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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENÖIU M ĖNESINIS ŽURNALAS 

Nr. 3 014*0 1937 metų kovo mėn. XVII

DR. A. MACEINA

Namai ir pasaulis
Pastaba. Šitas straipsnis yra paskaita, autoriaus skaityta, bai

giant kultūros filosofijos kursą 1936 m. pavasario semestrą V. D. U-to 
Tecl. Filos. Fakultete Todėl kai kurios vietos, kurios mano klausy
tojams buvo žinomos iš viso kurso, galės būti skaitytojams kiek ne
aiškios. Autorius duoda šią paskaitą spaudai, tik kaip pačios idėjos 
iškėlimą, rengdamasis ateityje paliestas problemas plačiau panagrinėti.

A. Mc.

1. Kultūros santykis su lytimiį
Kultūra yra žmogiškoji kūryba, vadinasi, toks dalykas, ku

ris yra suaugęs su pačiomis žmogaus būtybės gelmėmis. Kultūra 
yra kuriama ne žmogaus asmens periferijos, ne jojo paviršiaus, 
bet paties žmogiškojo centro, paties jojo vidaus. Kultūrinė kūry
ba yra giliausio žmogaus principo produktas.

Tuo tarpu žmogus savo dvasios gelmėse yra arba vyras 
arba moteris. Jau esame sakę, kad žmogaus lytiškumas jam nėra 
periferinis dalykas. Lyties principas siekia ligi pačių žmogaus 
būtybės šaknų. Jis apsprendžia visą žmogaus mąstymą, norėjimą, 
jautimą ir veikimą. Lytis yra žmogaus buvimo ir veikimo prin
cipas. Todėl, savaime aišku, ji negali neturėti reikšmės ir kultū
rinei kūrybai. Kultūrinė kūryba, kildama iš pačią slaptingiausią 
žmogaus būtybės gelmią, tuo pačiu patiria ir žmogaus lyties [ta
kos. Kultūrinėje kūryboje visados žymu vyriškų arba moterišką 
bruožų. Tiesa, nevisados šitie bruožai yra aiškūs. Bet jų visa
dos yra. Ir tada, kai kuris nors istorinis perijodas atsiduria to
limoje laiko perspektyvoje, visados galima pasakyti, kokia lytis jo 
kultūroje tūrėjo persvarą: vyriškoji ar moteriškoji. Klasikinės 
senovės- kultūroje prieš Kristų dar nebuvo visai aišku, kokio po-« 
būdžio yra graikiškoji ir romėniškoji kultūra. Bet šiandien, kai 
šitos kultūros yra toli nuo mūsų, kai jas mes galime nagrinėti 
jau laiko perspektyvoje, šiandien mums yra aišku, kad graikiškoji 
Ir romėniškoji kultūra yra specifiškai vyro lyties padaras. Kiek
vienas kultūrinis kūrinys, paimtas skyrium, gali būti neaiškus.
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Bet kai imama kultūra visoje josios pilnumoje, lyties įtaka ir 
vienos arba antros lyties persvara visados galima nesunkiai su
sekti. Lyties įtaka kultūrai gyvena objektyviuose kultūros laimė
jimuose, kultūrinių gėrybių organizacijoje jų supratime ir jų 
aiškinime. Todėl Simmelis, kuris bene pirmutinis yra atkreipęs 
dėmesį į lyties reikšmę kultūrinei kūrybai, ir sako, kad „žmoni
jos kultūra net ir grynai daiktinio savo turinio atžvilgiu nėra be
lytė,- ir savo objektyvumu ji nėra anapus vyro ir moters“l. Kiek
vienas akylesnis kultūros tyrinėjimas kultūros lytiškumą lengvai 
parodo. Tai yra faktas. Reikia mums susekti šito fakto prie
žastis ir išaiškinti kultūros lytiškumo prasmę.

Kultūrinės kūrybos savotiškumas pareina nuo žmogaus san
tykių su būtimi ir su idėja. Kas kaip pergyvena būtį, tas kuria 
ir tokią kultūrą. Jeigu mes sakome, kad Vakarų kultūra yra lin
kusi daugiau į išviršinius pavidalus, o Rytuose vyrauja išvidinės 
kultūros sritys, tai tik dėl to, kad Vakarų žmogus būtį pergyvena, 
kaip aktą, o rytietis būtį laiko potencija. Vakarų žmogui būtis 
nori aktualizuotis, ir jis todėl jaučia pareigos sava kūryba šitą 
būties norą patenkinti. Tuo tarpu rytietis būtį supranta, kaip 
išvidinių potencijų apsireiškimą ir todėl sava kūryba šitas išvidi
nes potencijas jis stengiasi tobulinti ir didinti. Kultūros forma, 
josios organizacija, net josios prasmės suvokimas ir josios už
daviniai priklauso nuo žmogaus dvasios nusistatymo būties at
žvilgiu, nuo būties pergyvenimo ir nuo josios supratimo.

„ “.SjF* * 111111 II

Todėl, norint suprasti vyriškojo ir moteriškojo principo vaid
menį kultūrinėje kūryboje, visų pirma mums reikia suprasti, kaip 
vyras ir moteris santykiuoja su būtimi. Kitaip sakant, mums 
reikia atskleisti vyro ir moters dvasios nusistatymą būties atž
vilgiu. Koks bus šitas nusistatymas, tokia bus ir vyro bei mo
ters kuriama kultūra.

Kalbėdami apie vyriškąjį ir moteriškąjį pradą būties rūšyse, 
minėjome, kad vyriškasis pradas yra išcentrinis, moteriškasis — 
įcentrinis, vyriškasis yra skaldąs, moteriškasis — jungiąs, vyriš
kasis — individualizuojąs, moteriškasis — bendrinąs. Tai yra 
pagrindinės šitų pradų žymės, kurios juodu skilia ir sykiu jungia, 
kaip poliarinius principus.

Šitos žymės yra aiškios ir vyro bei moters dvasioje ir josios 
santykiuose su būtimi. Vyras, būdamas išcentrinio, skaldančio ir 
individualizuojančio prado atstovas, ir būtį pergyvena, kaip sus
kilusią, sudėtingą, kaip sumą atskirų individų, atskirų sričių ir 
atskirų laipsnių. Jam būtis nėra kaž kas viena, bet kaž kas daug. 
Vyrui gyvenimas nėra vieningas vyksmas, bet vyksmas, kuris 
faktiškai vyksta įvairiose srityse, įvairiuose laipsniuose, o tik mūsų 
sąmonė šituos įvairius vyksmus suveda vienybėm Vyras savo

1. Philosophische Kultur, 280 p. L' pzig 1911.
*
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pažiūrose į būtį visados yra daugiau ar mažiau mechanistas. 
štai kodėl iš pirmykščio totemistinio kultūros ciklo yra išaugusi 
demokritiŠkoji filosofija, kuriai visa būtis ir visas gyvenimas yra 
ne kas kita, kaip individualiy., vienas nuo kito nepriklausančiu 
atomų suma. Mechanistinis būties ir gyvenimo supratimas iš 
esmės yra surištas su ryškia vyriškosios dvasios struktūra.

Dėl šito skaldančio savo pobūdžio vyras idėją atskiria nuo 
būties. Jam idėja yra šalia jo paties ir šalta būties. Vyras gali 
kovoti dėl idėjos ir dėl jos net žūti, bet jis visados ją pergyvena, 
kaip kažkokį pradą, kuris yra jam priešais, kurio jis sieką ir kurį 
jis yra pašauktas realizuoti. Idėja vyrui reiškia begalinį užda
vinį. Savo viduje vyras visados yra vienišas. Jis gali turėti 
savyje idėjų- Bet visas jas jis pergy vena, kaip svetimą pradą, kuris 
yra jarn atėjęs iš šalies ir su jo būtybe nesutapęs ir negalįs su
tapti. Štai kodėl vyras gali vykdyti ir tokią idėją, kuriai jis savo 
vidumi nepritaria.

Tuo tarpu moters santykis su būtimi ir su idėja yra visai 
kitoks. Moteriškasis principas visame gyvenime yra įcentrinis, 
jungiąs ir bendrinąs. Todėl moteris būtį pergyvena ne kaip su
skaldytą, bet kaip vieningą, ne kaip sudėtą iš atskirą nepriklau
somą atomą, bet kaip gyvą organizmą, kuriame viena dalis pri
klauso kitai, kuriame visi yra nariai ir tuo būdu sudaro ankštą 
bendruomenę. Kiek vyras gyvenimą supranta, kaip sumą, tiek 
moteris gyvenimą laiko visuma. Organiškas pasaulio ir gyvenimo 
supratimas iš esmės yra susijęs su moteriškosios dvasios struktūra.

Moteris būtį pergyvena, kaip vieningą. Tai yra pagrindinis 
josios dvasios bruožas. Jai būtis nėra suskirstyta į atskiras rūšis, 
į atskirus laipsnius, bet yra organiškai suaugusi, organiškai susi- 
mezgusi į neatsiskiriamą ir nesuskaldomą vienybę. Dėl to ir tarp 
būties bei idėjos moteriai nėra tokio skilimo, kaip vyrui. Mote
ris idėją pergyvena ne kaip kažkokį pradą, esantį šalia josios ir 
šalia būties, bet kaip pradą esantį joje pačioje ir būtyje. Štai ko
dėl moteris dažnai nesupranta vyro pastangų realizuoti idėją įvai- 
ruose pavidaluose, leistis į gyvenimo skaldymą ir specializavimą. 
Objekto-subjekto dualizmas moteriai nėra toji pirmykštė gyve
nimo kategorija, kaip vyrui. Moteris savo viduje nesijaučia tokia 
vieniša, kaip vyras. Jeigu moteris turi idėją, tai šitoji idėja su
auga su pačia josios būtybe, ji tampa jai sava, ji ją palaiko ir 
gaivina. Todėl Simmelis teisingai sako, kad moteris „yra visuo
met savyje, ji yra namie, tuotarpu vyras savo namus turi šalia 
savęs“.1 Tas pat Simmelis yra taip pat pastebėjęs, kad moteriškojo 
buvimo forma yra jos vienybė su būtimi, o vyriškojo buvimo 
forma yra idėjos atitraukimas nuo būties2.

b op cit. 83 p.
2. op. cit. 99 p.
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2. Vyriškosios ir moteriškosios kultūros charakteristika
»

Iš' vyro ir moters nusistatymo būties atžvilgiu išplaukia ir 
kultūros kūrybos žymės. Vyras kuria kitaip, negu moteris, ir mo- 
teris kitaip, negu vyras, nes jie kitaip suvokia būtį ir kitaip su 
ja santykiuoja. Vyriškoji ir moteriškoji kultūra yra skirtingos ne 
savo esme, bet savo apraiškomis ir savo kryptimis. Vyras ir mo
teris abu yra žmonės, todėl jų abiejų, kultūra yrž žmogiškoji 
kūryba. Bet šitos kūrybos pobūdis ir josios kryptis yra skirtin
gos, nes jos kyla iš lyties principo apspręsto žmogiškumo.

Vyras būdamas išcentrinis, suskilęs ir individualistas, sava 
kūryba stengiasi pergalėti būties su skaldymą. Jis nori išeiti iš to 
objekto subjekto dualizmo, kuris žymi visą jo gyvenimą. Tuo 
tarpu šito dualizmo pergalėjimas, kaip matėme kalbėdami apie 
kultūrą, kaip dvasios objektyvaciją, įvyksta objektyviniame kūri
nyje. Objektyvus kūrinys suima į save subjektyvios ir objektyvios 
dvasios, dvasios ir gamtos pradus ir juos savyje sujungia. Tiesa, 
šitas sujungimas yra labai netobulas, bet prigimtojoje mūsų tikro
vėje jis yra vienintelis. Todėl vyras, siekdamas objekto-subjekto 
vienybės, tuo pačiu siekia , savos kūrybos objektyvacijos. Objekty- 
vavimas yra pirmoji vyriškosios kultūros žymė. Sava dvasia 
suskaldydamas būtį ir gyvenimą, vyras kūryboje vėl šitą būtį ir 
šitą gyvenimą stengiasi suvienyti objektyvinių kūrinių pavidalu. 
Vyro kūrybos tikslas yra objektyvas kūrinys. Visa, kas yra neob- 
jektyvuojama, visa, kas lieka dvasios gelmėse, vyro nepatenkina. 
Jo kūryba nori būti regima ir pastovi. Štai kodėl vyriškoji kul
tūra pirmoje eilėje linksta į tokias kultūros sritis, kuriose šitie 
tšviršiniai, regimi, objektyvūs pavidalai yra realiausi. Vyras yra 
technikas, mokslininkas, menininkas, visuomenės organizatorius, 
nes visose šitose srityse regimi pavidalai turi pirmaeilės reikšmės.

Iš to paties vyro susiskaldymo ir noro vienyti kyla ir ant
roji jo kuriamos kultūros žymė, būtent: formavimas. Vyras siekia 
gyvenimo vienybės. Bet šitoji vienybė gali ateiti tik per formą. 
Forma yra vienybės pradas. Forma padaro, kad daiktas nėra 
suskilęs ir išsisklaidęs. Todėl vyras Sado kūryba, siekdamas 
gyvenimo ir būties vienybės, tuo pačiu siekia ir formos. Forma
linis elementas jo kūryboje yra labai ryškus. Vyro kūryba yra 
formos kultūra arba pavidalo kultūra, nes apipavidalinimo arba 
formavimo momentas joje yra labai aiškus. Čia yra priežastis, 
kodėl visos tos kultūros, kaip graikų, rymiečių, kurios e buvo 
vyro dvasios persvara, buvo pavidalo kultūros tipai. Čia taip pat 
glūdi priežastis, kodėl vyras kiekvieną savo darbą stengiasi iš
reikšti tam tikros sistemos, tam tikros formos pavidalu. Tai plau
kia iš jo dvasios struktūros. Vyriškoji kultūra yra prigimties 
formavimas.

Sukurti objektyvius pavidalus, suformuoti tobula lytimi gam
tos parengtą daiktą galima tik tada, kai šitas daiktas yra indivl-

J32 ■ / ' ■ ' . ’ .
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dualus, kai jis yra atsiskyręs nuo kitų ir turįs bent reliatyvų 
savarankiškumą. Formos negalima uždėti tiems dalykams, kurie 
yra bendri. Taip pat bendrumoje negalima objektyvuoti savo 
dvasios. Todėl vyriškoji kūryba, apsireikšdama objektyviais pa
vidalais ir siekdama visų pirma suteikti šitiems pavidalams to
bulą formą, pasidaro sykiu vėl būties ir gyvenimo skaldytoją arba 
specializuotoj a. Specializavlmas yra trečioji pagrindinė 'vyriško
sios kultūros žymė. Vyrištoji kultūra apsireiškia kaip suma 
atskirų kultūros sričių. Vyriškoji kūryba yra speciali kūryba. 
Vyras kultūrininkas iš esmės, yra specialistas. Toji pirmykštė 
vienybė, kurioje visos kūrybos sritys buvo palenktos ir valdomos 
vieno aukštesnio principo, vyriškoje kultūroje jau yra išnykusi. 
Čia vyrau a daugingumo principas, kuris atskiras žmogiškosios 
kūrybos sritis vis labiau atpalaiduoja vieną nuo kitos, vis labiau 
specializuoja ir vis labiau skaldo gyvenimą. Darbo pasidalinimas 
yra ryškus visur ten, kur tik įsigali vyriškasis principas. Su 
vyro dvasios įsigalėjimu žengia ir specializacijos įsigalėjimas ir 
gyvenimo suatominimas. Vyras gali kurti tik vienoje ir tai gana 
Siauroje gyvenimo srityje, nes jis pasitenkina laimėjęs objektyvinių 
tobulos formos pavidalų. Tuo tarpu tokių pavidalų laimėti gali
ma ir labai siauroje srityje, visiškai nepaisant gyvenimo visumos.

Trys tad pagrindinės žymės charakterizuoja vyriškąją kul
tūrą: 1. objektyvavimasarba tendencija kūrybą apreikšti regimais 
išviršiniais pavidalais, 2. formavimas arba tendencija savai kū
rybai laimėti tobulą lytį ir tuo būdu persvarą atiduoti ne turiniui, 
bet formai, 3. specializavlmas arba tendencija kurti tik vienoje 
aprėžtoje srityje, paliekant šalia gyvenimo visumą ir kitas net ir 
artimas sritis.

Moteriškosios dvasios kūryba kaip tik papildo šitas vyriš
kosios kultūros žymes. Kaip apskritai lyčių pradas yra poliari
nis, ir žmogiškumas įvyksta tik lyčių vienybėje, taip ir vyriškoji 
ir moteriškoji kultūra pačia savo prigimtimi yra poliarinė ir to
dėl savaime reikalaujanti papildymo iš antrojo poliaus Moteriš
koji dvasia sukuria tokią kultūrą, kuri atskleidžia antrąją būties 
ir gyvenimo pusę, kuri parodo antrąjį žmogaus dvasios santykia
vimo su būtimi bruožą.

Jeigu vyro kultūra kyla iš vyriškosios dvasios nusistatymo 
būties, kaip suskilusios, atžvilgiu, tai moteriškoji kultūra kyla iš 
moters dvasięs santykių su būtimi, kaip su vieninga. Moteris 
pergyvena būtį ir gyvenimą, kaip vieningą savyje, kaip organiš
ką dalyką. Ir šitas pagrindinis moters dvasios nusistatymas yra 
moteriškosios kultūros žymių šaltinis.

Pirmutinė moters kultūros žymė yra josios subjektyvumas. 
Kiek vyras savo kūrybą nori objektyvuoti regimais pavidalais, 
tiek moteris stengiasi savo kūrybą sutelkti būties viduje. Vyras 
savo kūryba išeina į paviršių, jis yra išcentrinis. Moteris savo 
kūryba įeina į daikto vidų, į subjektą. Ji yra įcentrinė. Taip yra
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dėl to, kad moters kūryba stengiasi ne būtį vienyti, ko siekia 
vyras, bet būtį patobulinti pačioje josios esmėje. Jeigu vyriškoji 
kultūra yra gamtos formavimas ir dvasios objektyvavimas, tai 
moteriškoji kultūra yra vistj pirma būties tobulinimas. Šiuo at
žvilgiu ir sakoma, kad moteriškoji kultūra yra subjektyvi, vadi
nasi, kad ji ne tiek stengiasi apsireikšti iš viršaus, kiek pasilikti 
subjekto viduje, jojo dvasioj e^ir jojo prigimtyje. Moters kuriama 
kultūra yra vidaus kultūra. Štai kodėl moteris ir renkasi tokias 
gyvenimo sritis, kur ji šitą išvidinį savo kūrybos pobūdį galėtu 
tinkamai apreikšti. Todėl ugdymas, karitatyvinis veikimas, namų, 
gyvenimas yra geriausia moteriai dirva. Čia josios kūryba pasie
kia aukščiausia laimėjimu.

