ viso turi 20 
skyrių, kurių keli naujai praplėsti. Taip pat šiemet išleido keletu plakatų ir la
pelių, kurie dalijami muziejų lankantiems. Nuo lapkričio 1 d. Lietuvos moti
noms ir vaikams globoti organizacijų sąjunga atidarė auklėjimo patarimų kabi
netų Kaune. Auklėjimo patarimus teiks: V. Janavičienė, M. Nemeikšaitė, ben- 
dradarb. prof. J. Vabalas-Gudaitis, doc. dr. V. Lazersonas ir kt. Auklėjimo pa
tarimų kabinetas veikia prie Motinos ir Vaiko muziejaus Kaune, Laisvės ai. 12. 
Už vizitų mokestis visai menkas — 1 lt.

— Straipsniai apie profesijos pasirinkimų. Journal de Ge- 
neve spausdina eilę straipsnių, kurie tarnaus jaunoms mergaitėms, norinčioms 
pasirinkti tokių ar kitokių profesijų. Savo pastaboje redakcija pasako, kad dau
gybė profesijų, kurios pirmiau buvusios viliojančios, dabar gyvena krizę, ir to
dėl pavojinga pasitikėti senesniųjų patarimais. Be to, nevienoje profesijoje dar
bininkų yra jau per daug. Iš kitos pusės, daugumas mergaičių veržiasi į tokias 
profesijas, kurių darbui jos neturi reikalingų ypatybių. Visa tai reikalauja dide
lio apdairumo ir išminties. Minėtais straipsniais tikimasi Šiam svarbiam reikalui 
nemaža padėti.

— Motinų mokykla. Prieš dešimtį dienų Erfurto moters iškilmingai 
praleido naujai pastatytos motinų mokyklos rūmų pašventinimų. Apskrities mo
terų pirmininkė Noeller kalbėdama pastebėjo, kad motinų mokykla yra vokiečių 
moters dovana vokiečių moteriai. Šitoji mokykla rengianti mergaites būti gero
mis motinomis ir šeimininkėmis.

— Anglai prieš koedukacijų. Anglų spauda neseniai pradėjo na
grinėti koedukacijos klausimų ryšium su ,National Association of Schoolmasters* 
pirmininko kalba, kurioje jis aiškiai reikalavo, kad iš berniukų mokyklų būtų 
pašalintos moters mokytojos. Apskritai, spauda pageidauja, kad brendimo me
tais lytys būtų auklėjamos skyrium.

RELIGINIS GYVENIMAS

— Lietuvos Bažn. Pro vi nei j o s Vyskupai savo kon
ferencijoje š. m. spalių 6—7 d. svarstė bažnytinius klausimus. 
Čia buvo apsvarstyti žygiai daromi juridinei Kat. Bažnyčios ir 
Kat. Akcijos padėčiai išaiškinti: Kat. Akcijos veikimo budai, pa
sipriešinimas komunizmui, abortų plitimas ir kova su jais, kino 
filmų moralumas ir kiti klausimai.

— Prancūzijos policija susekė komunistų sumoksiu išsprogdinti viso 
pasaulio katalikų šventovę Liurdų ir rado sąrašus nužudytinų asmenų, o jų tar
pe pirmoj vietpj Liurdo vyskupų Gerlier.

— Monrealio katalikiškieji sluoksniai iškėlė Vatikane reikalų 
pakelti į šventuošios Kotrynų Takvitų, kurių gyvų žmonės vadino 
.mohavkų lelija*. Kotryna pati pirmoji indėnė perėjusi į krikščionių tikėjimų. 
1675 m. ji, visai dar jauna mergaitė, tapo misioniere ir pradėjo indėnų giminėse 
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skleisti Kristaus mokslą. Tai buvo labai pavojinga gyvybei veikla. Neilgai ji ir 
teskelbė krikščionybę: 1680 metais ji mirė kankinės mirtimi. Kotryną Takvitą 
Kanados katalikai jau seniai skaito Šventąja. Dabar norima, kad visam katali
kiškam pasauliui ji būtą prie šventąją paskirta.

— Italijos karalienė sutiko būti globėja naujai įsteigtos kat. sąjun
gos, kurios tikslas — rūpintis krikščioniškaisiais Rytais.

s— — Atlantic City, N. J. Amerikos Kat. Duktė r ą dr-ja savo su
važiavime priėmė rezoliuciją, pasižadančią neatlaidŽiai kovoti prieš komunistus 
ir bedievius. Organizacija turi 200,000 narią.

SVEIKATA IR MORALĖ
— Bijomasi išmirti. Spaudoje vis dažniau ir vis ryškiau 

prasiveržia pavojaus šūkiai dėl gimimų mažėjimo. Štai Ameriko
je paskutinėmis dvejomis dešimtimis mėty gimimai krito nuo 3 
mil. iki 2,3 mil. per metus. Jaunesniųjų vaiky skaičius tik per 
pastarąjį penkmeti sumažėjo jau 10 proc. Jei padėtis nepasikeis, 
nuo 1945 m. gyv. skaičius Amerikoje ims smarkiai mažėti. Ry
šium su tuo Amerikos katalikų gydytojų sąjunga gimimų kontro
lės klausimu štai ką sako (XX amžius): „Tyrinėjimo komitetas 
apgailestauja, kad vedamai liaudies sluoksniuose propagandai už 
dirbtinėmis priemonėmis apsivaisinimų reguliavimą, neskaitant 
atskiry atvejų, pritaria didelis daugumas gydytojy luomo atstovų. 
Mums rodosi, kad Šitokie įvairiy sąjungą žygiai yra pasaulinio 
masto rodiklis, kaip lengvapėdiškai traktuojama motinystė ir nau
jųjų kartų likimas. Šių dienų paveldėjimo mokslas dar tebėra 
tiek netobulas, kad nieko tikro negalima pasakyti apie žmogiškų 
galių ir fizinių bei psichinių savumų paveldėjimą, ir tokiu būdu 
negalima pateisinti gimimų reguliavimo net vadinamais eugeni- 
niais sumetimais. Lygiai neturime pakankamų įrodymų, kad gi
mimų reguliavimas pagerins socialinę padėtį. Jau ir be to šian
dien mes esame tokioj padėty, kad sluoksniai, kurie atrodo esą 
geriausiai apšviesti ir materiališkai aprūpinti, yra netekę pajėgu
mo daugintis. Didelę to kaltės dalį galima suversti dirbtinio gi
mimy reguliavimo propagandai. Tyrinėjimo komisija neturi pakan
kamų įrodymų, kad žemesnieji sluoksniai, kurie materiališkai yra 
blogiau aprūpinti, gimimy apribojimu būtų apskritai savo gerovę 
pataisę. Darbo komitetas iki šiol nėra suradęs priemonių, kurias 
galėtų patarti plačiųjų masių padėčiai pagerinti“. Sovietų Rusijo
je šiuo atžvilgiu padėtis taip pat yra baisi. Štai truputis statisti
kos: centralinėje Sovietų respublikoje RSFSR 1934 metais mies
tuose gimė 573,593 kūdikiai, o abortų buvo 374,935. Kaimuose 
gimė 242, 979, o abortų padaryta 324,194. Maskvoje tais pat me
tais buvo 57,100 gimimų, o abortų — 154,584. Taigi Maskvoje 
abortų buvo tris kartus daugiau, negu gimimų. Bet šita statistika 
apima tik sveikatos komisariato ligonines. O kas darosi visoje 
visuomenėje? Tokių skaudžių reiškinių pamokyti Rusijos vadai 
griebėsi priemonių šiai blogybei užkirsti kelią ir šią vasarą įsta- 
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tymu uždraudė abortus, ėmėsi organizuoti motinai pagalbą, skir
ti gausingoms šeimoms premijas, vaikams steigti lopšelius. Asig
nuota metams apie 750 milijonu rublių statyti tiems darželiams, 
lopšeliams ir panašioms įstaigoms, kurių numatyta buvo pastaty
ti apie 2,000. G. Kaminskis, SSSR liaudies sveikatos komisaras, 
I z ves Vijose jau džiaugiasi, kad aborto uždraudimas per pasta
rus mėnesius davęs gerų vaisių. Viename Maskvos kvartale jau 
esą buvę abortų penkiolika kartų mažiau, kaip per tą pat laiką 
pereitais metais. Minske padaryta tik 90 abortų, o pereitais me
tais 1303. Panašius santykius mini ir kituose miestuose. Tačiau 
sveikatos komisaras skundžiasi, kad rezultatai dar toli gražu nė
ra patenkinami. Dėl to daugiausia esą kalti gydytojai. Jie per 
daug.lengvai žiūri j įstatymo numatytus atvejus, kada gali būti 
daromas abortas motinos sveikatai gelbėti. Gydytojai labai leng
vai duoda liudijimus. Tuose liudijimuose, kuriais pasiremiant da
romas abortas, esą pažymimos visai menkos ligos: moters širdis 
išsiplėtus, anemija, apetito stoka; nelygus temperamentas, palin
kimas į isteriką ir t. p. Jeigu jau nieko neranda žmonai, tai pri
kimba prie vyro: vyras geria, vyras melancholikas — kaip gi pa
veldėjimas: reikia žmonai aborto. Todėl sveikatos komisaras rei
kalauja, kad ligas, kurios pateisina abortą, tirtų speciali komisija, 
į kurią įeitų ginekologas, terapeutas ir specialistas tų ligų, kurio
mis moteris skundžiasi.