Priešais formalinį vyro kultūros pobūdį moteris pastato ma
terialinį pobūdį. Kiek vyro kultūra yra formos kultūra, tiek mo
ters kultūra yra turinio kultūra. Moters dvasia apima visą gyve
nimą jo visumoje ir vienybėje. Jai todėl nėra reikalo jį vienyti 
ir todėl nėra reikalo atiduoti persvarą formai. Josios tad kūry
boje turinio elementas ima viršų. Moteris, tarsi, maitina vyro su
kurtas formas ir jas pripildo vertingu turiniu. Dėl to moters 
kultūra visados yra daugiau išraiškos, ne pavidalo, kultūra. 
Moteris nori simboliškai pasakyti tai, ko ji siekia ir ką ji sten
giasi realizuoti. Todėl simbolis yra neišvengiamas moteriškosios 
kultūros palydovas. Tai patvirtina ir tas faktas, kad pirmykštėje 
matriarchatinės kultūros kūryboje misteriais elementas buvo vy
raująs. Misterijos yra moters dvasios padaras.

Pergyvendama būtį, kaip vieningą, moteris nėra priversta 
savo kūrybą specializuoti. Ji savo kultūra, nori apimti visą gy
venimą ir visą< būtį josios pilnatvėje. Moteriškoji kultūra yra ben 
dramos, visumos kultūra. Moteriai yra nepakeliama specializacija 
arba gyvenimo išskaldymas į nepriklausančias dalis ir sritis. Visa 
moters būtybė, visas jos veikimas yra ankštai surištas su vieni
jančiu būties ir gyvenimo centru, ir todėl kiekvienas atitrūkimas 
nuo šito centro moteriai yra nepakeliamas. Moteris negali būti 
specialistė savo kūryboje. Jei moteris pareina į kokią nors spe
cialybę, ji virsta amatininke, ne kūrėja. Kaip kūrėja, ji gali gy
venti tik ryšium su gyvenimo visuma. Juo tad gyvenimas labiau 
šakojasi ir skaidosi, tuo sunkiau moteriai apimti jojo visumą ir 
tuo pačiu tuo sunkiau jai darosi būti kūrėja tikra šita žodžio pras
me. Čia glūdi pirmoji moters kultūrinio nevaisingumo priežastis.

Trys tad yra pagrindinės moteriškosios kultūros žymės: 
1. subjektyvumas arba tendencija tobulinti būtį josios viduje, 2, 
turiningumas arba tendencija savoje kūryboje persvarą atiduoti 
turiniui, 3. bendrumas arba tendencija sava kūryba apimti būtį 
ir gyvenimą jojo visumoje.

Moteris nepasitenkina vyro sukurta kultūra, nes šitoji kul
tūra neatitinka moteriškosios dvasios struktūros. Vyras yra su
skilęs savyje, jis yra nepastovus, veiklus ir neramus. Jis todėl
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ieško savo prieš ginybės pastoviose sustingusiose objektyviose 
formose. Tuo tarpu moteris yra savyje vieninga ir rami. Ji to
dėl savo kūrybą stengiasi pakreipti įvairumo ir kitimo linkme. 
Minėtos moters kultūros žymės kaip tik ir apreiškia Šitą bendrą 
linkimą. Subjektyvinis gyvenimas ir subjektyviniai išvidiniai pa
vidalai niekados nėra sustingę, kaip išviršiniai daiktai. Išvidinis 
bet kokios būtybės gyvenimas visados yra tapsmo kategorijoje. 
Turinys, santykyje su forma taip pat pasirodo ne kaip statinis, 
bet kaip dinaminis elementas. Tai forma padaro, kad daiktas yra 
nekintąs. Turinys, kaip begalinių potencijų ir begalinio būties 
turiningumo nešėjas, yra kintamumo pradas. Turiningas daiktas 
labiau yra įvairus, negu formingas daiktas. Gyvenimo visumos 
aprėpimas taip pat laiduoja moteriai didesnį josios kūrybos įvai
rumą ii apsaugo šitą kūrybą nuo sustingimo. Visos tat žymės 
rodo, kad moters kūryba siekia nepastovumo, bet įvairumo, or
ganiškumo, gyvybės ir dvasios. čia yra priežastis, dėl ko moters 
kultūra yra ne tiek daikto, kiek asmens kultūra (ne Sachkultur, 
bet Personenkultur). Vyras yra tapsmas, todėl jis siekia būties. 
Jo kūrybos procesas eina iš Werden prie Sein. Moteris yra būtis, 
to dėk savo kūryba ji siekia tapsmo. Josios kūrybos procesas ei
na iš Sein prie Werden. Vyras sava kūryba gyvenimą sustingdo, 
sukausto ir suformuoja. Moteris sava kūryba gyvenimui duoda 
gyvybės, įvairumo, turinio ir kitimo. ' - • •
3. Namai ir pasaulis, kaip moteriškosios ir vyriškosios 

kultūros išraiškos
Vyro ir moters kultūrinė kūryba kristalizuojasi tam’ tikrais 

kultūros tipais. Yra dvi kultūrinio gyvenimo formos — net dvi 
apskritai viso žmogaus gyvenimo formos — kuriose vyriškasis 
ir moteriškasis pradas pasirodo, kaip tvarkytojas ir apsprendėjas, 
būtent: pasaulis ir namai. Pasaulis ir namai yra vyriškosios ir 
moteriškosios kultūros pavidalai. Pasaulyje ir namuose telkiasi 
vyriškoji ir moteriškoji dvasia visais savo principais, visomis 
savo žymėmis, visais savo uždaviniais ir siekimais. Pasaulis yra 
vyriškojo buvimo ir vyriškosios kūrybos forma. Namai yra mo
teriškojo buvimo ir moteriškosios kūrybos forma. Tai nėra dvi 
gyvenimo^ sritys, kurios viena nuo antros skirtųsi materialiniu 
objektu. Šitą dalyką reikia gerai suprasti, nes tik tada atsisklei- 
džia narni? ir pasaulio prasmė.

Žmonijos intuicija jau nuo neatmenamu laikŲ namus yra 
skyrusi moteriai, o viešąjį gyvenimą — vyrui. Moteris buvo pa
statyta namij centre, o vyras — pasaulio centre. Bet šitoji iš 
esmės visai teisinga intuicija labai greitai buvo iškreipta ir ne
suprasta. Namai ir pasaulis žmonijos istorijoje labäi greitai bu
vo vienas nuo antro skiriami materialiniais savo objektais ir 
sa'vo sritimis.. Jeigu šiandien sakoma, kad moters pašaukimas

135
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yra dirbti namuose, tai tuo suprantama , tam tikros apribotos sritys, pav., namy ūkis, vaiky auginimas, apskritai visa, kas yra susiję su namy gyveniniu, Iš kitos pusės, kai sakoma, kad vyras kuria pasaulyje, tai tuo taip pat suprantama tam tikros nuo namy skirtingos ir vienam tik vyrui skiriamos sritys, kaip moks- ■ las, menas, visuomeninis ir politinis gyvenimas. Čia kaip tik ir glūdi pagrindinė klaida namy ir pasaulio koncepcijose. Namai 
ir pasaulis yra ne dvi skirtingos gyvenimo ir veikimo sritys 
bet du skirtingi gyvenimo ir veikimo budai. Jie vienas nuo 
antro skiriasi ne materialiniais savo objektais, ne objektyviomis 
sritimis, bet formaliniu žmogaus dvasios nusistatymu viso gy
venimo, visų objektų ir visų sričių atžvilgiu. Namai ir pasaulis reiškia ne tam tikrą žmogaus apsiribojimą atskiromis sritimis, bet savotišką dvasios santykiavimą su visa būtimi. Namų kul
tūra, kaip ir pasaulio kultūra, apima visą gyvenimą.Pasaulis yra sukurtas, kuriamas ir palaikomas vyro. Kai sakoma, kad vyras išeina iš namy ir eina į pasaulį, tai reiškia ne tai, kad jis eina į mokslo, meno arba visuomeninio gyvenimo sritis, bet tai reiškia, kad jis visą gyvenimą taip apipavidalina ir taip formuoja, kad rezultate, yra gaunamas savotiškas gyvenimo būdas, kurį mes ir vadiname pasauliu. Kad šitame gyvenimo būde mokslas, menas ir visuomeninis gyvenimas turi ypatingos reikšmės, tai čia yra tik pasaulinio gyvenimo apraiškos. Pasaulio 
kultūra yra vyriškosios kūrybos padaras ir vyriškosios santykiuo- 
senos su būtimi išdava. Kai vyras savo kūrybą objektyvuoj a regimais pavidalais, kai jis ją stengiasi apvilkti tobulomis ir pastoviomis formomis, kai jis ją suskaldo į atskiras sritis, jis tuo pačiu sukuria pasaulio kultūrą. Pasaulio kultūra yra objektyva- 
vimo, formavimo ir specializavimo rezultatas. Todėl dairydamiesi po dabartinį gyvenimą, kurio centras yra pasaulyje, ne namuose, nes visa Europos kultūra yra vyro padaras, mes ir matome šitas aiškias vyro kūrybos žymes. Pasaulis, kaip jis apsireiškia dabartine savo forma, yra objektyviniy kūriniy gaminimo vieta, yra formavimo vieta yra specializavimo objektas. Mūšy gyvenimas stengiasi kiekvieną kartą apsireikšti konkrečiais ir'regimais pavidalais. Mes visai nesirūpiname, ar tie pavidalai turės kokią nors prasmę. Objektyvinis kultūros vertinimo momentas dabar yrą aiškiai persvėręs ir nuslėgęs subjektyvinį momentą. Mes vertiname kultūrinės kūrybos laimėjimus tik juose pačiuose ir visai jy nerišame su subjektyvine dvasia, su žmogumi ir jo vidaus gyvenimu. Mes v rašome daugybę veikalu, visai nesirūpindami, ar kas nors juos skaito. Siy dieny mokslininkas nesirūpina savo teorijy populiarumu. Todėl mokslinės idėjos egzistuoja tik mažuose rateliuose, tuo tarpu plačios masės gyvena be mokslo nuovokos. Šiandien didžiausia hyperprodukcija mokslo, meno, literatūros veikaly, mokslo iš-* radimy ir atradimy lieka nepanaudoti, lieka neperėję per žmogaus dvasią ir tuo būdu patenkina tik grynai vyriškąjį norą objekty-136
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vuoti savo idėją, visiškai nesirūpinant šitos objektyvacijos likimu. 
Šių. dienu vyras kūrėjas, vyras kultūrininkas yra panašus į ge
gutę, kuri padeda kiaušinį ir jį palieka svetimujų globai.

Iš kitos pusės, šiandieniniame vyro sukurtame ir kuriama
me pasaulyje matome nuolatinį, tiesiog ligūstą, formos norą. Ši
tas noras apsireiškia sistemų, organizacijų, sąjungų, įstatymu pa
vidalais. Mes menkai vertiname tuos filosofus, kurie nėra sukū
rę savos sistemos, vadinasi, kurie savo idėjų nėra suorganizavę 
tam tikra aiškia forma. Augustino pobūdžio filosofai arba Plato
no šalininkai dažnai nėra laikomi tikrais mokslininkais. Šiandien 
mokslininku laikomas tas, kas stato atbaigtą aiškios formos ir 
ryškaus pavidalo idėjų rūmą. Visuomeniniame gyvenime šitas for
mos noras apsireiškia organizacijomis. Organizacija iš esmės yra 

. bendruomeninio gyvenimo forma. Kiekviena bendruomenė savo 
objektyvioje ir konkrečioje apraiškoje yra organizacija. Netolimi 
mūsų amžiaus laikai yra šitas išviršines bendruomenių formas 
taip smarkiai pabrėžę, kad šiandien organizacijos jau pradeda tie
siog dusinti žmogaus asmenį ir gniaužti organišką bendruome
nių pobūdį. Su tuo yra susijus šiandieninė organizacijų krizė, ku
ri yra viso vyriško pasaulio krizės ženklas.

Apie dabartinio pasaulio kultūros specializaciją nėra reikalo 
daug kalbėti. Ji šiandien yra aiški kiekvienam. Dabartinis pa
saulis savo gyvenime yra tiek išsiskaidęs, tiek išsišakojęs, kad 
net labai artimos sritys nesusįsiekia viena su kita. Kiekvienoje 
srityje yra vyraująs „specialistas“, kurio nuomonė yra reikšminga 
tik jo srityje. Nieko nebūtu galima sakyti prieš tokią speciali
zaciją gamtinėje mūsų gyvenimo srityje, kaip ūkyje, technikoje. 
Bet kai šitokia specializacija pereina ir į dvasinę sritį, kai spe
cialistas pradeda vyrauti filosofijoje, teologijoje, literatūroje, tei
sėje, tuomet, suprantama, žmogaus dvasios gyvenimas yra palai
dojamas, nes jis yra paverčiamas suma atskiru vienetu, kas iš 
esmės yra priešinga žmogaus dvasios esmei. Žmogaus dvasia 
niekados nėra ir negali būti suma. Ji yra visuma. Ji apima viską 
ir viską nori suvesti į sintezę. Tokia dvasinė sintezė šiandien 
vyro sukurtame pasaulyje yra negalima. Kai teologijoje vienas 
yra dogmatikos specialistas, kitas moralinės, trečias asketikos, kai 
filosofijoje gnoseologas nesidomi kultūros filosofija, gamtos filo
sofui nerūpi religijos filosofija ir ontologija, jokia aiški ir sinte
tinė pasaulėžiūra nėra galima. 1

Toks yra šiandienio vyriškojo pasaulio vaizdas. Vyras, 
kurdamas savą kultūros tipą, jį kuria taip, kaip reikalauja vyriš
koji prigimtis. Bet ji, būdama vienapolė, tuo pačiu yra vienaša
lišką ir sukuria vienašališką kultūrą. Todėl atsiranda kultūros 
krizė, paskui kuria eina ir viso vyriškojo gyvenimo krizė. Reikia 
pastebėti, kad toks objektyvavimas, organizavimas ir specializa- 
vimas yra šiandien ryškus ne tik moksle, mene, technikoje ir 
visuomenės gyvenime, bet net ir tokiose srityse, kurios iš esmės
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yra išvidinės kultūros dalykai, šiandien vyras yra objektyvavęs 
Ugdymą, šiandien jis vis labiau stengiasi suimti į organizacines 
lytis karitatyvinį veikimą. Labdarybės valstybinimo tendencija 
yra ne kas kita, kaip pastangos šitam išvidiniam žmogaus meilės 
darbui suteikti regimą ir pastovy, pavidalą arba jį objektyvuoti. 
Tai kaip tik ir rodo, kad pasaulio kultūra yra ne atskira sritis, 
bet tam tikras kūrybos būdas, kuris gali apimti ir mūsą laikais 
apima visas sritis. Jis kyla iš vyriškosios dvasios struktūros, 
kurioje yra, kaip minėjome, trys pagrindinės tendencijos: tenden
cija objektyvuoti, tendencija formuoti ir tendencija specializuoti. 
Kai šitos tendencijos apsireiškia praktikoje ir kai jos susikrista
lizuoja kokrečiu pavidalu, mes gauname pasaulio kultūros tipą. 
Pasaulio kultūra yra vyriškosios kūrybos apsireiškimas ir sykiu 
vyriškosios dvasios simbolis. Jis gali įsibrauti į visas gyvenimo 
sritis, net į žmogaus dvasios vidy. Asketikos bandymas ir pas
tangos siekti žmogaus tobulybės per atskiri; dorybiy realizavimą 
jojo viduje yra ne kas kita, kaip pasaulio įsibrovimas į išvidinį 
žmogaus gyvenimą. Dorybės yra ne kas kita, kaip tam tikros 
formos, kuriomis yra apspraudžiamas žmogaus vidus. Tai yra 
vyriškoji asketika. Vyriškasis veikimo būdas gali paliesti visas 
sritis. Tuomet mes sakome, kad pasaulis įsibrauna į namus, į 
žmogaus vidy. Tuomet yra kalbama apie visos kultūros supro 
fanavimą, nes kultūros esmės apreiškimas iš viršaus visados yra 
šitos esmės tam tikras pažeminimas. Kultūra yra kaž kas šventa 
savo gelmėse ir kiekvienas josios gelmiy per didelis atskleidimas 
visados reiškia josios suprofanavimą. <

Taip reikia suprasti ir namą kultūrą. Namai taip pat reiš
kia ne atskirą gyvenimo sritį, bet visą gyvenimą su visomis jojo 
sritimis, tik savotiškai suprastą, savotiškai pergyvenamą ir todėl 
savotiškai kuriamą. Namai yra sintetinė kultūros lytis. Namuose 
telkiasi visas gyvenimas. Namą kultūroje yra ir teorinis, ir p r ak- 
tinis, ir estetinis momentas. Namai priklauso ir gamtinei, ir kul
tūrinei, ir religinei gyvenimo sričiai. Tai yra pagrindinis daly
kas narni; koncepcijoje. Kas namus laiko tik atskira gyvenimo 
sritimi, tas nepasiekia jy esmės. Namai yra tam tikra gyvenimo 
forma, kurioje telkiasi tam tikru būdu visa, ką tik šitas gyveni
mas pagamina. Namai yra sintetinė ir jungiamoji viso gyveni
mo lytis.

Ir štai, namy kūrėja ir palaikytoja yra moteris. Kai sakome, 
kad moteris yra skirta namams, tai reiškia, kad ji yra skirta ne 
tai ar kitai sričiai, ne virtuvei, ūkiui ar vaikams, kaip šiandien 
daugeliui atrodo, bet tai reiškia, kad ji yra skirta visam gyveni
mui su visomis jo sritimis, bet kad ji šitas sritis turi suvokti 
pergyventi ir kurti namą dvasioje. Tai yra pagrindinis namy 
kultūros ir sykiu moteriškosios kultūros bruožas. Namy dvasia 
turi persunkti visą moters kūrybą, vis tiek ar šita kūryba bus 
teorinė, praktinė ar estetinė. Ir moksle, ir mene, visuomeniniame
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gyvenime moteris turi būti namuose, tai reiškia ji turi kurti, išei
dama iš namų dvasios, iš namų pobūdžio, iš/namų prigimties. 
Kuo tad yra charakteringi namai?

Visu pirma savo sintetiniu pobūdžiu. Namuose yra visas 
gyvenimas dar neišsiskaldęs, ne specializuotas, bet pirmykštėje 
savo vienybėje ir sintezėje. Namuose nėra mokslo, nėra meno, nėra 
organizacijų skyrium, bet yra visas gyvenimas, kaip toks, gyve
nimas nesumechanizuotas,bet gyvas ir organiškas. Namuose netrūks
ta moksliniu dalyku. Namuose netrūksta meno. Namuose taip pat 
yra organizacija su savo papročiais, nuostatais ir normomis. Bet 
visi šitie dalykai čia yra ankštai susiję vienas su kitu. Visi jie 
yra vienas nuo kito neatsiskyrę, vienas nuo kito nesiizoliavę. Visi 
jie sudaro vieną visumą, jungiamą ir gaivinamą bendros žmogiš
kosios dvasios. Teorinis, praktinis ir estetinis momentas čia nėra 
išsivystę į atskiras sritis, kaip tai matome pasaulio gyvenime. 
Namuose jie organiškai jungiasi ir tuo būdu sudaro savotišką 
pasaulio, išsiskaldžiusio pasaulio, priešginybę. Tai, kas pasau
lyje yrą išsiskyrę, tai namuose yra vienybėje. Sintetiškai organiš
ka visuma yra pirmutinis namų bruožas.

Antras namų bruožas yra tas, kad gyvenimas namuose ne- 
siobjektyvuoja konkrečiais ir regimais pavidalais, bet telkiasi vi
duje. Namų kūryboje tarp kūrėjo ir kūrinio nėra tokio atsisky
rimo, kaip pasaulyje. Namų gyvenimas iš esmės yra išvidinis 
gyvenimas. Vis tiek ar mes imsime teorinį momentą, ar praktinį, 
ar estetinį, visur mes rasime šitą išvidinės kultūros ir išvidinės 
kūrybos bruožą. Teorinis momentas namuose nesusikfistalizuoja 
mokslo sistemomis, kaip pasaulyje. Čia jis apsireiškia, kaip išvi
dinis žmogaus dvasios veikimas pažinimo tvarkoje. Praktinis 
momentas nekuria įvairių teisės normų ar -organizacijų. Teisinis 
namų sutvarkymas yra jiems atėjęs iš pasaulio. Jis nėra namų 
kūrybos rezultatas. Praktinis momentas namuose apsireiškia išvi
diniu žmogaus valios palenkimu namų tradicijoms, namų papro
čiams, namų dvasiai ir jų vedėjams. Estetinis momentas namuose 
nesiobjektyvuoja meno kūriniais, bent tokia prasme, kaip mes 
juos šiandien suprantame. Namai yra sukūrę meno užuomazgas. 
Bet šitos užuomazgos visados yra susijusios su žmogaus išvidi
niu gyvenimu. Vadinasi, visas namų gyvenimas vyksta žmogaus 
dvasios viduje, o visi objektyviniai pavidalai čia yra tik atra
ma anam išvidiniam gyvenimui palaikyti arba apreikšti Bet 
šitie objektyviniai pavidalai neturi vertės patys savyje. Namų 
dvasia juos traktuoja, kaip išvidinės kultūros priemones ir dažnai 
tik kaip simbolius. Objektyviniai pavidalai namuose turi visai 
kitokios prasmės, negu pasaulyje. Pasaulyje jie yra laikomi ver
tingais patys savyje. Jų ten yra siekiama, kaip vertingų, kaip sava
rankiškų. Tuo tarpu namuose jie yra vertingi tik tiek, kiek per 
juos apsireiškia išvidinis namų kūrybos veikimas, kiek jie šitą
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išvidinę kūrybą palaiko ir ugdo. Namą kūryba yra iš esmės vidaus 
kūryba. Ji į vidaus gyvenimą eina ir jame pasilieka.

* Dabar mes galime lengvai suprasti, kodėl namu kūrėją yra 
moteris, kodėl ji namu dvasioje geriausiai jaučiasi, ir ką reiškia 
kurti namu dvasioje ir namu bruožus įnešti į visą gyvenimą.

Jau esame minėję, kad pagrindinės moteriškosios kūrybos 
žymės yra šitos kūrybos subjektyvumas arba tendencija tobulinti 
būtį josios viduje, turiningumas arba tendencija savoje kūryboje 
persvarą atiduoti turiniui ir bendravimas arba tendencija sava kū
ryba apimti visą gyvenimą. Narnai savo pobūdžiu kaip tik ir ati
tinka visas šitas moteriškosios kūrybos žymes. Namai yra sintetinė 
gyvenimo lytis ir tuo pačiu ir patenkina moters linkimą aprėpti 
visą gyvenimą. Pasaulyje moteriai šitas aprėpimas yra neįmano
mas, nes pasaulis yra suskaldyta gyvenimo forma. Jis jau yra 
pražudęs pirmykštę gyvenimo vienybę. Tuo tarpu namai ją yra 
išlaikę josios pilnatvėje. Todėl namu dvasioje moters kūrybos 
linkimas apimti visą gyvenimą yra geriausiai patenkinamas. Iš 
kitos pusės, namai yra išvidinė kultūros lytis. Tuo savo pobū
džiu ji patenkina moteriškosios kūrybos pastangas tobulinti bū
ties vidų ir turiniui atiduoti pirmenybę. Moteris linksta kurti bū
ties viduje. Ji nenori objektyvuoti. Tuo tarpu namuose kultūra 
kaip tik yra kuriama viduje. Objektyviais pavidalais ji apsireiškia 
kuo mažiausiai. Todėl moteris namuose kaip tik ir jaučiasi ge
riausiai, kadangi ji nėra priversta savo kūrinį pastatyti priešais 
save, kaip sau svetimą ir atsiskyrusį pavidalą. Taip pat namu 

.kultūrą mpteris kuria visa savo būtybe. Ji čia įdeda visą savo 
dvasią, o ne vieną kurią nors savo galią, kas vyksta vyro su
kurtoje pasaulio kultūroje. Namai moterį išsemia ne kaip ta ar 
kita funkcija, bet kaip visu funkcijų sintezė, kaip organiška visu 
atskiru uždaviniu ir pareigu lytis, kuri labiausiai atitinka sub- 
jaktyvią moters lytį. Namai tampa moteriai viena didele kultū
rine gėrybe, bet visai savotiškos rūšies, kurios lytis niekados 
nesiobjektyvuoja, atskirai nuo kūrėjos, kurios veikimo rezultatas 
neatšiskiria nuo veikėjo. Tai yra panašu į vaidybą, kuri moteriai 
taip pat yra artima. Simmelis teisingai yra pasakęs, kad namai 

1 moteriai yra „pačią save patenkinanti vertybė kaip meno kūrinys“1.
Tarp namu dvasios ir moters dvasios yra organiškas atitikimas, 
nes šita namu dvasia galutinėje sąskaitoje yra moters sukurta, 
pirmykštės moters, kuri nebuvo varžoma jokiu tradicijų, jokiu 

‘ aplinkos nuostatu, bet kūrė tik pagal išvidinius savo prigimties 
linkimus. Namą kultūra eina iš matriarchatintO: pirmykščio gy
venimo, kuris buvo visiškoje moters dvasios persvaroje.

Dabar mums gali būti aišku, kokia prasme yra sakoma, 
kad namu dvasia turi persunkti visą moters kūrybą. Moters kul
tūros negalima apriboti viena kuria sritimi. Moteris, kaip ir

1 op. cit. 308 p.'
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vyras, turi apimti visą gyvenimą ir kurti visose srityse. Bet kaip vyras sava kūrybą realizuoja pasauliodvasią, taip moteris sava kūryba turi realizuoti namą-.dvasią. Šitas namą dvasios realiza
vimas tikrumoje yra ne kas kita, kaip namą kultūros žymią 
išplėtimas ir realizavimas visuose moters darbuose. Namai yra Sintetinė ir išvidinė kultūros lytis. Tai yra du pagrindiniai Jų bruožai. Ir šitais bruožais turi būti pažymėta visa moters kūryba, vistiek ar ji bus teorinė, ar praktinė, ar estetinė. Moteris 
turi kurti visumoje ir viduje. Tik tada josios kūrybą bus tikrai vaisinga, nes ji kils iš giliausio josios būtybės principo. Tai nereiškia, kad josios kūryba neturi apsireikšti konkrečiais pavidalais. Tai tik reiškia, kad šitie pavidalai čia tarnauja tik kaip atrama anam sintetiniam vidaus turiniui. Kai moteris pradeda pamėgdžioti vyri; kūrybos kelią, kai ji stengiasi objektyvuoti, vie-; toje kurtis dvasios viduje, kai ji stengiasi pasiekti tobulų formų vietoje gilaus turinio, kai ji galop pasitenkina viena kuria sritimi, vietoje apėmusi visą gyvenimą jojo sintezėje, ji išeina iš namų į pasaulį ir tuo pačiu išeina iš savęs. Tai yra pagrindinė moters klaida, kuri jai keršija kultūriniu josios neproduktingu• mu. Jeigu moterys ligi šiol yra menkai kultūroje laimėjusios, tai tik dėlto, kad visais amžiais jos stengėsi pamėgdžioti vyrų kūrybos būdą, kuris yra priešingas visai moters dvasiai. Tuo tarpu kūryba negali būti sėkminga ten, kur ji nekyla iš giliausio žmogaus dvasios principo. Moters kūryba gali būti tik išvi
dinė, turininga ir sintetinė. Tai yra namų žymės ir sykiu moteriškosios dvasios žymės. Jos turi būti ir moters kultūros žymės. Šiandien pasaulis pergyvena vyriškosios kūrybos krizę. Moteris dabar yra laukiama, kaip gelbėtoja iš šitos krizės. Todėl moteriškosios kūrybos supratimas ir josios vykdymas yra dabar dau- . giau reikalingas, negu kada nors pirmiau. Moteris turi atsverti vyro perdidelį linkimą, į išviršinius pavidalus, į formas ir į specializaciją. Dabartinė kultūra laukia iš moters išvidinės dvasios, turinio ir organiškos sintezės. Kai šitie pradai bus suteikti, tuomet gyvenimas vėl bus atnaujintas. Bet moters prisidėjimas prie šito atnaujinimo yra būtinas, nes kiekvienas atgimimas ateina tik per moteriškąjį pradą.
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E. BUJOKAH'Ė

Vėjuotą naktį

Juodaisiais gedulais užtraukia debesys padangę, 
ir šliaužia neįveikiami, viršūnėmis pušą...
O vėjas ošia, lyg-bangą šimtai sudūždami į krantą, 
lyg prakeikimai raganą seną...

Žolėj boluoja ašarom nuplauti griaučiai, 
jais rangosi, lyg atminimas, vienišas žaltys:. 
Kažkas šiąnakt ranką grąžyti nepaliaus čia — 
to niekas nematys.,.
P a klydus^paukšt pavėjui kūliais,

ir nuklykia, raudodama ilgai.
Ak, sielą juodos nevilty s taip gula 
ir virpa neišverktos ašaros tenai...

VIKTUTĖ MILAŠIŪTĖ
*

* " *

Kai iš ė iau tą naktį iš namą 
Tamsoj ir taip širdim tuščia, 
Vien atspindys karčiai prabėgusią dieną 
Vij greičiau, greičiau iš čia*

Nepalydėjo nieks, kaip nieks kadaise nesutiko — 
Viena čia atėjau ir išeinu viena,
Mačiau tiktai palangėj — lelija pravirko, 
Ir sugirgždėjo šulinio svirtis sena.

' O išleistuvią linksmą ir triukšmingą dainą 
Pakeltą gluosniai suposmavo.
Ir senos, šimtametės, parko liepos 
„Tu išeini, tu išeini“ — dejavo...

I 
a . * -

Ar manot gaila man karčiai prabėgusią dieną,
> Ar kad viena Čia atėjau — kad viena išeinu 

Ne, tik širdy taip sopančiai kartu.
Kad toks dulkėtas vieškelis kuriuo einu...

TI2 ... .
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Estės reformuoja savo krašto 
namų ūkį

Estijos moterų darbas ir jų organizacijos buvo pilnai įver
tintos, įsteigiant (pagal valdžios įstatymą iš 1935 metų lapkr. m. 
1 d.) Namų Ūkio Rūmus. Šiuo žygiu šeimininkės darbas gavo 
viešą pripažinimą ir tapo sulygintas su kitomis profesijomis.

Šia įstaiga įstatymas siekė apsaugoti šeimininkių ir jų orga
nizacijų inf efesus, įvesti į šią sritį pagerinimų ir teisiškai suly
ginti su kitomis profesijomis.

Namų Ūkio Rūmai turi juridinio vieneto teises, pagrįstas 
viešąja teise. Vykdydami savo uždavinius, Rūmai tyrinėja bendrą 
šeimininkavimo būklę, iškelia trūkumus, siekia pagerinimų, daly
vauja valstybės, savivaldybės ir kitų institucijų veikime, kiek tas 
veikimas liečia namų ūkio sritį; Rūmai patiekia valdomiems or
ganams savo pageidavimus ir pasiūlymus namų ūkio — šeimi
ninkavimo gerovei pakelti. Rūmai rūpinasi namų ūkį liečiančių 
įstatymų ir įsakymų vykdymu, davinėja patarimus, remia, tvarko 
ir išlaiko namų ruošos mokyklas, laboratorijas ir kitas namų ūkio 
mokslo įstaigas. Reikalauja iš šeimininkių profesinio išsilavinimo, 
ruošia Šeimininkavimo kursus, parodas, konkursus ir skiria pre
mijas už pasiektus šeimininkavimo srityje rezultatus. Rūpinasi 
namų gaminiais ir tvarko jų rinką.

Namų Ūkio Rūmų veikimas išplėstas visoj Estijoj, centras 
— Taline. Savo veikimo apyskaitą Namų Ūkio Rūmai duoda 
Švietimo, Socialinei ir Žemės Ūkio Ministerijai.' Bendra veikimo 
priežiūra pavesta Vidaus Reikalų Ministerijai.

Rūmus sudaro 60 narių, iš jų 50 renkama iš moterų organi
zacijų narių (34 nariai iš ūkiuose dirbančių moterų organizacijų, 
I6 iš miestuose ir kaimuose šeimininkaujančių moterų organiza
cijų). Šis paskirstymas remiasi tuo, kad 2/ą Estijos gyventojų 
gyvena ūkiuose ir tik l/s mieste.

Estijos Ž. Ū. Centralinė Moterų S-ga yra centrinė organizacija 
visų ūkiuose dirbančių moterų organizacijų. Ji yra įkurta 1928 m., 
nors šis judėjimas jau anksčiau buvo prasidėjęs, šiandien Sąjungai 
priklauso 400 Ž. Ū. Moterų Draugijų, kurių bendras narių skaičius 
praneša 25.000. Sąjungos veikimas kasmet kyla, ypač pasireiškė stei
gimu namų ruošos mokyklų, įkūrimu pirmosios mokyklos tarnaitėms.
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Estijos Moterų Sąjunga yra centrinė organizacija visų mies
tuose ir kaimuose gyvenančių moterų organizacijų. Jai priklauso 
4b moterų organizacijos. Ji taip pat laiko namų ruošos mokyk
las ir kitas įstaigas. 

F ’ . ’

Dar 10 Namų Ūkio Rūmų narių yra atstovės specialių darbų 
sričių. Šiandien N Ū. Rūmams priklauso dvi pedagogės, viena 
gydytoja, viena architektė, viena chemikė; viena sodininkystės eks
pertė, viena paukštininkystės ekspertė,jyiena teisininkė, viena namų 
ruošos ekspertė ir viena organizacijų ekspertė. . t • * * ' ■

Į Namų Ūkio Rūmus moterys renkamos penkeriems metams, 
ir nejaunesnės kaip 25 metų amžiaus.

Rūmų organus sudaro visuotinas susirinkimas, valdyba ir 
revizijos komisija. Steigiamasis susirinkimas įvyko 1936 m. ge
gužės 13 d., kuriame pirmininke buvo išrinkta Linda Eenpalu ir 
astuonių asmenų valdyba.

Pirmasis šių Rūmų uždavinys buvo nustatyti darbo prog
ramą ir biudžetą. Techniški darbai buvo pavesti generalinei 
sekretorei p. Hildai Ottenson, šios rūšies specialistei. Visus rei
kalus tvarko Rūmų biuras, pirmininkės priežiūroj.

Estai, pasipuošę tautiškais rūbais, šoka.
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•7Kad darbas sėkmingiau vyktų, kiekvienai sričiai sudaryti 
- komitetai. Jų yra keturi: maitinimo reikalams, rankdarbiu, 3 auk
lėjimo ir sveikatos reikalams, ir namų ir sodų įrengimui.-Komite
tai susideda iš 7—12 narių ir vadovaujami pirmininkės.

Darbo planas
Rūmų uždavinys yra kultūrinti visas su šeimininkyste su

rištas gyvenimo sritis atsižvelgiant į krašto savitumus, praeitį, 
klimatą ir estų charakterį. Savo darbą Rūmai nori išplėsti visose 
srityse, kurios sąlyguoja žmonijos gerovę. Jie rūpinasi maistu, 
namų įrengimu, namų darbo organizavimu,, rūbais, higiena, vai
kais, auklėjimu, taip pat visais kultūriniais reikalais, kaip litera
tūra, menu, teatru ir 1.1. Stengiasi pakelti intelektualinį šeimininkių 
išsilavinimą, jų darbą apšviesti, kad šeimininkės darbas būtų labiau 
gerbiamas.

Prieš pradėdami savo tiesioginį darbą, rūmai susipažįsta su 
dabartine miesto ir kaimo namų padėtimi. Taip pat patikrina jau 
esamų ūkio mokyklų darbą. Studijuoja, kiek vidaus pramonė 
gali patenkinti, būtinus reikalavimus ir ko reikia įsigabenti iŠ 
užsienio. Rūmai veikia kontakte su visomis sau panašiomis orga 
nizacijomis, įstaigomis, laboratorijomis, ir griežtai apriboja savo 
darbo sritį, kad išvengtų lygiagrečio darbo. Įvedant pagerinimus 
į fabrikus, prekybą ar amatus, rūmai turi teisę pareikšti savo pa
geidavimus. Taip pat dalyvauja įvairių namų ūkio sričių įstatymų 
ir nurodymų aptarime. Jie ieško kelių ir priemonių įvesti į namus 
visa tai, kas yra tikrai gera ir reikalinga, kas yra itin sunku, nes 
senosios šeimininkės ne taip lengvai atsisako nuo įprastos tvarkos.

Vienas pirmųjų rūmų uždavinių yra pagerinimai maisto 
srityje. Ir čia svarbu pirmiausia peržvelgti, kas yra jau pasiekta 
ir koks dabartinis maitinimosi stovis.

Ieškoma būdų praktiškai tikrinti atskirus namus. Tikrini
mas užtrunka keletą dienų, ir kartojamas visais metų laikais. 
Medžiaga turi būti rūmams pristatyta, peržiūrėta ir tik tada da- • 
rotnos išvados ir atatinkami žygiai. Žinoma, griežtų normų nu
statyti negalima, kadangi pasitaiko įvairiausių-aplinkybių. Rūmai 
rūpinasi maisto analize ir tikrina maisto gaminimą, kokius pro
duktus ir kaip pristato juos kaimietė į rinką. Rūmai renka 
pavyzdžius visų, laikomų gerais, maisto produktų ir, jeigu jie 
pasirodo netikę, praneša apie tai gamintojams. Tikrinamas maisto 
produktų šviežumas ir konservavimas. Rūmai siekia priversti 
sunaudoti visus šiai dienai skirtus produktus kuo naudingiausiai. 
Tam tikslui yra įsteigta bandomoji virtuvė.

Lygiai svarbus uždavinys yra priežiūra vaikų maitinimo, 
ypatingai mokinių, kurie gyvena atskirai nuo tėvų. Taline ir 
kituose miestuose steigiami bendrabučiai.