Pas mus, Lietuvoje šiuo atžvilgiu padėtis irgi blogėja. Blo
gėja ta prasme, kad visuomenėje įsigali negausių šeimų mada, 
kad plinta ir gausėja dirbtino ir natūralaus gimimų reguliavimo 
spauda. Ir dar vienas rūpestis prisideda, tai kūdikių ir gimdyvių, 
palyginti, didelis mirtingumas. Pastarasis reiškinys parodo, kad 
pasmus medicinos priežiūra gimdyvėmis ir kūdikiais mažai tesi
rūpina. Todėl girtinos yra kai kurių savivaldybių pastangos pa
čioms aprūpinti savo gyventojų šeimas prieinama medicinos pa
galba. Štai kaip šioje srityje dirba Panevėžio apskrities savival
dybė. Ji yra įsteigusi pagalbos punktus gimdyvėms. Punktuose 
dirba kvalifikuotos akušerės, kurioms algą apmoka apskr. savival
dybė. Už pagalbos suteikimą ir už vaistus iki 5 lt. mokėti nerei
kia. Apskrities savivaldybė visiškai išlaiko 6 punktus, o du punktai 
gauna pašalpą. Punktai yra Krekenavoje, Šimonyse, Viešintuose, 
Troškūnuose, Ramygaloje, ir Pumpėnuose, o Šeduvoje ir Smil
giuose duodama pašalpa. Pernai visuose punktuose buvo suteikta 
390 patarimų. 883 motinoms suteikta gimdymo pagalba.

Susirūpinta kūdikių mirtingumu ir Kretingos apskrity. Kre
tingos apskritis turi didžiausią gimimų skaičių, bet dėl didelio 
mažamečių mirtingumo gyventojų prieauglio atžvilgiu pirmą vietą 
turi užleisti Alytaus apskričiui. Dabar Kretingos ap. sav-bė ir vals
čių tarybos nutarė sustiprinti apskrityje medicinos priežiūrą; ku
ri ypač reikalinga vaikams? Gyventojai pageidauja, kad, apskri
tai, gydymasis nebūtų perdaug brangus. Jeigu visos savivaldybės
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tos reikalams, tai greitu laiku sumažėtų liūdni šeimos faktai — 
motinų ir kūdikių mirtingumas.

— Katalikų gydytoj y suvažiavimas Briuselyje šiais me
tais svarstė daugiausia eugenikos klausimus..

— V ergų dar esama. IŠ penkių milijonų visam pasauly
je esančių vergų, vien Kinijoje yra apie du milijonu. Tai dau
giausiai 15 — 18 metų mergaitės, kurias tėvai už nedideli atly
ginimą parduoda neribotai tarnybai. Kovą su baltųjų vergių 

su prekyba mergaitėmis. Šiais metais įvykusiame visuotiniame 
susirinkime konstatuota, kad užsibrėžtasis tikslas visiškai pasiektas.

— Dienos, s a v ai t ės švęsti įėjo į madą. Turėjome mo
tinos dieną; po to atsirado inicijatorių tėvo dienai. Amerikoje, vie
name štate, įvesta jau ir uošvės diena. Ta proga keliamas ir uoš
vio dienos klausimas. O Lietuvos motinoms ir vaikams globoti 
organizacijų sąjunga, greta su motinos diena, nori pradėti ruošti 
kūdikio savaitę. Tokios savaitės užsieniuose ruošiamos nuo se
niau ir jų proga visuomenė raginama ir mokoma saugoti kūdikio 
ir motinos sveikatą. Tai gražus ir naudingas dalykas.

— Da ug pamestinukų. Vilniuje kasdieną randama gat
vėse po vieną— du pamestinuku, kuriuos tėvai pameta gatvėse, 
negalėdami jų išmaitinti. Tų pamestinukų skaičius, žiemai artė
jant kas kartą vis auga. Spalių 20 dieną jų skaičius šiemet buvo 
rekordinis, nes ant trotuarų ir gatvėse buvo rasta tą dieną net 
6 vaikai, kurie yra nuo gimimo dienos iki 6 metų amžiaus. Vaikų 
prieglaudos pilnos tų mažamečių, nežinančių savo tėvų, motinų. 
Bet žiema jau čia pat, kuomet pamestųjų skaičius esti beveik 
didžiausias ir miesto savivaldybė todėl bijo, kad nebeturės kur 
jų dėti ir iš ko juos maitinti.