Svarstomas butų klausimas, jų įrengimas, tvarkymas ir tin
kamumas darbui. Rūmai nori įsteigti nuolatinę namų tvarkos pa-

1452*

19



vynmedžio šakelė
» • • *

Rezureciio
Ko skamba varpai
Taip galingai, laisvai?.
Kaip plaukia jųjMas^toli... .
Širdis, rod’’s, sukrunta,
Apmirus nubunda
Ir žvilgsnį aukšty b ėn keli...
Ramybė ir džiaugsmas!
Koks dangiškas jausmas!
„Velykos!“ Tau šypso gamta...
Ir sieloj nušvinta,
Jos pančiai jau krinta!
Ji vėl kaip erelis laisva!

rodą, kuri populiarintų tikslų butų įrengimą. Rengimo sąmata 
turėtų būti pritaikyta vidutinių pajamų turinčioms šeimoms: vir
tuvės, dviejų kambarių ir sandėlio įrengimas. Turėtų, būti paro
dyta ir kambarių įrengimo ir baldų modeliai, kuriuos, reikalui 
esant, lengvai galima būtų persiųsti iš vieno miesto į kitą. Taip 
pat manoma ištirti įvairių šeimininkystės reikmenų tinkamumą ir 
visas tinkamas reikmenas pažymėti rūmų antspauda. Siekiama 
patikrinti visus įrankius, reikalingus švarai namuose palaikyti. 
Rūmai kreipsis į audiniu pramonę ir reikalaus gaminti praktiškas 
ir patvarias medžiagas valymo reikalams. Rinks tinkamų medžiagų 
pavyzdžius. Ypatingai rūpinsis vilnų ir linų išdirbinių pritaikymu.

Rūmų darbo programon įeina ir bendri sveikatos ir auklė
jimo reikalai, kaip kūdikio vystymosi priežiūra, maitinimas ir 
auklėjimas. Plačiai teikiami sveikatos patarimai, kad išaugtų 
dvasia ir kūnu sveikas jaunimas. Šie darbai pavesti auklėjimo ir 
sveikatos reikalų komitetui.

Namų Ūkio Rūmai nori išrišti visus su šeimininkyste su
sijusius klausimus. Praktiškas plano vykdymas pavedamas Esti
jos Ž. Ū. Centrąlinės Moterų Sąjungos ir Estijos Moterų sąjun
gos skyriams. Rūmų biudžetas siekia —49355 kr. Mažesniąją 
pajamų dalį sudaro pavienių asmenų ir įstaigų įnašai, o apie 97u/o 
turėtų duoti valdžia ir artimos ministerijos1.

Vertė Eug. Malinauskaitė

l. Šio straipsnio medžiaga gauta per p. Fr. Pikčilingieiię iŠ vienos Estijos 
Namų Ūkio Rūmų atstovės. Red

■ •/
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H. LUKAUSKAITĖ
... «* • . ■ 

» ' " .

Užkerėtame dvare
Ak, senas tatai buvo dvaras, senais liūdnais niedžiaisv apau

gęs. Ir sidabrinių topolių lapai liūdnai ten šlamėdavo. Žaliam, 
mauruotam prūdely snaudė senas, supuvęs lotelis. Gal jis kadaise 
ir pažino geresnius laikus, gal ir, jame skambėjo juokas, šlamėjo 
tylios meilės dainos. Bet tatai galėjo būti tik labai, labai senai. 
Kai dar nebuvo dvaras apkerėtas.

...O keistas buvo tasai apkerėjimas, ne kiekvienas jį tuoj atė
jęs pajusdavo. Bet jei ėjai ten atvira širdim, klausydamas ką 
rauda vėjas, galėdavai keistų, stebuklingų apysakų nugirsti. Il
gais rudens vakarais šlamėjo topolių balzgani, jau veik negyvi 

-lapai, šnarėjo — kad nevisada buvo čia taip tuščia ir liūdna. 
Supuvęs dabar ir apsamanojęs tiltas kadaise linksmai dundėdavo 
skambių kanopų pažadintas. Ir prie aukštų gonkų, kurias dabar 
tik žaliai raudonas laukinių vynuogių kilimas puošia, išlipdavo 
iš vežimų puošnios moterys, ir skambėjo namai jaunu juoku, o 
parke margavo lengvi moterų rūbai — netikėtai pražydę žiedai. 
Senai tatai buvo. Aukštos gonkos nušiuro, supuvo laiptai, lentų 
tarpeliuose augo ilgos iŠtysusios žolės, supo savo liemenis stebė- 
damosios, kad nesumina j aš žmogaus koja. Nes ir kas gi galėtų 
suminti? Tuščias buvo dvaras, nebuvo nei žirgų arkly dės e, nega
lėjai ten nugirsti nei vištų kudakavimo, nei avių gailaus mėkse- 
nimo, nei kito gyvio balso. Tik liūdnas senas katinas, tris kojas 
beturėdamas tyliai vaikštinėjo užkerėtuose rūmuose, miegojo se
nuose, kadaise margais šilkais, o dabar pilkom dulkėm dengtuose 
foteliuose. Tik prijaukintas kranklys kartais sukranksėdavo, tu
pėdamas ant židinio atbrailos, kai prieš židinį atsisėsdavo senoji 
dvaro šeimininkė, tokia pat nublukus ir pilka, kaip jos rūmai.

Ilgais rudens vakarais sėdėdavo ji tenai savo sugriūti pasi
ryžusiam fotelyj ir žiūrėdavo į linksmą, neramią liepsną. Gal jai 
dabojosi ugnies lengvūs šokiai, gal prisimindavo senus laikus — 
kastą galėtų įspėti. Tik kartais svečiui užklydusiam papasako
davo jinai apie senąjį dvarą, senus jo gyventojus. Gražus buvo 
dvaras, mylėjo jį jo savininkai. Tik jis visus apkerėdavo, niekam 
laimės neteikdamas.

Baisūs dalykai vyko kadaise dvare. Ten, prie žaliais maurais 
užaugusio prūdo, nužudė vyras savo jauną žmoną. Dėlko nužudė,» ■ ‘
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niekas nesužinojo. Tik šilkinę . mėlyną virvę, ant kurios jis pasikorė, 
pasiėmė jö jaunoji sesuo ir iškeliavo į platų pasaulį dalios ieškoti.

Tai tada išėjo iš dvaro ir laimė. Niekas nepamatė kurį va
karą paliko ji senąjį dvarą, kuriuo keliu nuėjo — tik neliko jos 
ir niekad jau grįžti dvaran nepanorėjo. Keitėsi dvaro savininkai, 
bet nei vienas jų savo valia nepaliko - senųjų namu. Ateidavo 
dvaran dažnai jauni ir stiprūs, vilties kupini, bet pakerėdavo juos 
dvaras, išmokdavo jie svajoti ir ilgėtis, ilgai vaikščioti šlamančiomis 
alėjomis, skandinti ilgesį vyne. Ir daug jau dešimtmečių, praėjo 
— o dar nebuvo dvare šeimininko mokančio dirbti. Todėl eidavo 
dvaras iš rankų į rankas ir visi skirdamiesi su juo sunkiai liū
dėjo. Prisimindavo kartais senoji ponia ir savo jaunystę ir visą 
gyvenimą savo sename dvare. Kaip linksminosi ji jaunystėje, 
kaip mylėjo, kaip palaidojo abu savo vyru, sūnelį mažą viena augi- 
nosi, seno dvaro niekad nepalikdama. Dar tuomet gėlynai mar
gavo žiedais, sienos buvo puikiais paveikslais nukabinėtos. Ir 
dabar dar sienose liko dėmės ne taip storu dulkių sluoksniu nu
klotos, ne tiek saulės nublukintos, kur seniau tie paveikslai kabėjo.

Ir dar liūdniau nusvirdavo žila jos galva ir ranka pamirš
davo paglostyti katiną trim kojom apie kėdę, stipinėjantį, kai gal
vodavo senoji ponia apie savo sūnų. Gimė jis sename dvare ir 
nuo pirmųjų dienų pakerėjo jį dvaras. Tik todėl taip ilgai jis ' 
klausydavo vėjo šlamėjimo, nežaisdavo linksmai, kaip kiti jo am
žiaus berniukai, senąjį kranklį glostydamas, pasakodavo jam ilgas 
keistas pasakas. Anksti jis pradėjo eiles rašyti, liūdnas ir gražias, 
kaip vakarai sename parke. Mylėjo jis dvarą savo, kaip kad kara
lius myli savo karalystę. Išties, ar nebuvo tai jo karalystė, jo 
sapnų karalystė? Tik dirbti jis niekad neišmoko, nors klusnus 
buvo ir gerų norų kupinas. Ne žemę pamilo jis savo, prakaitu 
laistomą ir derlingą žemę, ne rugius žaluojančius, ne plačius ari
mus, — tik parką šlamantį, rūmus tylius ir pasakingus, kur 
kiekvienoje kertelėje dar gyveno praeities šešėliai, tik aukštas, bal
tas gonkų kolonas vynuogėm pasipuošusias.

— Taip, apkerėjo jį dvaras, apkerėjo —: tyliai kartodavo 
ponios bespalvės lūpos, o žila jos galva liūdnai lingavo.

Išaugo sūnus lankstus ir aukštas, bet keisti buvo jo-jau
nuoliški žaidimai. Nejodinėdavo jis eikliais žirgais, nemedžiodavo, 
nešokindavo jaunųjų merginų, tik mėgo žaisti žodžiais, varstyti 
juos gražiai ant minties siūlo, kąip kad mergelės gintarėlius 
varsto. Ir nors buvo jis geras žmonėms, — niekas jo nemylėjo, 
svetimas rodės visiems jis ir keistas.

Kartą parsivežė sūnus' dvaran jauną žmoną. Ir dukrelė 
šviesplaukė sudrumstė savo juoku senųjų namų tylą. Rodėsi — 
štai grįžta laimė senan dvaran. Bet ilgėjosi jauna moteris. Ko 
ilgėjosi — nei pati nežinojo. Nors šaunius pokylius ruošdavo 
vyras žmonai palinksminti, nors daug svečių suvažiuodavo, daug 
poetų eiles ten savo skaitė, daug dainų ten buvo sudainuota — 
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vis liūdnesnės darėsi moters akys, slėgė ją dvaro kerėjimai. Ir 
kartą pabėgo žmona ir dukrelę šviesplaukę išsivežė. N es i vijo jos 
vyras, nešoko ieškoti. Liko vienas sename dvare. O tylu dabar čia 
buvo.' Kasmet mažiau darbininkų ardavo dvaro laukus,, tik sko
lintojai garsiais reikalavimais sudaužydavo kartais dvarą apgobu
sią tylą. O ponas sėdėdavo ilgas valandas šlamančiam parke, ar 
rūmuose prieš židinį, žiūrėdamas,_kaip žaidžia švieselės raudono 

. vyno stikle.
Slinko dienos, mėnesiai, metai. Ir neliko tvartuose galvijų, 

gėlynuose lepios gėlės užleido savo vietą vešliems varnalėšams. 
Ir tarnai kaž kur išsivaikščiojo. Liko dvare tik sena šeimininkė 
su savo sūnumi, tik trikojis katinas iš kaž kur atklydęs ir krank
lys, nepanorėjęs senąjį dvarą palikti. Patarnaudavo jiems mote
rėlė, tokia pat keista ir nublukus, kaip ir viskas tame, dvare. 
Viena akim ji niūriai žiūrėdavo į senąją ponią, kitos neturėjo — 
kas ir kaip jai ją išmušė, niekas neklausė. Kartais koks pakly
dęs keleivis pabelsdavo į langus, įsileisdavo jį kreiva tarnaitė, 
duodavo jam apšilti. Gal kartą labiau sušalęs keleivis pabeldė 
į langus, gal jam sušilti jinai padėjo — kas čia žino. Tik kartą 
štai kas įvyko.

Buvo tylus žiemos vakaras. Ilgai sėdėjo senoji ponia prieš 
židinį. Sūnaus nebuvo namie. Tylu. Tik katinas sušilęs prieš 
liepsną sau kaž ką sumurmėdavo, tik pokšteldavo atkaklesnis 
šakalys. Liūdnas mintis galvojo senoji moteris. Apie tai, kad 
neilgai jau teks gyventi sename dvare. Reiks palikti tuos rūmus, 
kuriuose tiek metų jos dūsauta, verkta. Atiteks senas dvaras 
svetimiems. Ir toks gailestis suspaudė jai širdį, kad panoro dar 
kartą vienui viena apeiti senuosius namus, apžiūrėti visus jo už
kampius. Paėmusi žvakę ėjo senoji ponia iš kambario į kambarį, 
ilgai sustodama ten, kur atminimai dar gyveno senuose kamba
riuose, klausydamasi žingsnių senai nuskambėjusių, skaičiuodama 
ašaras dvare išlietas. Drebėjo aukštai iškeltos žvakės liepsna, 
keistą ir piktą lemiantį šokį šešėliai Šoko. Ėjo paskui ją palydo- 

•vai — juodas bekojis katinas ir dar juodesnis liūdesys.
Taip ėjo jie tryse vis tolyn. Štai jau perėjo gyvenamus 

kambarius. Drebančia ranka atkabino ponia nuo diržo raktus, 
atvėrė senas ąžuolo duris. Šalčiu ir puvėsiais dvelkė iš tamsos. 
Čia jau niekas senai negyveno, kambariai stovėjo nekūrenti, pro 
stogo plyšius varvėdavo vanduo, vėjai čia verkdavo ir slankio
davo patamsės. Staiga nugirdo ponia katės kniaukimą. Atsigrįžo 
— jos juodas katinas buvo čia pat už jos, ten kas kitas atsiliepė. 
Aukščiau dar iškėlė ji žvakę, bet senoji pokylių salė buvo didelė 
ir kertės skendėjo šešėliuose. Tykiai artinosi ponia J tą kertę, 
kur balsą kaž kieno nugirdo. Jau pamatė ant grindų kaž ką 

v tamsų, nei žmogaus, nei gyvio formos neturintį. Palenkė žvakę -- 
nustebo senoji ponia. Į didelę skarą įsuptas verkšleno kūdikis, 
drebėjo numėlynavusios lupytės. Greitai pakėlė jį ponia, greitai
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K. KARUŽA
. • * ' •

/• , 

r „ ■ ■ * *

Be namų...
i ’ -

Atsimeni tą dieną, tą saulėtą, ta gražią, 
kada išsiskleidė pamėlę lino akys?... ■ 
Palikome namus, sodybas. Džiaugsmas dažė 
margai pasauli, lyg plaštakę..
Paskui... Paskui pradingo juokas, vėso džiaugsmas, 
o šviesios dienos nejučiom pajuodo!
Kiekvieną džiaugsmą sielvartais ataudėm, 
visokiam žydrume tviskėjo juoda!

s- * ' . «

Palinko miškas žalias, tą vakarą, ta niūrųjį 
ir saulė alpo žemės karstau...
Mergyte, tą kart mes radome savyje visa ko... 
ir visa kas aplink voratinklius nuodingus karstė.
Atsimeni tą vakarą, tą gražų, tą taip mėlyną, 
kada negrįžę paukščiai kelyje pavargo...
O mes nebežinojome mergyte, kad gyvenimas 
ir skausmo pilnas ir... juodo vargo.

paliko tamsius kambarius. Dar spėjo juodas katinas pasprukti, 
bet liūdesys liko ten, už užtrenktų durų.

— Darata, Darata — šaukė ponia, o toji jau-stovėjo prieš 
ją išsigandusi, pabalusi.

— Kas tai, Darata?
— Dovanok, ponia, dovanok. — Greitai krito Daratos žo

džiai ir apie baimę, ir apie ponios paimtą skarą, į kurią kūdikį 
įsupo, ir apie tai kaip per nakt klausėsi prie durų, bijodama salėn 
įeiti, ir gyvą rast, bijodama, ir mirusį pamatyti, nes kur gi pasi- 
dėsianti su kūdikiu, užjuoks žmonės, gi galva jau žįlsta.

— Tu. Tai tu, — nustebus kartojo ponia, pervystydama 
kūdikį. O kai grįžęs sūnus nustebęs žiūrėjo į motiną, liūliuo
jančią mažytį, toji šypsodamos jam sakė: .

— ...ak, tiek ašarų, išlieta tame dvare, tiek ašarų. Tegu bent 
kūdikio akys jame išdžiūva, tegu kieno vargas prašvinta. Kol dar 
mes čia gyvensim — gal spės paūgėti.

Taip liko vaikąs dvare. Ir nors taip pat tuščias ir apleis
tas buvo dvaras, senai poniai rodydavosi, besiklausant mažų ko
jelių tupčiojimo, links maus vaikiško tralialiavimo, kad subirėjo 
pikti kerėjimai ir laimė pamirštą kelią dvaran surado.
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J. DR.
J

Ponia Pakštienė pasakoja
Malonioj vakaro žiburių prieblandoje, ramiu, giedriu upeliu 

sruvena žodžiai. Tai kalba ponia Pakštienė. Jau gerokai laiko, 
kai ponia grįžo iš vaišių Amerikoje — lankė savo motutę — 
bet parsivežti iš ten įspūdžiai dar tokie gyvi ir spalvingi, kad jie, 
papasakoti siaurame Naujosios Vaidilutės artimųjų būrelyje, pra
šosi perduodami visoms skaitytojoms. Juk išgirsti gyvą žodį apie 
sesę lietuvę, išėjusią į užjūrį ieškoti sau laimės, išgirsti gyvą žodį 
apie ten gimusias ir kylančias į kultūrinius lietuvybės horizontus 
šviesuoles, juk taip neįprasta, beveik egzotiška. O pačių ameri
kiečių, tikrų jankių moterų gyvenimas irgi įdomus. 

* . ■ ■ 1

Amerikietės kelias į baltarankes — inteligen tinęs profesijas
Kalbama, kad amerikietė gyvenime pirmauja, ji veda, o vyras 

ją seka. Bet ištiktųjų tenka pasakyti, kad taip ir ne. Juk kai- 
kuriuose štatuose ištekėjusios moterys negali mokytojauti.

Tiesa, į inteligentinęs, baltarankės profesijas kelias moteriai 
amerikietei nelengvas. Į gimnaziją ten nelengva įstoti dėl konku
rencijos. Atranka daroma ir stojant į universitetą. Čia dar rei
kalaujamas ir charakterio liūdymas — nesugyvenamas žmogus 
nebus universitete. Be to, neužtenka tik išeiti kokią nors mokyklą, 
reikia dar šalia to visko daug praktikuotis atatinkamose įstaigose. 
Pav., lankančios mokytojų seminariją, turi ne tik mokykloje, bet 
ir psichiatrinėse ligoninėse atlikti praktiką. Be to, prisiminkime, 
kad Amerikoje fizinis darbas daugumoje yra geriau apmokamas, 
kaip „baltarankių“ kultūrinių profesijų. Bet, nežiūrint tokių sąlygų, 
moterų šviesuomenė Amerikoje gausi. Net ir lietuvaičių inteli
gentija gana gausi. Net ir Lietuvoje yra visa eilė Amerikos lietu
vaičių šviesuomenės. Žinomi šviesuomenėje Amerikos lietuvaičių 
vardai: p. p. Avienėtaitė, Šalnienė, Gustainienė, pati pasakotoja 
p. Pakštienė ir k. Šia proga reikia pažymėti, kad amerikietės 
moterys mėgsta socialinius mokslus ir noriai eina į socijalinius 
darbus.