— Lietuvoj yra 3,700 kalinių. Moterų visuose kalėji
muose yra 420.

MOTERYS IR KRAŠTO SAUGUMAS
1 . . 1 '

16 d. karininkų ramovėje. Kariuomenės vadas painformavo spaudos 
atstovus apie kariuomenės gyvenimą ir jos veiklą, ypatingai pa
brėžė visuomenės bendradarbiavimo su kariuomene krašto saugu
mui reikšmę. Motery katalikiškoji spauda taip pat buvo atsto
vaujama. J* Dr.

— V. D. U. studentų šaulių Saja (m iš ra vyrų ir mo
terų studenty šaulių korporacija) ėmėsi iniciatyvos pirmuosius di
desnio masto 40-ties valandų karinio parengimo kursus šauliy 
vadėms ir studentėms šaulėms suorganizuoti.

i ■ • - • ■
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Kursus veda Karo Policijos mokyklos karininkai. Kursuos 
skaitomos teoretinės paskaitos ir praktikos. Praeinama rikiuotę, 
būtiniausius statutus, Šaudybą, priešcheminę apsaugą, priešlėktu
vinę apsaugą, topografiją, sanitariją, supažindinama su ginklais, 
dujokaukėmis ir kt.

— Lenkų dienraščio» Polska Zbrojna “ žiniomis šiuo 
laiku Lenkijos šauliu sąjungoje ir karinio rengimo organizacijose 
dalyvaują apie 40,000 motery.

— T u r k i j o je vėl iškilo privalomosios karo tarnybos mote
rims įvedimo klausimas. Manoma, kad netrukus tuo reikalu bus 
pateiktas įstatymo projektas turkų tautiniam susirinkimui.

— Anglijoj Oksfordo med. asociacija priėmė rezoliuciją 
prieš dujų karą. Rezoliuciją priimant sus-me buvo daugiau kaip 
300 gydytojų.

N. VAIDILUTĖS REIKALAI
* '

Žurnalo redakcija norėdama aptarti daug su žurnalo lei
dimu ir jo reikalais susijusių klausimų, sukvietė skaitlingą ben
dradarbių būrelį arbatėlei. Dalyvavo apie 17 asmenų.

Tartasi manomu ruošti „Dainos-muzikos“ vakaro klausimu. 
Vakarą globoti, organizuoti ir jam programą sudaryti maloniai su
tiko pasitarime dalyvavusi p. Jonuškaitė-Zaunienė. Rūpintis va
karo reikalais bus sudaryta trijų narių komisija.

Buvo paliestas opus šeimų moralinio lygio kritimo - nekrikš
čioniškumo klausimas. Padėtis kas kartą blogėja. Moteris už tai 
laikoma atsakinga, jai daug prikišama. Kas daryti? Reikia viešai 
kelti, nagrinėti esamus nenormalumus, ieškoti priemonių taisyti 
taisytiną. Prieita viena išvada, jog, deja, ištikrųjų moteris nevisa- 
dos šeimoje gali pareikšti savo inicijatyvą ir ji, toli gražu, nėra 
toji „šeimos karalienė“, kaip mėgiama ją gražiai vadinti. Šeimai 
visais atžvilgiais turi vienodą įtaką ir vyras ir moteris, ir dėlto 
abu yra vienodai atsakingi. Kol visuomenės opinija statys mora
lės reikalavimus ir smerks tik vieną pusę, o antrai bus palikta 
žalinga privilegija, visos dedamos geriausios pastangos neatsieks 
savo tikslo.

Ateinančiais, 1937 m., numatyta žurnalą žymiai pagerinti: 
bent vienu lanku jį padidinti, duoti geresnį popierį, viršelį, dau
giau iliustracijų. Turinio atžvilgiu nusistatyta ir toliau gvildenti 
temos opiais visuomeninio gyvenimo ir specifiniais moterų klau
simais; dar labiau išplėsti apžvalgos ir kronikos skyrių. Buvo 
nuomonių, kad 1937 m. reiktų duoti žurnalo skaitytojoms kokią 
knygą priedu, bet žurnalo finansinė padėtis yra labai ribota, to- 
dėt numatyta pasitenkinti tik žurnalo pagerinimu.

Nusistatyta rūpintis sudaryti lėšų „Naujosios Vaidilutės“ var
du įsigyti „Vilniaus did. pasą“. P.
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Knygos

kliūtimis ir, pagaliau, katalikybės

Antanas Alekna, Katalikų bažnyčia Lietuvoje. Reda
gavo J. Stakauskas. Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys 1936 m., 154 
pusi, su trimis spalvotais ir vienu paprastu žemėlapiais.