Moterys praktiškose profesijose
Bet vis dėlto tokios ir panašios aplinkybės nuteikia ameri- 

kietę, kartais tikrai priverčia, ieškoti darbo praktiškoje gyvenimo
, _ 4 . ‘ • >
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Magdalena Avietėnaitė. Gimusi 
netoli Kalvarijos, Marijampolės 

I ąpskr. Užaugusi J. A. Valst. Mo- 
Ikė'i Worcestery ir Genevoje. 1914 

—1920« redagavo „Amerikos lietu
vį“ Worcestery. Veikliai dalyvavo 
Amerikos lietuvių organizacijų gy
venime. 1920 m. atvyko Lietuvon 
ir visų laikų dirba užs. reik, m-joj. 

} 1914—26 m. buvo Eito * direktore,
1926. VII. 1. paskirta užs. r. m. In
form. (spaudos) biuro vedėja. 
, Amerikoslietuyl* beredaguodama 
parašė visų eilę auklėjamų straips
nių ir knygas: Didžioji Pranciizi- 

| jos revoliucija — 1917, Istorijos
' žymiausių Europos tautų, dalyva

vusių didžiojoj karėj —1917, pran
cūzų, vokiečių ir anglų kalbų va- 

; doyėliai, namų ruošos vadovėlis
i ir kt. Lietuvoje bendradarbiavo

įvairiuose laikraščiuose ir žurna
luose. Be to, parašė anglų kalba 
knygų „Lithuania“ (J. Milašiaus 

išversta prancūzų kalbon).

srityje — imtis smulkių profesijų. Kai kuriose tų profesijų lietu
vaitėms gerai sekasi — nuo paprastos pardavėjos jos iškyla iki 
didelių firmų ar prekybos namų užpirkėjų. Iš tokių yra žinomos, 
pa v., Keblaitytė ir k. Pas mus tokia profesija nežinoma, todėl 
dažnas neįsivaizduos, ką reiškia ta užpirkėja. Būti didelio maga
zino — krautuvės užpirkėja reiškia turėti ne tik išsilavinimą, bet 
ir skonį. Paprastos pardavėjos irgi turi ruoštis savo profesijai, 
jos turi baigti specialią amatų mokyklą.' Joms svarbu įsigyti el
gesį, kuris parodytų, kad kiekvienu atveju klijento viršus. Užpir- 
kėjos privalumai kiek kitokį — pagal jos uždavinius. Ji turi 
pažinti vartotojus, jų skonį ir reikalus, kitaip sakant tą rinką, 
kurią jos aptarnaujama prekybos įmonė aprūpina. Ji turi mokėti 
skoningai ir praktiškai parinkti prekes tai įmonei, taigi, ir visą 
gamybą turi pažinti.

Antroji dėmesio verta nauja praktiška profesija Amerikos 
moterims yra dietetikės profesija. Pav., Simons kolegijoj išeinama 
socialinis ir dietetikos — valgių mokslas. Tai 4 metų kursas. 
Kolegiją baigusios gauna dietetikės vardą.

Kas yra dietetika? Tai mokslas apie valgių sudėtį ir jų 
įtaką žmogaus organizmui (pas mus šia prasme valgio sąstatas 
tyrinėtinas ir taisytini patiekalai). Dietetika net išsigydoma. Tos
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srities specialisčių pareikalavimas didelis, ir todėl moterys skver
biasi į panašias mokyklas. Dietetikos mokslas išeinamas per 4 
metus. Pagrindas yra chemija.

Panašių, praktiškų profesijų moterims Amerikoj ir daugiau 
yra, bet jau ir iš čia suminėtų ryškėja moterų darbo ieškojimo 
kryptis.

Laiko dvasia Amerikos mokyklose
Ponia aplankė visą eilę lietuviškų ir kitų mokyklų — kole

gijų. Ieškoma naujų kelių, mokymo metodų. Pav., svetimas kal
bas mokydami, seniau tik versdavo, o dabar imta mokyti natūraliu 
būdu. Pagalbon imamas neretai ir gramofonas ir kitokios naujos 
priemonės. Bet mus nustebina Amerikos mokykloje ne tas. Mums 
neįprasta, pav., mokykloje kalbėti mergaitėms apie kosmetiką iš 
teigiamos pusės ir net mokyti mergaitės tos kosmetikos. O ten 
pasitaiko ir tokių pamokų. Pav., pamokos tema „Asmenybė, pa
traukimas ir grimas“. Tos pamokos metu laikraščių atstovės— 
redaktorės pasakoja, kaip reikia dažytis, kaip grimą pritaikyti 
įgimtiems veido savumams. Žinoma, tai kurijozai net amerikiečio 
akimis žiūrint ir tas ne taip jau dažnai kur pasitaiko. Bet yra 
vietų, kur ištikro daug laisviau dirbtino pasigražinimo priemones 
vartoja negu pas mus.

Bet kad tai būtų nemoralumo ženklas, sunku pasakyti. Šia 
proga neprošalį bus pastebėti, kad Amerikoje žmogaus elgesys 
doros atžvilgiu reguliuojamas netik tikybų nuostatais, bet ir val
džios įstatymais, kurie vyrą padaro labai atsakingą už savo veiks
mus moters atžvilgiu. Įstatymas reguliuoja vyrų ir moterų santy
kius moters naudai. Moterys tokias sąlygas nekartą išnaudoja, 
bet užtai vyrai kaip tik priversti atsargiau elgtis. Manoma, kad 
tas netik apsaugo moters, kaip fiziniai silpnesnio individo, teises, 
bet yra ir rimtu stabdžiu prieš ištvirkavimą.

Visų Amerikos lietuvių dėmesį ypatingai patraukia Marija- 
nopolio kolegija. Tai tikrai moderniškas lietuviškos kultūros 
Amerikoje židinys. Džiugina amerikiečius neseniai apsigyvenusios 
ten marijampoliškės Vargdienių Seserys. Pats Marijanopolis anks
čiau buvo Vonsiackio, buvusio Lietuvoje žandarų viršininko, nuo
savybė. Jį lietuviai nupirko iš Vonsiackio sūnaus.

Y ’ •

Mada užtušuoja socialinius skirtumus
Amerikietėms prancūziški modeliai' atrodo nevisai praktiški 

ir perbrangūs. Be to, ir estetiniu atžvilgiu jie nelabai tinka ame
rikietės tipui. Todėl amerikietės juos perdirba, pritaiko sau, bet 
pastaruoju laiku į madų salionus visu frontu žygiuoja Holivudo 
modeliai. Už juos net propaganda varoma, ruošiant madų paro
das, kuriose modeliams demonstruoti manekienais labai tinka 
lietuvaitės. :
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O. Pakštienė, V. D. Universi
tete šešis metus dėsčiusi anglų 
kalb?, ir šiaip žinoma kaip veikli 
mūsų katalikiškos moteriškos vi
suomenės narė Amerikoj ir Lie

tuvoj. '

Iš viso reikia pripažinti, kad amerikietės geriausiai visame 
pasauly apsirėdžiusios. Bet mada čia panaudojama ne tam, kad 
būtų, iškelti socialiniai luomų skirtumai, o priešingai — kad už
tušuotų tuos skirtumus. Dėvi vienodai — tarnaitė ir milijonierė...

Amerikos lietuvės labai tvarkingos. Tiesiog nuostabu daro
si, palyginus tėvynėje esančių ir Amerikos lietuvaičių tvarkingumo 
skirtumą. Kaip kitos tautos žmonės.

Labai madoj asmenybės klubai. Jų tikslas padėti kurti as
menybę, tobulinti išvaizdą, taisyti elgesį. Ten moko net tokių 
smulkmenų, kaip kalbėti telefonu, kaip kokia proga rengtis ir p.

Elektra amerikietei šeimininkei — viskas
Amerikoje šeimininkauti ir inteligentei moteriai nėra sunku. 

Visą šeimininkavimo darbą labai palengvina elektra, o mieste dar ir 
kitos sąlygos, būtent, šeimininkės krautuvėse daug dalykų gauna 
pagamintų ar bent pusiau pagamintų. Didoką skalbinių žlugtą 
elektros įrengimo pagalba galima išskalbti per pusvalandį, o pie
tus iš pusiau parengtų produktų paruošti per keliolika minučių — 
kol svečias grįžęs iš pasivaikščiojimo ar vyras iš darbo nusiplau
na rankas. Šeimininkė eina pasivaikščioti kartu su svečiais ir tuo

• - •
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-pat laiku krautuvėse superka produktus. Mėsa paprastai labai surūšiuota. Užtenka pasakyti, kokiam patiekalui, ir gauni atatinkamos rūšies raumens. Žuvys irgi parduodamos visai išvalytos, paruoštos, tik kepk. Net sriubą gauną krautuvėje — aklinai uždarytuose induose, užtenka tik pašildyti. Tokiais produktais nešina, šeimininkė grįžta į namus kartu su svečiais, kuriuos valandėlei palieka. s večių kambary, o pati virtuvėj paruošia beregint pietus. Taip pat produktus įprasta užsakinėti telefonu.j Virtuvė lengvą — daugiausia su daržovėmis. Mėgstamaį pomidorų, apelsinų, ananasų sunkos. Užkandai, pietus pradedant,j madoje salera — ją taip paruošia, kad būtų trapi, ir kramto ją žalią.{• . Prohibicijos įstatymą panaikinus, svaigalai pasirodė ir anti vaišių stalo. Bet tas geriau negu slaptas girtuokliavimas. Prohi-J bicijai esant, jaunimas tikrai ištvirkavo — kiekvienas gimnazistas■ kišeniuje turėjo „flakoną“. Pas mus vaišina, kad pasigertų, o Ame-j rikoj šeimininkė yra atsakinga už savo svečių blaivumą. Visuomenės opinija girtuokliams labai nepalanki — įsigėrusius filmuoja ir filmą demonstruoja teisme. Tas žinoma, atgrąso. Katastrofos atveju, didžiausiu kaltininku laikomas alkoholis, ir policininkas1 visada pauosto, ar mašinos vairuotojas negirtas.Tarnaičių pagalba amerikietės mažai naudojasi. Jas samdosi■ tik turtuoliai, milijonieriai. Į tarnaites tinka švedės ir lietuvaitės,■ kaip sumanios, doros ir teisingos. Labai dažnai tarnaitėmis^ turtingus namus eina vasaros atostogų metu, net studentės. Padavėjomis jos uždirba net iki 300 litų per savaitę. Geriausia betgi amerikietės tarnaitė yra elektra — nęt ir tortus maišo elektros aparatas.Amerikietė šeimininkavimui yra gerai paruošta. Namų ruo- J šai net pradžios mokykloje skiriama savaitėje dvi pamokos. Mokinės dirba grupėmis specialioje virtuvėje. Radio namų ruošai— J moterims skiria labai daug dėmesio. Šitam reikalui radio panau- doja priešpiečio valandas —- tuo laiku vyrai įstaigose, vaikai ir > jaunimas mokyklose, o moterys kaip tik namuose ir gali valandąj kitą paklausyti naudingų patarimų. Iš visko atrodo, kad Ameri-
i koj šeimininkės paruošimui ir pačiai namų ruošai, to darbo sąlygoms palengvinti, skiriama daug dėmesio. Nenuostabu todėl, kad ten šeimininkės vertinimo mąstąs yra virtuvė. Ne svečių kambario apstatymas reprezentuoja šeimininkę, o virtuvė, jos tvarka, švara. Virtuvėj kartais amerikietė ir priima savo drauges. Amerikietės yra perdėm tvarkingos šeimininkės — tvarkoj turi būti netik būtas, bet ir visi namų reikalai. Jos sudaro namų biudžetą ir po to tvarkingai registruoja visas pajamas ir išlaidas. Tam reikalui yra spausdinamos specialios knygos, kurių kiekviena šeimininkė gali nusipirkti knygyne. Pagal tą knygą registruotinos namų biudžeto sritys taip atrodo: 1 užrašoma data, 2 tos dienos pajamos, 3 pajamų šaltiniai, 4 išlaidos maistui, 5 — butui, 6 — rūbams, 7 — patarnavimui, 8 knygoms, 9 — baldams, 10 —■ ■ »
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higienai (muilas ir k.), 11 — kelionėms, 12— labdarybei/ 13 — ’
pramogoms, 14 įvairios išlaidos. Aišku, kad tik šitaip tvarkant j
namų biudžetą, galima kalbėti apie racionalų taupumą ir apie )
tikslų' pinigų sunaudojimą. i

b . • • ... • • ’ .

Amerikietės aukštomis, sunkiomis materijomis galvos sau j 
nekvaršina. Gera nuotaika, šypsnys, jom labai svarbu. To neturi 
teisės sudrumsti jokie rūpesčiai. Tas iš pirmo požiūrio atrodo 
kiek tuštoka, vėjavaikiška. Bet žinant, kad amerikietis šypsnį 
įsipareigoja laikyti visur ir visada, šis reikalas ne toks jau pap
rastas atrodo. Juk krizio depresijos metu buvo žmonių, kurie iš 
turtuolių virto elgetomis, kurie visko nustojo. Bet šūkio „laikyk 
šypsnį“ tuo laiku reikšmė tuo labiau iškilo. Apie nelaimes, var
gus amerikiečiai nekalbėdavo ir nekalba. Skųstis, dejuoti ne jiems. 
Savo bėdomis gadinti nuotaiką kitam yra didelis neišauklėjimas, 
„Gyvenk ir leisk kitam gyventi“ arba „padaryk vietą kitiems 
gyventi“ yra taip pat reikšmingi amerikiečių obalsiai.

Aišku, tokia nuotaika palanki pramogoms, staigmenoms — 
dovanoms. Ir moterys visa tai mėgsta. Jos padarys viską, kad 
tik savo artimą pralinksmintų, malonumą padarytų.

Kotryna Račkięnė (Dr. 
Račkaus žmona), uoli Liet. K. 
Motery Sąjungos, didžiausios 
Lietuviy motery organizacijos 
Amerikoje veikėja, o nuo 1936 
mėty apsigyvenusi Lietuvoje. Dr. 
Račkus yra Vytauto Didžiojo 
muziejaus istorinio skyriaus ve
dėjas.
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Amerikietės virtuvė iš
klota linoleumu ir aprūpin
ta moderniškiausiais įran
kiais bei baldais. Dešinėje 
matome elektros prietaisą 
maišyti tortams — aparatas 
Štebseliu įjungiamas į šalia 
jo matomą elektros laidų 
lentelę ir taip pavaduoja 
šeimininkės ranką ir Šaukš
tą. Kiek kairiau matome 
baltą ritinėlį prie sienos — 
tai popierius rankom šluos
tyti, kurį amerikietės var
toja rankšluosčio vietoj. 
Kiti baldai — po langu 
prausykla su šalto ir Šilto 
vandens kranais, spintos, 

elektros virykla.

Gimimo diena — vardinės, įvairios metinės šventės, sutuok
tuvės, sukaktys — vis tai progos pareikšti savo nuoširdumą, pra
linksminti, prajuokinti savo pažįstamą kokia nors dovanėle. Prieš 
Kalėdas dovanas pradedama siųsti dar iš anksto, su pažymėji
mu — „atidaryti kūčiv dieną“. Ypač daug jų gauna jaunimas, 
merginos. Kuri iš jų didesnį kampą tų dovanų prisikrauna, ta 
laimingesnė, ta garbingesnė. Ir kūčias valgant, prie stalo sėdima 
kaip ant smeigtuku, visas dėmesys nukreiptas dar į neįvertintas 
dovanas, į neatidarytus siuntinius. O tų siuntinių įvairiausių — 
kartais labai bombastiškai įpakuotas didelėj dėžėj visai smulkus 
dalykėlis — visiems iš to juokas didžiausias. Bet iš viso reikia 
pastebėti, kad amerikiečių dovanos labai praktiškos: marškiniai, » 
pirštinės, kojinės, koks indas, ir net pinigas, gudriai sutaisytas į 
paveikslėlį ar į veidroduką įspraustas. Bet lietuviai nepamiršta ir 
lietuviškų kūčių papročių.

Jauni vyrai mergaitėms nesigaili dovanų: dovanoja gėles, 
saldainius, knygas. Tačiau didesnes dovanas gauna ir priima tik 
tada, kai žada tekėti. \ .

Moterys gauna dovanų įvairiomis motinystės progomis. 
Pasitaiko ir kurioziškų atsitikimų su dovanomis kartais drau
gės suneša kuriai motinai, pav., net iki 20 megstinukų naujagimiui.
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Šeimininkavimo 
mokyklai jaunave- 
dėms paruošia jau
nas ponias jy namų 
šeimininkės parei
goms. Tokios mo
kyklos Amerikoje 
labai populiarios.
Nuotraukoje mato
me vienos tokios 
mokyklos, New Jor- 
ke, lankytojas dir
bančias mokyklos 
virtuvėje prie Šaldy
tuvo — produktai su
dėti kaip ir papras
toj spintoj.

Moterų reikšmingumas ir organizuotumas
Amerikietės balsas, sprendžiant net politinius klausimus, yra 

reikšmingas. Pav., Rosevelto laimėjimą nulėmė moterys. Reikšmin
gas moterų balsas yra ir kovoje su nepadoriomis filmomis, nors 
tos filmos dar nesuboikotuotos. Amerikietės dažnai užima labai 
atsakingas vietas, pav., darbo ministeris yra moteris madame 
Perkins.

Vienas žymus Amerikos politikas pasakė: „Tas yra geras 
Amerikos pilietis, kuris ir savo tėvų žemę gerbia“, bet kad visų 
tautų nutautėjimas Amerikoje vyksta labai natūraliu būdu, tas 
irgi aišku. Ir tik ypatingi įvykiai, ypatingi laimėjimai patraukia 
eilinio piliečio dėmesį ir primena jam jo kilmę. Čia prisideda ir 
moterys Savo darbu. Lietuviams šia prasme ypatingos reikšmės 
turi Katkauskaitės laimėjimas per radio Konkursą ir jos įstoji
mas į Metropolitain operą, kuri yra viena iš geriausių. Amerikie
čiai labai gražiai mini ir p. V. Jonuškaitės - Zaunienės koncertą 
per radio, kuriuo jie žavisi.

Kiekviena amerikietė priklauso kokiai nors organizacijai. 
Moters kultūringumą ir jos charakterio gerumą įprasta matuoti 
jos organizuotumu. Vadinasi, būti neorganizuotai, yra nepopulia
ru ir negarbinga. Kuriai nors mirus, per laidotuves mini, kokioms 
organizacijoms ji priklausė ir kas tas organizacijas atstovauja prie 
karsto. . / *

■ 'ė • ■
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SELMA LAGERLOEF

Emigrantas
. ■ • - /

Kupinas nujautimo visų tų liūdnu ir sunkių pergyvenimų, 
kuriuos teks dėl jos perkęsti, berniukas visai negalėjo pažvelgti 
į lėlę, kurią Kūčių vakarą gavo. Jis tuojau pasakė, kad nenorįs 
lėlėmis žaisti, jis, kuris esąs berniukas. Motiną jį paklausė, ar 
turinti lėlę ant ūžiu užnešti, o gal atiduoti ją mažajai vežiko 
mergaitei, jeigu jis jos jau taip nepakenčiąs? Ir jis tam net pri
tarė. Jam buvo visiškai vistiek, kas su šita biauria lėle bus 
padaryta.

Nežinia dėl ko, bet lėlė nebuvo tuojau nunešta vežiko duk
teriai, o Kalėdų rytą dar buvo kambaryje. Berniukas atbudo, kai 
motina kėlėsi ir rengėsi eiti į pamaldas, ir jis truputį verkšleno, 
kad namie turėsiąs vienas palikti.

— Tu juk ne vienas, — pasakė motina, — dabar tu turi 
kai ką, kas tau galės sudaryti draugystę.

Tai pasakiusi, motina paėmė didelę lėlę, pasodino ją prie 
stalo ant kėdės,' .kur žibėjo lempa, ir išėjo. Turėjo būti kamba
ryje šviesu, kad mažasis matytų, jog jame yra kai kas, kas jį 
saugo, ir kad jis visą tą laiką, kai nebus motinos, galėtų ramiai 
miegoti.

Berniukas nenorėjo motinai pasakyti, kaip visa tai jam at
rodė vaikiška. Jis mielai būtų paklausęs, ar ji pamiršusi, jog

IŠ viso ko matosi, kad amerikiečiai, kokios jie bebūtų tau
tybės, yra labai socialūs. Todėl ir mums, palaikant santykius su 
savaisiais užjūrio broliais, reikia iš to punkto ir pradėti naują, 
gyvą bendravimo srovę kelti. Ypač svarbu užmegsti santykius su 
jaunomis, rašyti apie jas savo spaudoje, jų laikraščiams siųsti ži
nių iš savo gyvenimo. Keistis su jomis dovanomis, kurios galėtų 
būti gintaro, odos dirbiniai, tautiškais rūbais aprengtos lėlės ir 
k. Tautiškų juostų Amerikos lietuviai jau pakankamai turi. Tu
rėtumėm juos kviesti į savo organizacijų ir kitokias iškilmes. Į 
moterų kongresą 1 938 metais žada daug Amerikos lietuvių atvyk
ti. Pasiruoškime jas tinkamai priimti,
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turinti berniuką, o ne mergaitę. Vis dėlto jis leido jai eiti, ne
darydamas jokio priekaišto, nes jam atrodė būsią geriausia prie 
keturių akių pasilikti su lėle.- Jei tik jie liksią vieni, tai ji ten 
ilgai nesėdėsianti prie stalo. Ji atsidursianti tikroj savo vietoj, 
tuo ji gali būti tikra.

Kai motina stovėjo tarpduryje rengdamasi išeiti, ji dar pasakė:
— Tu gali, Štai, paklausti Laban ą, kaip atrodė Kai ėdi; naktį, 

kai gimė Kristus. Tu nežinai, kiek jis daug žino apie tai, kas 
kada nors pasaulyje buvo.

Ne, tai jau virš bet kurių juokavimų. Kvailoji lėlė tenai 
prie stalo! Motina tikrai kartais esti taip pat paika, kaip ir pati lėlė.

Bet buvo nuostabu, kai jis Kalėdų rytą gulėjo ir žiūrėjo į 
lėlę galvodamas, kad tai buvo vienintelė, kuri jam ką nors pa
pasakoti galėtų. Tuo pačiu jis pastebėjo, kad staiga ji pasidariusi 
kitokia.

Ką tik ankstėliau ji buvo aprengta kaip jūrininkas, plačia 
palaidine, baltomis ilgomis kelnėmis ir apskrita kepuraite, ant 
kurios raudonais vilnoniais siūlais buvo išsiūtas josios vardas 
„Labanas“. Bet dabar ji visai nebe taip atrodė. Staiga buvo 
pasikeitusi į piemenaitį, kuris tą pačią naktį, kai Kristus gimė, 
vaikščiojo po pievą ir saugojo aveles. Jis girdėjo ir angelus ore 
virš lėlės galvos giedančius ir matė, kaip ji išsitiesė, kad pažiū
rėtų, kas per nuostabūs paukščiai tamsią naktį skraido.

Viskas buvo taip, kaip praėjusį vakarą buvo pasakojusi 
motina, tik su tokiu skirtumu, kad jis viską dabar matė prieš 
save, visai taip, kaip buvo įvykę. Buvo naktis, angelai ir gyvos 
avys. Tai visai kas kita, negu girdėti pasakojant.

Berniukas tuokart tebuvo trejų metų. Ir dėl to jis tikrai 
negalėjo to, ką jis kartu su lėle aną rytą matė, išlaikyti atmin
tyje. Kad jie buvo nuėję į Betliejų ir matė Jėzų Kūdikėlį, jis 
tuo tikėjo, bet niekaip negalėjo prisiminti, kuriuo būdu tai įvykę. 
Visa tai jam buvo užmarštyje pranykę.

Vienintelis, dalykas ką jis dar atsiminė iš to Kalėdų rytme
čio, buvo tai, kad kai motina grįžo, lėlė gulėjo jo rankose ir kartu 
su juo miegojo. Motina tuojau pastebėjo, kad lėlės nebebuvo prie 
stalo, ir kiek nepasitikėdama apsidairė aplinkui, dvilktelėjo į 
pečių, sandėliuką, bet pagaliau pamatė, kad berniukas jūrininką 
buvo pasiėmęs pas save į lovą.

Ir ji labai nudžiugo, kai šitai pastebėjo, nes suprato, kad 
mažasis dabar rado draugą, kuris jam daug vienišų valandų ir 
daug rūpesčių padės pakelti.

Su laiku berniukas vis daugiau ir daugiau gerų lėlės savu
mų surasdavo. Ir jis rimtai pasakė motinai, lyg norėdamas di
delę neteisybę atitaisyti, kad jis, kol dar neturėjęs Läbano, visai 

.nežinojęs, kam tinkančios lėlės. Jis manęs, jog jos esančios tik 
mažoms mergaitėms, kurios siuvančios rūbelius joms, jas apren
giančios ir nurengiančios.
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— Bet dabar tu visai kitaip apie jas galvoji? — paklausė 
motina ir šypsojosi jam;

Žinoma, jis dabar suprantąs, jog vaikai lėles dėl to myli, 
kad jos galinčios pasikeisti.

Ir pasikeisti iš tikrųjų šita lėlė galėjo, -Ji buvo pasidariusi 
karaliumi ir su karūna ant galvos sėdėjusi, taip pat vežiko ma
žąja mergaite ir mažu vaikišku balseliu kalbėjusi, ji į nieką ne
atsižvelgdavo. Ji buvo buvusi net pačia motina, kaip šioji, sto
vėjusi už prekių bufeto ir pardavinėjusi obuolius, apelsinus. Ji 
taip pat buvo visomis tomis moterimis ir tarnaitėmis, kurios atei
na į rūsį pirkti.

Ir kokios puikios buvusios dienos vaisiu rūsyje jam ir lėlei! 
Jie turėję mažą užkampėlį po bufetu, prie kurio stovėjo motina 
ir pardavinėjo daržoves ir vaisius. Tai buvo maža trobelė su 
dviem nedidelėm kėdutėm, ant kurių jie prieš vienas kitą sė
dėdavę ir pašnibždomis kalbėdavosi, kai' tuo tarpu virš jų galvų 
būdavo perkama ir parduodama. Anksčiau berniukas pykdavęs 
ant visų tu, kurie ateidavo į rūsį ir atimdavo jam motiną, bet 
dabar jam buvo visai gerai, nes lėlė jį suprato, kaip sakyta, į 
viską pasikeisdama. Ji pamėgdžiodavo jų balsus, eidavo su jais 
į namus ir po to papasakodavo, ką vyras pasakęs apie sriubą, 
kurią žmona išvirdavo iš ponios Hernquistienes rūsio nupirktų 
kopūstų ir pasternokų.

Daugelis, kurie ateidavo į krautuvę ir išeidavo, stengdavosi 
pastebėti, kad esą nuostabu klausytis, kaip berniukas su lėle 
kalbasi. Bet jis matė, kad jie apie tokius dalykus visai nieko 
nesupranta, juk tai ne jis buvęs, o lėlė, kuri visa šitai išgalvoda
vusi. Jis stengėsi žmonėms išaiškinti, kaip iš tikrųjų buvo, bet 
greit pastebėjo, kad tai visiškai neįmanoma.

Bet visų gražiausias lėlės galių pasireiškimas pasirodė tada, 
kai jis ėmė lankyti mokyklą. Pirmą dieną tikrai iš mokyklos 
jis grįžo namo nedrąsus, nes buvo daug sunkiau pirmąsias raides 
išmokti, negu kad jis manė. Jis atsisėdo ant bufeto prie motinos, 
kad ji jam padėtų, bet nieko gero iš to neišėjo.

— Ar tu nenorų atsisėsti prie Labano ir pabandyti su juo 
paskaityti? — paklausė motina. Bet berniukas nenorėjo nusileisti, 
nes jis negalėjo patikėti, kad Labanas tiktų į mokytojus.

• — Taip, tu visai gali būti tikras, kad jis tam tinka, — pa
sakė motina.—Jis per visus tuos metus, kai aš lankiau mokyklą, 
buvo mano mokytoju, o aš visada turėdavau geriausius pažymius. 
Kalbėtasi net su mano tėvu, kad aš būčiau parengta į mokyto
jas, tokia šauni aš buvau.

Kai motina šitai pasakė, berniukas palindo po bufetu pas 
Tabaną, kuris ten sėdėjo ant savo kėdelės, ir motina jiems pada
vė mažą žvakigalį, kad jie galėtų vidury pasistatyti ir matyti raides.

• — Pirma tu jį pamokyk, tada jis tave pamokys, — pasakė 
motina. Girdėjosi, kad pataikyta.
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,Šitą vakarą berniukas apie čabaną įgijo dar geresnę nuo
monę, nes tik žiūrėkite: lėlė tuojau išmoko raides. Jai tereikėjo 
tik vieną kartą išgirsti uždavimą, ir ji taip tą įsidėdavo į galvą, 
kad šviesą užgesinus, visą dalyką nuo pradžios iki galo ir nuo 
galo iki pradžios galėdavo atpasakoti, nepadarydama nė vienos 
klaidos.

— Taip, ar aš nesakiau, kad Ęabanas tau galėtu padėti,— 
tarė motina. — Tik tu rytoj mokykloje galvok apie jį ir visą 
pamoką mokėsi.

Kai berniukas kitą dieną nuėjo į mokyklą, vis dėlto buvo 
labai bailus, nes manė, kad ne jis raides išmokęs, o čabanas. Bet 
kai turėjo atsakyti, tvirtai galvojo apie Ęabaną. „Taip jis buvo 
sakęs“, manė jis. Ir taip gerai atsakė, kad mokytojai jį pagyrė,, 
bet tai jam sudarė didelio rūpesčio. Jis nenorėjo priimti to pa
gyrimo, kurį ne jis buvo nusipelnęs. Tai juk būtu didelis netei
singumas prieš kitus vaikus, kurie neturėjo tokiu lėliu, kaip jis. 
Pagaliau jis pasakė mokytojai, kas buvo tas, kuris išmokęs pa
moką. Jis laukė, kad ji nors truputį supras, kas dedasi su ta 
lėle, bet ši tik pasijuokė iš jo, taip, kad jis kitą kartą nebegalėjo 
nieko kito daryti, kaip tylėdamas jos pagyrimą priimti.

Geras laikas jam ir lėlei truko tol, kol jis ėjo pradžios mo
kyklą. Visada būdavo išmintingoji lėlė, kuri dirbo, ir berniukui 
buvo malonios laisvos dienos be rūpesčio ir vargo. Niekuo ne
pasikeitė dienos, — gal tik tuo, kad vieną gražią dieną jam nebe
buvo vietos po bufetu, taip, jog čabanas ir jis persikėlė į užtva
rą už rūsio krautuvėlės. Ten aukštai sienoje buvo skylė ir tenai 
motina pastatė stalą ir seną atraminę kėdę, kuri buvo tokia di
delė, kad abiem vietos užteko, jam ir lėlei. Ir jie ten abu šalia 
vienas kito sėdėdavo ir mokydavosi pamokas.

Bet kai motina nusprendė berniuką leisti į gimnaziją, j u 
draugystei ėmė grėsti išsiskyrimo pavojus.

Žiūrėkite, jau seniai tada po Kalėdų, kai jis gavo lėlę, kal
bėta apie tai, kad šitame berniuke esą kažkas ypatingo. Žmonės, 
kurie su juo paplepėdavo vaisiu rūsyje,, negalėdavo atsidžiaugti 
jo linksmais atsakymais. Ir pradžios mokyklos mokytoja, ji ne
galėjo atsistebėti juo, ir neprisiminė, kad kada nors būtu turėjusi 
tokį gabu vaiką. Ir. visi šitie dideli gabumai, kurie buvo paslėpti 
vaisiu rūsyje ir atidengti, gulėjo motinai ant širdies, ragindami 
siusti sūnų į gimnaziją.

Jai buvo sunku galai su galais suvesti. Pagaliau ji ir ne
norėjo iš savo sūnaus padaryti pono vaiką, kuris nuo jos nutoltu 
išaugęs. O kita vertus, jai tuojau reikalingas padėjėjas jos užsiė
mime. Bet vis dėlto ji nenorėjo būti neteisi vieninteliam savo 
vaikui, ir, kadangi visi kalbėjo apie didelius jo proto gabumus, 
kurie turėtu būti plėtojami, tai pagaliau ji nusprendė vaiką mo
kyti aukštesnioje mokykloje. B. d.
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J. DR.

Lietuvaitės kraičio likimas
Svetimieji grobstė mūsŲ tautinio meno turtus seniau. Bet 

dar ir šiandie mes neįstengiam suglobti patys to nežemiško turto. 
Kur Karaliaučius, Varšuva, Maskva — o jų muziejuose spindi 
mūSŲ meno brangenybės. Neretai mūši; dainos, mūSŲ pasakos 
perėjusios į svetimas lūpas puošia ne lietuvišką, svetimą gyveni
mą. Kai tuo tarpu jauna, naujam gyvenimui pabudusi, Lietuva 
taip reikalinga tų puošmenŲ. Tiesa, mes tą reikalą jaučiame ne 
nuo šiandie; nevienas mūSŲ mokslo vyru domėjosi ir domisi savo 
tautos menu. Ne nuo šiandie tirinėjama mūsŲ lietuviško i skulp
tūra, tapyba, dainos, pasakos, mūsii kryžiŲ ornamentika, mūsŲ. 
nagingŲ lietuvaičiŲ audeklŲ raštai, bet vis esame dar lyg užbur
tame rate. Mūsų kasdiena lietuviškojo meno nepažįsta — garbi
namasis menas sau, gyvenimas sau. Ką mes darome su lietuviška 
daina, jos melodijomis — labai nedaug. Mūsų tapyba — turime 
berods kelis tapytojus tikrai lietuviškos dvasios kūrėjus? O skulp
tūra? O pasakos? Bet čia viso to nenagrinėsime — paliksime tas 
sritis kol kas. Rūpi dabar mums čia daugiau lietuvaitės kraičio 
likimas. .

Juk nepaslaptis, kad šiandie mūsŲ moterys, jau 19-kos lais
vės metŲ sulaukusios, dar nemoka lietuviškai pasidabinti. O kur 
stilingas lietuviškas kambariŲ įrengimas, kasdienės reikmenų pri
taikymas lietuviškai dvasiai, savitŲ lietuviškŲ papročiŲ derinys 
ir k.? Išskyrus vieną kitą blykstelėjimą, daugiau nieko nematome. 
Ar kaltos dėl to moterys? Kaip tik ne. Jos ilgiausiai dėvėjo tau
tiškus rūbus. Verpė, audė ir siūvosi sau septyniŲ palŲ sijonus, 
dangstėsi margomis drobulėmis, ryšėjo kryžinėmis skaromis. Vy
rai jau seniai vilkėjo „bekešas“, „tužurkus“, dėvėjo „kaškjetus“, 
kai jos, vos viena kita, išdrįso pasekti RaseiniŲ Magdės pėdomis. 
Bet toji srovė, kuri pastūmė mūsŲ tautą į vergiją, nukreipė ir 
tautos dėmesį kita kryptimi — svetimi atėmė politinę laisvę, pa
kriko ir lig šiol buvęs Stilingas mūsŲ tautos dvasinis gyvenimas, 
nustojome kūrybos laisvės, nustojome skonio. Ir, nors ilgiausia 
laikėsi, dezorientuota pagaliau tapo ir lietuvė moteris.

Ir štai ėmė tuštėti mūsų kraičiŲ skrynios, nes niekam Jų, 
nebereikėjo. Spalvomis raštuoti audeklai nyko nevertai, be efekto 
vartojami, ojŲ vietą užėmė paprasta balta drobė rietimais gulda
ma į skrynias, paprastas pilkas milas, rudi čerkesėliai. Pasipuošti
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reikia — na, tai į krautuvę „kartūno“, turtingesnė — Šilko. Tokios 
tai „kartunuotoš” ir čerkesuotos pasitikome laisvę ir pajutome, 
kad nė taip reikia..,. Koktu kvepėti per tautines iškilmės svetima 
krautuve. Ir s tvėrėmės puoštis kitaip. Kai kurios dar atsiminė
me gražius tautinius raštus, spalvas, kitos ir kraitinės dugne kai 
ką radome užsilikus. Bet viso to per maža. Aust ne kiekviena 
moka ir ne kiekvienai Sąlygos leidžia (ta prasme trūkumą dar 
ilgai jausime), tat iš kur imti tikru lietuvišku raštuotu audiniu? 
Daugelis mergaičių ir moterų šį klausimą išsprendė labai papras
tai—- nuėjo į pirmą pasitaikiusią krautuvę, išsirinko tautinės vė
liavos spalvomis išmargintą „kartūną4', šilką ar vilną, iš tos pa
čios medžiagos pasisiuvo trumpą sijonuką ir kikliką, ant balto 
„krepdišino“ skarikės išsiuvinėjo porą tulpelių — tai prijuostė — 
ir puošimasis buvo baigtas. Kitos, iŠmaningesnės, ėmė rinkti iš 
visu pakraščiu atskiras tautišku rūbu dalis, užsilikusius audek
lus -— ir taip sukeliavo į vieną drabužį aukštaitės nuometas, 
dzūkės sijonas, zanavykės tulpėta prijuostė ir t. t. Moterų tautiški 
rūbai išsigimė. Iš kompetetingu šioje srityje žmonių išgirdome, 
kad taip, negalima — tautiškas rūbas negali būti siuvamas iŠ 
pirktinės, svetimos medžiagos, drobė ar vilnonis namu darbo 
audeklas turi savo individualiu privalumu ir todėl savotišką iš
vaizda suteikia visam drabužiui. Taip pat tautiški rūbai nebuvo 
vienodi visame krašte. Jie turėjo kelis pagrindinius bruožus, bet 
daug ir skirtumu, kuriuos galima priskirti vienus vienai krašto 
sričiai, kitus kitai. Bet niekur nebuvo nustatyta (dar ir dabar 
nėra) nei pagrindiniu tautiško rūbo bruožu, nei atskiru provincijų 
skirtingu ypatybių. Ir to rezultatas koks? Paskutiniu keliu metu 
laikotarpy pajutome lyg atslūgimą tautišku rūbu dėvėjimo atžvil
giu— tautiškas „kostiumas“ išėjo lyg ir iš mados. Tuo labiau, 
kad iš užsienio skverbėsi vis puošnesnės Paryžiaus, Londono, Vie
nos mados. Raseinių Magdė vėl buvo bepradedanti atgyti. Ir pa
kaltinti dėl to moteris negalėtumėm, nes žinome, kad spaudoje 
dar ir šiandie nieko autentiško šiuo reikalu neturime, o asmeniš
kai, jei ir labai norėtum, tai nevisada pataikysi kur reikia klaustis, 
be to, patarimui nevisada turima laiko ir... noro.