Knygos turinys paskirstytas šešiomis dalimis ir apima lai
kotarpį pradedant X amžiaus pabaiga ir baigiant mūšy laikais. 
Čia nuosekliai ir aiškiai patiekiama krikščionybės ir katalikybės 
užuomazga Lietuvoje, kliūtys katalikybei plisti, kova su tomis 
kliūtimis ir, pagaliau, katalikybės įsigalėjimas ir laimėjimai.

Knygoje iškeliama reikšmingų faktų faktelių dar vis iki šiol 
mūšy platesnei visuomenei nežinomų. Iš tų faktų gana aiškiai 
matyti Katalikų bažnyčios pastangos šviesti tautą, atsipalaiduoti 
nuo svetimos įtakos, tvarkantis savo pajėgomis ir ugdyti Lietuvos 
savarankiškumą bei jos galybę. Tiesa, neapsieita ir be klaidų, 
kurios atsirasdavo dažnai dėl asmeniškų reikaliukų, savanaudiš
kumo.

Knygoje gana ryškiai piešiamos katalikų kovos amžių glū
dumoj. Tos kovos nurodomos tokios, kokios jos buvo: su savo 
geromis ir blogomis pusėmis, laimėjimais ir pralaimėjimais. Čia 
galima rasti šio to pasimokyti ir ateities žygiams. Taigi, ši knyga 
verta kiekvieno mūsų dėmesio. Ji sklandžiai parašyta ir gražiai 
išleista, kas, žinoma, yra autoriaus redaktoriaus ir leidėjų nuo
pelnas.

V. Braziulevičiu s: Augila nebrendila, 1 v. komedija. 
Sakalas. 1936. 63 pusi. lt. 1.

Sakalas ėmėsi leisti „Liaudies teatro“ veikalų seriją, nes 
gausingiems mėgėjų vaidinimams taip trūksta veikalų.

Pirmuoju v. išleido „Augilą nebrendilą“. Turinys iš karių 
gyvenimo. Pagrindinė mintis — nepasakok svetimiems jokių ži
nių iš kariško gyvenimo. Veikia tik 6 asmens, vaidinti nesunkus.

Meniniu atžvilgiu veikalėlis silpnokas: intrygos kaip ir nėra, 
dirbtinės situacijos. Veikėjai tik autoriaus noru (be išvidinės prie
žasties) scenon įleidžiami ir iš jos išvedami.

Bet kaimo scena, kuri taip maža teturi tinkamesnių veikalų, 
autoriui bus dėkinga. M. J.

JrDia b u ž ė 1 i s: Už Vilnių, 4 v. 6 pav. pjesė. 1936 m. 128 
pusi. Kaina 2 lt.

Tai pjesė, apie kurią neverta nei rašyti, nes, be autoriaus 
gerų norų, nėra nieko: — nei intrygos, nei charakterių, bet tik 
pompastiškas šūkavimas ir betikslis stumdymasis po sceną. Įvai
rių luomų veikėjai (o jų viso 40) skiriasi nuo viens kito tik be- 
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prasminis žodeliais, kuriuos kartoja kiekvieno sakinio pradžioje, 
pav., muzikantas Tamošius — o... o...; ūkininkas Balčiūnas — 
brač; motina — ot sakau... ir įvesta tik alpti; pulko vadas— 
hm... viskas tvarkoj ir. t. t.

Gale knygelės, nežinia kuriam tikslui įdėtas eilėraštis, apie 
kurio „grožį“ spręsti, galima ir iš šito posmo:

Kai buvai jaunas, širdis kerėjai
Jauny mergaičių ir suvedžiojai:
„Jus karštai myliu“ — klasta Šnabždėjai, 
Nėščioms palikus — ranka numojai.

Komentarų nereikia.
Privertė apie šią „pjesę“ užsiminti paskutinis knygutės pus

lapis, kur skelbiama, kad to paties autoriaus rengiama spaudai 
dar 3 dramatiniai veikalai ir net romanas. Norisi autoriui pasa
kyti, kad daug daugiau tėvynei patarnaus, nespausdindamas savo 
veikalų, jei jie nebus geresni už jau išleistąjį, nes ir taip mūšy 
literatūroje užtenka niekamverčių dalykų. T, D.
/ Victor Hugo, Vargdieniai. Sakalo leidinys. Iš prancūzų 

kalbos vertė P. Povilaitis ir V. Kamantauskas. 5 tomai. Pslp. 
390 + 216 + 315 + 359 + 379. Kaina: I t. — Lt. 3,50; II t. 
— Lt. 2,50; III t. Lt. 3; IV ir V t. — po Lt. 3,50.

Victor Hugo 50 m. mirties sukakties proga Sakalo B-vė 
ryžosi supažindinti lietuvių knygos mėgėjus su populiariausiu 
Hugo romanu, ir praeitais metais ęasifodė pirmasis to didžiulio 
veikalo tomas. Jį sekė viens po kito keturi likusieji tomai, ir 
štai jau turime visą „Vargdienių“ vertimą 5 tomuose.

Pirmajame tome randame autoriaus atvaizdą ir A. Vaičiu
laičio trumpą V. Hugo idėjų ir kūrybos charakteristiką.

V. Hugo gimė, augo ir gyveno audringais laikais (1802 — 
1882). Jo laiky Prancūzijoj viešpatavo karo dvasia, ir kovos tri
mitai nuolat gaudė. Ypač neramiai pulsavo Prancūzijos širdis — 
Paryžius, kurs gyvai atjausdavo kiekvieną imperatoriy laimėjimą. 
Liaudis aistringai pareikšdavo savo pasitenkinimą, ar pasipiktini
mą ir visa tai nuaidėdavo silpnesniais ar stipresniais didžiosios 
revoliucijos atgarsiais. Sumišimai, barikados ir tarpusavio žudy
nės atrodė tuomet Paryžiui būtini.

Kiekvienas svarbesnis epochos įvykis turi įtakos ir į ty 
laiky žmones, ir jy kūrybą. Tas pat atsitiko ir su V. Hugo. Ne 
veltui jis vadinamas kovos žmogum. Jis savo visą gyvenimą 
kovojo. Kovojo su visais ir dėl visko. Jis lyg įkūnyta ano laiko 
Prancūzijos kovos dvasia. Savo romantine drama „Hernani“ jis 
pradėjo kovą literatūroj. Sukėlęs prancuzy literatūroj didžiausią 
revoliuciją, galutinai išlaisvino dramą, veikaly formą ir štili y iš 
klasicizmo nustatyty taisyklių.

V. Hugo yra vienas žymiausių prancūzų romantizmo atstovy, 
rašęs ir eilėraščiy, ir dramų, ir poemų, ir romanų. Jo dramos ir roma
nai sujungia savy visas*romantiko rašytojo ydas ir gerus privalumus. 
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Visuose kuriniuose rasim jo filosofijos minčių. V. Hugo 
labai vertino save kaip filosofą ir norėjo būti žmonių vadu, pra
našu; Jo filosofija, sudarytą iš visokių — izmų, labai paviršutinė 
ir neoriginali, net banali. Nemaža jis turėjo priešų ir susilaukė 
daug nemalonumų, kuriuos vainikavo ištrėmimas, tačiau jis viso 
to nebojo ir drąsiai skelbė savo idėjas. Jis troško ir mokė žmo
nes, kad laisvė, socialinė lygybė, žmoniškumas ir tiesa būtą vi
suomenės ir tautos gyvenimo pagrinde. Tų idėjų rasim mažiau 
ar daugiau visuos jo kūriniuos, tačiau „Vargdieniuose“ jų aps
čiausia. Šis romanas rašytas ištrėmime ir dėl to, gal būt, autorius 
giliau atjautė pasaulio neteisingumą ir skriaudas. „Vargdienių“ 
I tomo pradžioj randame tokį motto: „Kol tvers pasaulyje įstaty
mais ir papročiais paremtas socialiais prakeikimas, dirbtinai sū
kurius pačioje civilizacijos širdyje pragarą ir nelemtu būdu nu- 
stumiąs žmoniją nuo jos dieviško paskyrimo; kol bus išspręstos 
trys šio Šimtmečio problemos: vyro degradacija suproletarinimu, 
moteries puolimas dėl bado, vaiko palikimas dvasinėje tamsoje; kol 
tam tikrose gyvenimo srityse bus galimas socialinis smaugimas; 
kitais žodžiais, dar bendresniu atžvilgiu žiūrint, kol bus žemėje 
tamsybė ir skurdas, tol šitokios knygos galės būti nebe nau
dos". (I t. 5 pslp.).

Šis motto aiškiai pabrėžia pagrindines veikalo idėjas ir pa
žymi kūrimo charakterį. „Vargdieniai“ — socialinis romanas. 
Keliamos jame problemos yra aktualios ir šiais mechanizmo 
ir materializmo laikais, tik, gal būt, šiandien jos ne taip ryškios, 
o Lietuvai, nepažįstančiai didmiesčio vargų ir skurdo, gal net 
kiek ir svetimos.