Bet dabar atrodo, kad jau šis reikalas nors kiek pagerės — 
gerėja. Visu pirma, ne tik Žemės Ūkio Rūmu, bet ir- kita spauda 
stvėrėsi ugdyti lietuvaitės tautišką skonį. Štai prieš rašančią šias 
eilutes, guli „Naujosios Romuvos“ specialusis lietuviškos kultū
ros numeris, kuriame randame ne tik žodinio, muzikos, skulptūros, 
tapybos ir statybos meno apibudinimą, bet ir lietuvišku audiniu 
bei rūbu meno charakteristiką. A. Tamošaitis, straipsnyje „Lietu
viu audiniai“ štai kaip apibudina šį meną atskiromis provincijomis.

Aukštaičių audiniai pasižymi savo paprstumu, t. y. nesudėtinga audinių 
technika, nekomplikuota jų ornamentika, susidedančia daugiausia iš paprastų lan
gelių, kryželių, korelių. Ornamentai audinių dugne išmėtyti labai retokai, skysto
kai. Kartais visas audinio dugnas esti lygus, be jokių pagražinimų, o tik audi
nio pakraštys arba galas papuoštas, padabintas rinktiniu arba austiniu raštu. Au-
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dinių spalvų gama daugiausia išlaikyta šaltame Šviesokame kolorite, labiai mė
giama šviesiai pilkšva, mėlyna, melsvai Žalia spalva. Iš būdingų atskirų audinių 
Biržų ir Panevėžio apylinkėse pažymėtini rinktiniai audiniai, būtent, žičkų raš
tais išrinkti pagalvių ir rankšluosčių galai, paklodžių kraštai. Rokiškio ir Utenos 
apylinkėse pažymėtini aštuonyčiai ruoželiniai pagalvių užvalkalai, paklodės, ku
rių metmenys ir ataudai yra balti ir mėlyni lininiai siūlai, o galai užaudžiami 
raudonais žičkais.

Aukštaičių rūbai, nors ir nėra perdaug puošnūs savo spalvingumu ir or
namentika, bet užtat vieni iŠ senoviškiausių. Moterų galvos aprišamoš baltais 
nuometais arba palmečiais, kurių kabančiuose galuose kuklūs raudonos spalvos 
žičkų rinkinėliai su užsibaigiančiomis spurgomis arba pinikais. Drobiniai marški
niai rankovių galuose užsibaigia raudonais dryželiais. Spalvoti aštuonyčiai arba 
dimiški kiklikėliai susagstomi žalvario, sidabro arba aukso sagtimis bei grandi
nėle. AŠtuonytos arba dvinytos prijuostėlės, kurių apačioje skersai raudonai arba 
mėlynai užaustas plaštakos platumo raštas. Sijonas pilkšvai—lengvai spalvingas, 
languotas arba skersai dryžiuotas. Lininės kur-ne-kur dryžiuotos kojinės, pintų 
karnų vyžos arba bateliai. Taip pat dėvimos savitos, spalvingos, pintinės juostos.

Trakų apylinkę sudaro dalis aukštaičių, dalis dzūkų, bet kadangi šioje 
apylinkėje yra susidarę visai skirtingi audiniai, todėl juos ir vadinsime trakiečių 
audiniais. Trakų apylinkės pasižymi puošniomis spalvotomis lovatiesėmis. Jų 
daugumas lininių, austų keturnyčiu pluošteliu, ornamentai gan stambūs, dekora
tyvūs ir paprasti. Visas puošnumas spalvų gausume, stiprume ir ypatingame 
derinime. (Kitų visų Lietuvos vietų lovatiesės yra tik dviejų spalvų su ma
žomis išimtimis; metmenys vienos spalvos, o ataudai — kitos). Bendras jų vaiz
das spalvotai languotas, bet Į ŠĮ languotum^ darniai, mozaikiškai Įpinti raštai.

Moterų rūbai pasižymi kažkokiu orumu — iškilmingumu. Galva puošia
ma baltai siuvinėtu arba peltakiuotu drobiniu galvaraiščiu. Per pečius persime
tama panuometukas (drobulė). Kruopščiai peltakiuotos drobinių marškinių ran
kovės, perpetės, krūtinė, drobinė balta „aptavota“ arba peltakiuota prijuostėlė _ 
spalvotas rinktinis kiklikas. Languotas, skersai vienašališkai austas sijonas, savo
tiški bateliai ir margos kojinės. Rudenį, Žiemų ir pavasarį moterys dėvi puoš
nias, milines, margai išsiuvinėtas sermėgėles.

„N. Romuvos“ klišė. Tokius papuošalus lietuviai vartojo senojo geležies 
amž. metu, 2-4 amž.
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tautiškų rū- 
labai paseno, 
tokius rūbus 

Jos turi

Tikrų lietuviškų 
bų dėvėtojos jau 
o jaunos moterys 
dėvėti dar tik mokosi, 
paduoti vienos kitoms rankas.
Čia matome Marę Zubavičienę, 
senutė 93 metų iš Platelių vals- . 
Siaus. Pas jų užsiliko netik že
maitiški tautiški rūbai skrynioje,, 
bet dar ir 200 dainų jos atminty.

i

Visi dzūkių audiniai pasižymi sa-Dzūkija tai būdingas audinių kraštas 
vo ypatingu margumu. Margi, languoti pagalvių ir patalų užvalkalai, margos 
raštuotos lovatiesės, turtingos savo ornamentika staltiesės. Audinių ornamenti
ka labai gausi, įvairi, išsivysčiusi.

Dzūkių rūbai vieni iš dekoratyviškiausių, Galva puošiama painiai rangy- 
tomis austinėmis raštuotomis juostelėmis, kiklikai spalvingi, skersai dryžuoti, 
savitai pasiūti su tam tikru lopu priekyje, prijuostėlės trumpos, labai spalvuotos 
languotos, sijonas platus, languotas, kojos apautos nertinėmis čiunkėmis.

Ir Dzūkijoje dėvimi raštuoti, skersai dryži drobiniai panuometukai. Be to, 
nei vienoje Lietuvos vietoje nėra tiek daug ir tokių puošnių juostų, kaip Dzūki
joje. Čia dažna moteris dar ir šiandien, savo skyriuose turi po 10— 20 juostų.

Kapsiu ir zanavykių audiniai pasižymi dideliu technikos tobulumu ir 
meistriškumu. Rankšluosčiai ir staltiesės daugiausia austi servetiškai per didelį 
nyčių skaičių. Audinių ornamentika išėjusi į sudėtingas, painias kompozicijas. 
Spalvų gama labai įvairi ir turtinga, bet sykiu šiek tiek pilkšva. Kapsės ir za
navykas labiausiai pasižymi savo rūbų puošnumu. Moterys galvų gobiasi 
margai languota arba raštuota skarele, mergaitės per plaukus persijuosia raš
tuotų karolinį raikštį — juostelę. Kaklų puošia gintarai arba koralai. Kiklikas 
spalvotas, austas pluošteliu, kartais su aukso ar sidabro gijomis. Pati puošniau
sia rūbų dalis tai tulpių-lelijų prijuostė. Pačios seniausios kapsiu ir zanavykių 
prijuostės buvo baltu dugnu ir išilgai dryžuotais raštais, vėlyvesnių—dugnas 
patamsėjo j pilkų, žalių ar mėlynų atspalvį, o tulpės-lelijos žydėte žydėj ) visu 
spektro spalvingumu. Ir pasaulinėje audinių ornamentikoje tokių savitų, puošnių 
ir spalvingų audinių rastų, kaip mūsų kapsiu ir zanavykių prijuosčių tulpės, 
netenka atrasti. Dar netolimoje praeityje pas kiekvienų kapsų ir zanavykų so
džiaus ūkininkę prijuosčių būdavo net po keliolika. Kapsiu ir zanavykių sijo
nai daugiausiai išilgai stambiai dryži, kojinės kiauraraštės, batukai^ siūti, versti- 
nukai. Per liemenį moterys persijuosdavo austinėmis juostomis. Žemaičių au
dinių raštai stambūs ir paprasti. Spalvų visai nedaug,, bet užtat jos stiprios ir 
savitai suderintos. Spalvos audinyje išdėstytos atskirais plotais, neįpinant vienų
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Verpėja tau
tiškais rūbais. 
Nuometas yra 
aukštaičių mote
ry tautiško rūbo 
dalis.

„N. Romuvos“ kl.

kitą, nesumarginant, nes žemaitės ypatingo audinių margumo nemėgsta. 
Rūbai pasižymi ypatingu dekoratyvumu. Ypatingas pamėgimas dėvėti 
po keletą skarų (raiščių). Plaukai surišami maža balta skarele, ant jos apie visą 
galvą apsukama languota tamsiai raudona arba mėlyna skara, o ant jos užsėdė
dama didelė, bemaž iki žemės nusidriekusia languota skara. Marškinių ranko
galiai išausti raštuotais dimais, raudonais žičkais. Žemaitės turėdavo mažiausia 
trejetą sijonų, iš kurių vienas apačioje baltas, kitas dekoratyvinis skersai stam
biai dryžuotas, vadinamas „apatninku“, ir viršutinis pasikaišomasis vadinamas 
„skersinuku*. Kojinės dėvimos vasarą marškonės, žiemą vilnonės numegztos 
labai stambiais dekoratyviniais, raštais. Kojos apsiaunamos medinėmis klumpė
mis arba odinėmis naginėmis. Žiemos metu apsivelkama trumpa milinė sermėgėlė.

»Naujoji Romuva“ Lietuviškos Kultūros numeris.
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O štai tas pats dali. A. Tamošaitis tuo pačiu klausimu 
rašo ir „Jaunoj Kartoj“ 9 ir 10 nr. detaliai aptardamas dzukiu 
ir kapsiu tautiškus rūbus. Netrukus minėtu straipsniu autoriaus 
Žemės Ūkio Rūmai žada išleisti „Sodžiaus meno“ iliustruotą knygą 
skirtą tautiškiems rūbams — ar tai bus tik moterų, o gal ir vyru 
tautiški rūbai gaus ten vietos? _

paikas, jau labai laikas tokiam leidiniui pasirodyti, nes tau
tiški rūbai reikalingi ne tik vidaus gyvenimu', bet ir reprezen
tacijai užsieny, O medžiagos šiam reikalui yra pririnkta begalės. 
Pamačius kovo mėn. 7 dieną tą turtą, kurį turi surinkę mūsų 
Žemės Ūkio Rūmai ir kurį tą dieną suvažiavusioms šaulėms ir 
kiek anksčiau, skautėms, p. A. Tamošaitis parodė, ir sužinojus, 
kad šis tas yra dar skryniose — kilnoti, žinoma, daug vargo ir darbo 
— tiesiog griaudu pasidarė, kąd iš kiekvienos provincijos esant 
tiek originaliu modeliu, gyvenime matome tik j u karikatūras. 
Dešinėje dekoratyvios, ryškios žemaitės, kairėje švelniu, šalti, 
spalvų aukštaitės, puošnios trakietės; priešais dzūkės, kapsės ir 
zanavykės. Čia pat ant stalu paskleisti būsimai tautiški, rūbu 
knygai piešiniai—modeliai, pagal kuriuos jau galima bus pasi
siūti tikrą lietuvišką tautišką drabužį. Visa tai matant kyla klau
simas, kodėl moterys nebuvo anksčiau su tais turtais supažindi
namos? Juk gero noro iš moterų pusės buvo tiek ir tiek — ju 
kongresai, ju šventės — ypač katalikių moterų masiniai sąjūdžiai, 
juk parodė norą puoštis tautiškais rūbais. Tuos sąjūdžius juk 
galima ir pavadinti tautišku rūbu parodomis. — Kokiu originaliu 
modeliu tenai būta ir kokiu nukrypimu kartu nuo tikro tautinės 
estetikos kelio. Tiek noro ir užsidegimo vilkėti tautiškai, Tokioje 
nuotaikoje juk užtenka iškelti vieną kitą modelį ir jau jis būtu 
baliuje, kultūriniame vakare, teatre, gatvėje, bažnyčioje. Šitokius 
dalykus reikia padaryti prieinamus masėms, visoms moterims be 
išimties, ir lengvai prieinamus. Kad kiekviena, ne tik per orga- 
nizaciją, bet ir atskirai, jai patogiu laiku galėtu gauti patarimą, 
nurodymą. Žinoma, tą iš dalies atstos išleisimoji knyga, bet reikia 
ir kito ko. Jei, kaip manoma, netolimoj ateity Žemės Ūkio Rūmai 
turimus modelius perduos V. D. Muziejaus žinion, tai ten tokia 
patarimo įstaiga kaip tik ir turėtu būti. Be to, tektų pasirūpinti 
ir. atatinkamu medžiagų gamyba, puošmenomis ir k. Tam tiks
lui tektų praplėsti jau turimas panašiems darbams įmones ir gal 
dar nauju steigti. Tas reikalinga ypač gausioms dešimtūkstautinėms 
moterų organizacijoms, kaip K. Organizacijų Sąjunga, kuri nuo
širdžiai susirūpinusi savo nares aprengti tautiškai.

Bet dabar, kada jau reikalas iki to išjudintas, kad susilau
kėme tautišku rūbu parodėlių (kaž kas panašaus), moterys turi ‘ 
daug vilčių sulaukti šioje srityje ne vieno „Sodžiaus meno“ nr. 
apibudinančio tik tai ką turime, bet nuodugniu menišku, archeo
logišku ir etnografišku šiuo reikalu studijų.

• 1.68
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Paskutinės Puškino valandos
Visa Europos spauda pilna straipsniu apie Aleksandrą Puš

kiną. Šimto metu jo mirties sukaktį mini visi kraštai, visos tau
tos. Galima sakyti, kad Puškinas griausmingai kyla, atgyja ir 
užvaldo gyvųjų dvasią. Jo tragiška mirtis pačiame žydėjime, pa
čiam kūrybos zenyte taip stipriai jaudina juo susidomėjusius. Jo 
mirties priežastimi laikoma jo žmonos, Nat. Gončarovos> lengva
pėdis gyvenimas. Ją kaltina dar ir šiandie visi. Kai 1838 metais 
Puškinas su šeima gyveno Peterburge, jo žmona sužavėta caro 
dvaru, aukštąja visuomene, nenorėjo niekur kitur keltis ir naudo
josi pramogomis, žibėjimu, džiaugėsi savo garbintojais. Po miestą 
pasklido gandai apie ją, kad ji nedorai santykiaujanti su vienu 
prancūzu emigrantu d’Anthės’u. Ir Puškinui nebeliko kas kita 
veikti, kaip tik — anų laiku papročiu šaukti minėtą prancūzą į 
dvikovą. Dvikova įvyko 1837 m. sausio 8 d. Puškinas buvo 
sunkiai Sužeistas. Po dvieju dienu, sausio 10 d. (nauj. kai.) mirė. 
Šeimos garbę apginti jam taip labai rūpėjo, kad rizikavo gyvybe 
stodamas į dvikpvą ir paskum, jau sužeistas ir merdėdamas, rūpi
nasi savo žmona, kad jai, vargšei, dabar visa jo mirties kaltė kris. 
Jo paskutines valandas smulkiai aprašo V. A. Žukovskis, paduo
damas savo ištisą laišką rašytą poeto nelaimingajam tėvui.

Štai tasai laiškas.
Laiškas S. L. Puškinui, 15 vasario 1 837 m. o . - • ’ '• ‘

Aš neturėjau drąsos rašyti tau, mano vargšas Sergėjau Lvo- 
vičiau. Ką galėjau tau pasakyti, prislėgtas mūsų bendros nelai- 
mės, kuri nukrito ant mūsų, kaip uola, ir visus spaudė? Mūsų 
Puškino nėra. Tai vis dar atrodo neįtikima, bet, deja, tiesa. Mintis, 
kad jo nėra, dar vis negali įeiti į eilę paprastu, aiškiu kasdieniu 
minčių; dar iš papratimo nenustoji jo ieškoti; dar taip natūraliai 
lauki pasimatymo su juo tam tikrą paskirtą valandą; dar mūsų 
kalboje tartum aidi jo balsas, tartum skamba jo gyvas, vaikiškai 
linksmas juokas, ir ten kur jis būdavo kasdien, niekas nepasikeitė, 
nėra nei žymės didžio nuostolio, viskas paprastoj tvarkoj, viskas 
savo vietoj; o jis pražuvo, ir amžinai — nepasiekiamai. Per vieną 
valandėlę žuvo galingas, stiprus gyvenimas, pilnas genijaus, švie
sus viltimi. Nekalbu apie tave, vargše nuskriaustas tėve, nekalbu 
apie mus, liūdinčius draugus — Rusija neteko savo mylimo nacio
nalinio poeto. Jis dingo tą valandą, kada jo žydėjimas prinoko. 
Kuris rusas, jam mirus, nepasigedo savo širdyje kažko artimo?
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Visų rusų tarpe ypatingą nuostolį turėjo pats caras. Savo kara
liavimo pradžioj, jis pasisavino jį Sau; jis atpalaidojo jam rankas 
tuo laiku, kada šis buvo sujaudintas nelaime, paties ant savęs 
užtraukta; jis saugojo jį iki paskutinės jo valandos; būdavo mi
nučių, kuriose, kaip audringas dar nesusivaldąs kūdikis, jis už

braukdavo savo globėjo nepasitenkinimą; bet ir visuose pareikši 
tuose caro nepasitenkinimuose buvo kažkas švelnaus, tėviško. Po 
kiekvieno panašaus įvykio jų tarpusavio ryšys stiprėdavo: pirmam 
— malonumas atleidime, antram — gyvas dėkingumas, kuris vis 
daugiau skleidėsi Puškino sieloj ir, pagaliau, susiliejo su jo po
ezija. Su jo mirtim caras prarado savo kūrybą, savo poetą, kuris 
priklausė jo karaliavimo garbei, kaip Deržavihas priklausė Kotry
nos garbei, o Karamzinas — Aleksandro garbei. Ir caras, ligi 
paskutinės valandos, paliko ištikimas savo globojamajam. Jis 
atsiliepė į paskutinį mirštančiojo žemišką šauksmą, ir kaip atsi
liepė! Kokia rusų širdis nesudrebėjo dėkingumu į šitą caro balsą? 
Tame balse pasireiškė ne vien asmeniškas susijaudinimas, bet kartu 
ir meilė žmonijos garbei.