Be to, šis motto parodo ir veikalo tendenciją. O tai jau iš 
pat pradžių paveikia neigiamai skaitytoją, nes jis nuteikiamas 
domėtis iškeliamomis idėjomis, ne paprastu, natūraliu būdu, skai
tant veikalą, bet dirbtinu, priverstinu, nurodomu veikalo motto. 
Kiekviena pirštu prikišamai rodoma tendecija atima literatūros 
veikalui dalį jo žavumo, vertingumo ir daro jį mažiau ar daugiau 
patraukliu. Hugo „Vargdieniai“ to likimo taip pat neišvengia.

Nežiūrint to, „Vargdieniai“ yra įdomus veikalas, žavi skai
tytoją — fabula komplikuota, intriga seka intrigą, situacijos nuo
lat keičiasi, veikėjų ištisa virtinė. Tačiau skaitant kartais, rodos, 
lyg kažko perdaug ir kažko trūksta.

Pirmiausia, gal būt, dėl to, kad veikalas yra didelis (1659 
puslapiai!) ir smulkmeniškas. Čia kaltas autoriaus nuolatinis 
linkimas filosofuoti, ieškoti, aiškinti ir nagrinėti dalykų pirmąsias 
priežastis, plius visos kitos smulkmenos. Autorius dažnai pasi
duoda pagundai aprašinėti smulkiai visai neesminius dalykus, o 
kartais net tokius, kurie visai maža turi sąryšio su pagrindiniais. 
Tos nuolatinės ekskursijos į smulkmenas prasideda maždaug taip: 
„Čia mes negalime palikti nepaminėję...“ (I. 49) arba „kad duo
tume skaitytojui suprasti...“ (I. 59), arba „Norėdami supažindinti
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(I. 99), arba „Mums ši smulkmena svarbi,
(L 179)

skaitytoją su tuo 
todėl< mes laikome reikalinga apie ją plačiau pakalbėti..." (I. 179) 
ir t. t. Šie sakinėliai ir panašūs aiškiai rodo autoriaus linkimą 
kuodaugiausia pasakoti, kalbėti.

Šalia to smulkmeniškumo paminėtinas ir autoriaus mėgimas 
leisti savo romano veikėjams daug galvoti ir filosofuoti. Kartais 
tokie monologai įdomūs, linksmai nuteikia skaitytoją, pav., Joly 
galvojimas apie katę ir pelę (V. 15), tačiau dažniausiai nuobodūs, 
ilgi ir varginą, pav., senatoriaus kalba (I. 55 ■ 58).

Čia taip pat tenka pastebėti, kad V. Hugo — menkas psi
chologas. Jį žavėjo išorė, ir tą jis puikiai pavaizdavo, bet žmogaus 
sielos jis nesistengė giliau pažinti, dėl to neįstengė tinkamai išvidinį 
pasaulį ir pavaizduoti. Jo dramų ir romanų veikėjai neįtikinantys, 
negyvi, arba geri, arba blogi, pav., monsinjoras Bonaventūra ir poli
cijos inspektorius Žaveras. Tačiau nežiūrint to, vis dėl to yra įdomūs 
tipai, pradedant monsinjoru Bonaventūra, Žanu Valžanu, Marinu, 
Kozete ir baigiant Žanesu, Tenardie ir padauža Gavrošu.

Hugo, kaip ir visi romantikai, mėgsta „pervaizduoti“, nes 
dėl fantazijos galingumo neįstengia dalyko atvaizduoti objekty
viai. Be to, autorius gyvas būdamas buvo labai jautrus įspū
džiams, efektams, dėl to ir savo kūriniuose to nevengia. Dėl 
įspūdžio sustiprinimo, leidžia išvežti Žaną Valžaną gyvą karste 
arba klaidžioti požeminiuose Paryžiaus kanaluose.

Apskritai, tačiau reikia pasakyti, kad „Vargdieniai“ yra įdo
mus ir gražus romanas, o jo vertimas yra labai didelis ir ver
tingas indėlis į mūšy knygos lobyną. Be to, svarbu ir tai, kad 
vertimas yra puikus ir apdailintas. Kaip patys vertėjai pasisako, 
kaikurios neesminės teksto vietos yra šiek tiek sutrumpintos, tačiau 
taip, kad nenukentėty veikalo vertė ir, aišku, charakteris. Toks 
padailinimas smulkmeniškai griežto ir teisingo, policijos inspekto
riaus Žavero akimis žiūrint, tikriausiai būtų liter. nusikaltimas, 
tačiau geraširdžio atlaidaus monsinjoro Bonaventūros akimis — 
tai yra puiki mintis apsaugoti vargšus skaitytojus ir jy kantrybę 
nuo ‘nereikalingų, neesminių smulkmenų, kurios veikalo vertę 
tik sumažina. Vertėjų pastangas skaitytojai tinkamai įvertins 
jau tuo, kad nepadės „Vargdienių“ į šalį neperskaitę visų 
5 tomų.

Knygos mėgėjų yra įvairių: vieni mėgsta istorinius romanus, 
kiti socialinius, kiti filosofinius, kiti nuotykių bei kriminalinius ir 
panašiai. „Vargdienius“ skaitydami visi bus daugiau ar mažiau 
patenkinti, nes pasak A. Vaičiulaičio žodžių: „Čia bus drauge ir 
istorinis romanas, ir nuotykių bei kriminalinis romanas su senti
mentalizmo priemaiša, ir lyrinis romanas, kaip Žano Valžano 
epopėja, tai pagaliau humaniškoji ir demokratiškoji nuskriaustųjų, 
visų tų, kurie dėl teisybės kenčia, epopėja.“ (I. t. 10 puslp.).

»

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad. J. Drungaitė.
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L apie misijų kraštus, jygyventojus, papročius, kuM^ 
bei religini gyvenimą,^

2. apie gražins, kilnius pavyzdžius ß misijų kraštu, r
. .> • 3.apie misiįy globėją Šv.Pranciškų Ks.,

4. apie didžiuosius Kinijos astronomus be:
Tėvą Ricci S. J. ir Tėvą Joną Adomą Schall v. Bell S. J.,

5. įdės apysaky bei romanu Ä misiją gyvenimo ir
- 6. paduos paskutiniąsias žinias iš viso pasaulio misijų kraštų.

V skubinasi ir kitus raginu užsisakyti 
tams»MISI j AS*. Tam jie pasiunčia ne vėliau kovo 
nos tik 4 litus šiuo adresu:

Kaunas, Jėzuitų Namai, 
„MISIJŲ* Administracijai.

i 11

ie$I 5

n

i

n

Nauji vadovėliai
Išleido šv. Kazimiero Dr-ja. “

I g. M a,l i n a u sk a s ir J, T a1 m a n ta s, Lietuvią kalbos 
gramatika pratimais j II- jam Jjradž. mokyklos skyriuj III leid. 
V»jam pr. mokyklos sk.; VI»jam susistemintos sintaksės kursas 
Kaina lt. 1,70. 1936 m.
/ Ig. Malinauskas ir J. Ta/Imantas,- Musų gintarai 

iuvių kalbos skaitymai V pra mok, sk. Lt. 3,30. 1936 m.
K U h. K. C i b i r a s, Liturgika. II pataisytas leid. 1936 M t
K. P. Tuminas, Liturgika. Pradžios mok. H. 1^0.^^^^^^\
K. P. T ūmi n a s, Bažnyčios istorija. Pradž. mok. Lt. 1,20.

H 11

i r „Tiesos Frontas“

II

Garso“ 5 litus, gaus priedu K* V> Butvilos 248 pusi. (18X12 cmt.) 
knygą įTlesos Fronte“, kuri kainuoja 2 litu.

„T iesos Fronte“ yra 25 paskaitoms medžiaga: 1) apologeti- 
niais (6), katal. akcijos (4) ir 3) katalikas gyvenime (15) -MM? 
Simais. V:-:;vXvX

Apie šią knygą spauda atsiliepė labai palankiai, išreikšdama 
norą sulaukti daugiau panašios rūšies veikalą^

H
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Kur buriasi mokslininkės, menininkės, pedagogės, 
visuomenininkės ir visos kitos kultūrininkės?

Tuo centru yra moterų šviesuomenės žurnalas
*

NAIIlßll VAIDIIITTF“' v ZikllJrJL'LfV: 1 ,'JL^- '

1937 m. „N. Vaidilutė“ eis padidinta— 64 pusi. 
Turinys bus žymiai pagilintas ir papildytas. 

Bus skiriama daugiau vietos gilesnėms studijoms, 
gausiau beletristikos ir poezijos, nuosekli informa
cija apie rengimosi meną. Iliustracijose menininkių 

« . ■ * , : •, '• ‘ ‘ . • •

ir liaudies meno kūriniai, moterų gyvenimo vaizdai. 
„Naująją Vaidilutę skaito visos šviesuolės.“ ,
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1957 metais „MOTERIS e 
du kartus į mėnesį

ŠEIMININKIŲ SKYRIUS bus praplėstas ir 
iliustruotas. Be to „Mot er i s“ 1937 m. duos labai 
naudingą priedą: *

„NAMAI IR MOTERIS“.
„Moters“ kaina 1937 metais nepadidės, liks ta

i. Skyriams, kurių pusė narių skaito „Moterį* tik 3pa

\ •
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