Pirmos valandos tau baisios nelaimės praėjo; dabar tu gali 
manęs klausytis ir verkti. Aš aprašysiu tau viską, kas buvo pa
skutinėmis tavo sūnaus gyvenimo valandomis, viską, ką mačiau 
pats, ir ką kiti matė. Trečiadienį, sausio m. 27 d. (šen. kalend.

dešimtą valandą vakare, atvažiavau pas kunigaikštį Viazemskį. 
Man pranešė, kad jis ir kunigaikštienė pas Puškinus—a Valueu, 
pas kurį užėjau, pasitiko mane šiais žodžiais: „Ar gavot kuni
gaikštienės raštu kų? Jau seniai nusiuntė jums, važiuokit pas 
Puškiną, jis miršta!* Tos žinios apsvaigintas nubėgau laiptais 
žemyn. Atvažiuoju pas Puškiną. Prieškambary, prieš kabineto 
duris, randu daktarus Arendtą ir Spasskį; kunigaikštį Viazemskį 
ir kunigaikštį MeŠčerskį. Į klausimą: „Kaip jis? Arendtas atsako 
man: „Labai blogai; neabejotinai mirs“. Apie įvykį štai ką man 
papasakojo. Šeštą valandą po piet Puškinas šioj neviltingoj būk
lėj, mokslo draugo pulkininko Danzaso, buvo atvežtas į namus. 
Kamerdineris išėmė jį iš karietos ir nunešė laiptais. „Liūdna 
tau mane nešti?“ paklausė jo Puškinas. Jį įnešė į kabinetą, jis 
pats liepė paduoti švariu baltiniu ir atsigulė ant sofos. Tuo lai
ku, kada jį guldė, žmona, nieko nežinodama, norėjo įeiti, bet jis 
garsiai suriko: „N’entrez pas; ii y a du monde chez moi“. Jis 
bijojo ją išgąsdinti. Žmona įėjo tik tada, kai jis gulėjo visai 
nusirengęs. Nusiuntė daktarų. Arendto nesurado; atvažiavo 
Šolcas ir Zadleras. Puškinas liepė visiems išeiti: „Blogai man“,— 
pasakė jis, paduodamas ranką Šolcui. Jį apžiūrėjęs, Zudleris iš
važiavo reikalingų įrankių. Pasilikęs su Šolcu, Puškinas paklau
sė: „Ką jūs manot apie mano padėtį? Pasakykit atvirai!“ — „Ne
galiu nuo jūsų paslėpti, esat pavojuje“ — „Geriau pasakykit, 
mirštu“. — „Laikau pareiga neslėpti ir to. Bet išgirsim Arendto 
nuomonę ir Solomono, jau nusiųsta jų“. — „Je vous remercie,
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vous avez agi en honnėte homme euvers mol, — pasakė Puški
nas, nutilo, patrynė ranka kaktą, paskui pridėjo: — ii faut que 
j’ arrange ma maison“. — „Ar norėtumėt matyti ką iš artimoj y?“

• paklausė Šolcas. — „Sudie draugai!4' — pasakė Puškinas, atkrei
pęs akis į savo knygyną. Ką jis atsisveikino šią minutę ar gy- 

. vus ar negyvus draugus nežinau. Kiek palaukęs, jis paklausė.
„Argi jūs manote, kad aš ir valandos negyvensiu?“ — „O ne! aš 
tik maniau, kad jums bus malonu ką nors iš savųjų pamatyti! 
Ponas Pletnevas čia“, — „Taip, bet aš norėčiau Žukavskį. Duokit 
man vandens, bloga“. — Šolcas, paėmęs pulsą, rado, kad ranka 
šalta, o pulsas silpnas ir greitas; jis išėjo gėrimo, ir nusiuntė 
manęs.

Tuo laiku nebuvau n a m i e, ir nežinau kaip tai įvyko, bet 
pas mane niekas neatėjo. Tuo tarpu atvažiavo Zadleris ir Solo- 
monas. šolcas paliko ligonį, kuris nuoširdžiai paspaudė jam 
ranką, bet nepasakė nei žodžio. Greit po to atsirado Arendtas. 
Jis iš pirmo žvilgsnio įsitikino, kad nebuvo jokios vilties. Ėmė 
dėti ant vidurių šaltus kompresus ir duoti šalto gėrimo; tai pa
gelbėjo: ligonis nusiramino. Prieš išvažiuojant Arendtui, jis jam 
pasakė: „Paprašykit valdovą, kad jis man atleistų“.

Arendtas išvažiavo, pavedęs jį Spasskiui, namų daktarai, ku
ris visą naktį neatsitraukė nuo jo lovos. „Bloga man“, — pasakė 
Puškinas, kada priėjo prie jo Spasskis ir stengėsi jį nuraminti, bet 
Puškinas numojo ranka. Nuo šios minutės jis tartum nustojo 
rūpintis savimi, ir visos jo mintys nukrypo į žmoną. „Neduokit 
žmonai per daug vilčių, — sakė jis Spasskiui, — neslėpkit nuo 
jos teisybės; ji nėra apsimetėlė, jūs ją gerai pažįstat. Tačiau da
rykit su manim ką tik norit, aš su viskuo sutinku, viskam pa- 
sirūoŠęs“.

Tuo laiku jau susirinko kunigaikštis Viazemskis, kunigaikš
tienė, Turgenjevas, grafas Vielgorskis ir aš. Kunigaikštienė buvo 
su žmona, kurios savijauta buvo neapsakoma -- kąip vaiduoklis, 
kartais ji praslinkdavo į kambarį, kur gulėjo jos mirštantis vyras; 
jis negalėjo jos matyti (gulėjo ant sofos veidu nuo langų ir durų): 
bet kiekvieną kartą, kai ji įeidavo, arba tik sustodavo prie durų, 
jis jautė jos ( buvimą. „Žmona čia? — sakė jis, — išveskit ją. 
Jis bijojo prisileisti ją arti savęs, kadangi nenorėjo, kad ji paste
bėtų jo kančias, kurias nugalėdavo nepaprastu vyriškumu.

„Ką daro žmona? — paklausė jis vieną sykį Spasskį? Ji, 
vargšė, nekaltai kenčia; pasaulis ją užgrauš“. Bendrai nuo pradžios 
iki galo savo kančių (išskyrus dvi ar tris pirmos nakties valan
das, kurios viršijo žmogaus kantrumą) jis buvo stebėtinai tvirtas.

Buvau apie trisdešimtyje kautynių, — sakė daktaras Arend
tas, -- mačiau daug mirštančių, bet nieko panašaus nesu matęs!.

Ir ypatingai stebėtina tai, kad tų paskutinių gyvenimo va
landų metu jis tartum pasikeitė: audra, kuri prieš keletą valandų, 
nenugalima aistra jaudino jo sielą, pranyko, nepalikusi nei žymės,
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nei žodžio, apie įvykio atsiminimą. Bet štai bruožas smarkiai 
jaudinantis. Dieną prieš tai jis gavo pakvietimą dalyvauti Grečevo 
sūnaus laidotuvėse. Jis prisiminė tai savo kančių metu. „Jeigu 
pamatysit Grečevą“, -- pasakė jis Spasskui, — „pasveikinkit jį ir 
pasakykit, kad aš visa Širdimi dalyvauju jo nelaimėj “. Jį paklausė: 
ar norėtų jis atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją? Jis noriai 
sutiko, ir nusprendė rytą pakviesti dvasiškį.

Daktaras Arendtas sugrįžo vidurnaktį. Palikęs Puškiną, jis 
nuėjo į rūmus, bet caro nerado, jis buvo teatre; jis pasakė kamer
dineriui, kad, jo didenybei grįžus, būtų, pranešta apie tai, kas įvy
ko.-—Arti vidurnakčio atvažiuoja iš caro pasiuntinys su įsakymu 
tuojau vykti pas Puškiną, paskaityti jam laišką, asmeniškai jo 
paties rašytą ir tuojau pranešti apie viską:

„Aš negulsiu, lauksiu“ — įsakė caras Arendtui.
Laišką buvo įsakyta grąžinti. Ir kas gi buvo tame laiške? 

„Jeigu Dievo skirta mums daugiau nepasimatyti, siunčiu tau 
mano atleidimą ir kartu patarimą: atlik krikščionišką pareigą. 
Žmona ir vaikais nesirūpink: aš juos imu savo globon“. Kaip 
norėčiau išreikšti paprastais žodžiais tai, kas juda mano sieloj 
šias kelias eilutes beskaitant. Koks jaudinantis galas žemiško 
ryšio tarp caro ir to, kurį jis kadaise pasisavino ir iki paskuti
nės valandos neapleido. Kaip daug yra žavaus, žmoniško šitam 
žygy, šitam skubotume sugriebti skriejančią Puškino sielą, apva
lyti ją busimajam gyvenimui ir paskatint paskutine žemiška pa
guoda. „ Aš negulsi u, lauksiu “, Apie ką j is galvojo 1 aukimo metu? 
Kur skraidė savo mintimis? O, žinoma, prieš lovą mirštančio, jo 
geruoju žemės genijum, jo dvasios tėvu, jo sutaikintoju su dan
gumi ir savim.

Mirštantis neątidėliodamas išpildė caro norą. Nusiuntė į 
artimą bažnyčią dvasiškio. Giliausiu jausmu, atliko išpažintį ir 
priėmė šv. Komuniją. Kada Arendtas perskaitė jam caro laišką, 
tai jis vietoj atsakymo, pabučiavo jį ir ilgai neišleido iš rankų. 
Kelis kartus Puškinas kartojo: „ Atiduokit man tą laišką, aš noriu 
su juo numirti. Raiškas, kur laiškas?“ Arendtas nuramindavo jį, 
pažadėdamas gauti tam iš caro leidimą. Po to, jis greit išvažiavo. 
Iki penktos valandos ryto jo padėty neįvyko jokių permainų. Bet 
po penktos valandos skausmai viduriuose pasidarė nepakenčiami 
ir ju jėga nugalėjo dvasios jėgą; jis pradėjo dejuoti; vėl nusiuntė 
Arendte. Atvažiavęs šis rado reikalinga išplauti žarnas; bet tas 
nepadėjo, tik dar labiau padidino kančias, kurios pagaliau pasiekė 
aukščiausį laipsnį, ir taip- truko iki septintos valandos ryto. Kas 
būtų su vargše žmona, jeigu ji šitų dviejų, amžius^ besitęsiančių 
valandų, turėtų klausytis jo dejavimo? Esu tikras, kad jos protas 
neatlaikytų to baisaus bandymo. Bet štai kas buvo: ji visai nu
vargus gulėjo salione, prie pat durų, kurios vienintelės skyrė ją 
nuo vyro lovos. Išgirdusi jo pirmą šauksmą, kunigaikštienė Via- 
zemskienė pribėgo prie jos bijodama, kad kas su ja neatsitiktų.
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Tačiau, ji gulėjo nejudėdama (nors ką tik prieš tai kalbėjo); 
sunkus letarginis miegas užvaldė ją, ir tas miegąs tartum tyčia 
atsiųstas iš dangaus, truko tol, kol nuskambėjo paskutinis baisus 
dejavimas už durų.(!)

Bet baisių kančių minutėse, kaip sakė Spasskis ir Arendtas, 
pasirodė visas mirštančiojo sielos stiprumas, užuot rėkęs jis tik 
dejavo, bijodamas, kaip pats sau sakė, kad žmona neišgirstų, kad 
jos neišgąsdintų. Prieš septintą valandą skausmai aprimo. Reikia 
pastebėti, kad per visą šitą laiką jo sąmonė buvo aiški. Dar prieš 
prasidedant skausmams, jis pasišaukė Spasskį ir paprašė kažko
kių popierių, jo paties parašytų, ir liepė juos sudeginti, Paskui 
pasišaukė Danzasą ir padiktavo jam keletą skolų. Tas tačiau nu
vargino jį, ir daugiau jis negalėjo duoti jokių parėdymų. Kai ry
tą pasibaigė baisios kančios, jis pasakė Spasskiui: „Žmoną, pa
prašykit žmoną! “ To atsisveikinimo tau neaprašinėsiu. Paskui parei
kalavo vaikų; jie miegojo; juos atvedė ir atnešė pusiau užsimiego
jusius. Jis tylėdamas kiekvieną apvesdavo akimis, dėjo jiems ant gal
vos ranką, žegnojo juos, paskui duodavo ranka ženklą juos išvesti.

„Kas čia? — paklausė jis Spasskio ir Danzaso. Šie išvar
dino mane ir Viazemskį. „Pašaukit“ — pasakė jis silpnu balsu. 
Aš priėjau, paėmiau jo šąlančią ranką ir pabučiavau ją: pasakyti 
jam nieko negalėjau, jis numojo ranka, aš pasitraukiau: bet po 
valandėlės vėl grįžau prie jo lovos ir paklausiau: „Gal būt pa
matysiu carą, ką pasakyti jam nuo tavęs?“ — „Pasakyk, atsakė 
jis, -— kad man gaila numirti; visas atsiduočiau jam.“ Šiuos žo
džius sakė silpnai, uždusdamas, bet aiškiai. Paskui jis atsisvei
kino su Viazemskiu. Tuo laiku įėjo grafas Vielgorskis ir taip pat 
padavė jam dar gyvam ranką.

Iš viso buvo matyti, kad jis skubėjo atlikti savo paskutines 
žemės apyskaitas, ir tartum klausėsi mirties žingsnių. Paėmęs sa
ve už pulso, jis pasakė Spasskiui: „Mirtis eina“. Kada priėjo prie 
jo Turgenjevas, jis du kartus atydžiai į jį pažiūrėjo, paspaudė jam 
ranką, atrodė, kad norėjo kaž ką pasakyti, bet numojo ranka ir 
pridūrė: „Karamzinos!“ Jos nebuvo, tuojau buvo nusiųsta ją su
rasti ir greitai ji atvažiavo. Jų pasimatymas truko tik vieną mi
nutę, bet, kai Kotryna Andriejevna pasitraukė nuo lovos, jis ją 
pašaukė ir pasakė: „Peržegnokit mane“, paskui pabučiavo jai ranką.

Tuo laiku atvažiavo daktaras Arendtas. „Laukiu caro žodžio, 
kad ramiai numirčiau,“ — pasakė jam Puškinas. Tai buvo man 
lyg nurodymas, ir aš tą pačią akimirką pasiryžau važiuoti pas 
carą, kad praneščiau jo didenybei tai, ką girdėjau, Eidamas gon- 
kose sutikau caro pasiuntinį atsiųstą manęs.

— „Atleisk, kad tave sutrukdžiau“, — pasakė caras, man 
įeinant į jo kabinetą.

— „Valdove, aš pats skubėjau pas jus, kai sutikau jūsų 
pasiuntinį.“ — Papasakojęs tai, ką kalbėję Puškinas, pridūriau: 
„Laikau pareiga, perduoti šituos žodžius neatidėliojant.“
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— „Pasakyk jam nuo manęs, —• atsakė caras, — kad aš 
sveikinu jį išpildžiusį krikščionišką pareigą: dėl žmonos ir vaiky, 
jis neturi rūpintis: jie mano. Tau gi pavedu, jeigu jis numirtu, 
užantspauduoti jo popierius; paskiau tu pats juos peržiūrėsi“.

— Grįžau pas Puškiną paguodos atsakymą nešinas. Išklausęs 
mane, jis kaž kokiu nervingu judesiu iškėlė rankas į dangy.

— „Štai kaip esu paguostas! — pasakė jis. — Pasakyk 
carui, kad linkiu jam ilgo, ilgo karaliavimo, kad linkiu jam lai
mės jo sūnuje ir laimės jo Rusijoje.”

Duotas opiumas tuo tarpu jį apramino. Vietoj šalto 
kompreso, pradėjo dėti šiltus; tatai buvo malonu besikankinančiam, 
jis pradėjo klusniai pildyti visus daktaru nurodymus, kuriuos 
anksčiau neigė. Išgąsdintas savo kančios ir norėdamas jy pabai
gos — mirties, jis tapo klusnus kaip vaikas; pats dėjo kompresus 
ant viduriy ir padėjo tiems, kas apie jį triūsė. Žodžiu, matyt jam 
pasidarė daug geriau. Tokį jį rado daktaras Dalius, atėjęs antrą 
valandą.

— „Blogai man, brolau“, —pasakė Puškinas nusišypsojęs 
Daliui.

Bet Dalius, turėdamas daugiau vilčių kaip visi kiti atsakė 
jam. — „Mes visi tikimės, nenuliūsk ir tu“.—

— '„Ne?“ — pareiškė jis, — „man čia negyventi; mirsiu; 
matyt taip ir reikia“. _

Tuo laiku jo pulsas buvo stipresnis; pradėjo rodytis nedide
lis karštis. Nuleido kraują: pulsas pasidarė dar lygesnis, retesnis, 
daug lengvesnis.

— „Aš stvėriausi,“ — sdkė Dalius, — „kaip skęstąntis šiau
do, nedrąsiu balsu paskelbęs viltį apgavau save ir kitus“.

Puškinas pastebėjęs, kad Dalius pagyvėjo, paėmė jį už ran
kos ir paklausė: — „Ar čia nieko nėra?“ — „Nieko!“ — „Daliau, 
pasakyk man tiesą, ąr greit mirsiu“.

— „Mes turim vilties, Puškine, ištiesy tikimės“.
— „Na, ačiū!“ — atsakė jis. Bet, matomai, tik viena aki

mirka apgavo jis save» viltimi, nei anksčiau, nei vėliau jis ja 
netikėjo. Beveik visą naktį ( į 9 d. visą' šitą naktį prie jo lovos 
sėdėjo Dalius, o aš, Viazęmskis ir Vielgorskis artimam kambary),, 
jis laikė Daliy už rankos, dažnai ėmė šaukštuku vandens, arba 
trupinėlį ledo į burną ir vis darydavo tai pats: nukeldavo stiklinę 
nuo apatinės lentynos, trynė sau smilkinius, pats dėjo ant viduriy 
karštus kompresus ir pan... Skausmas kankino jį mažiau negu 
gilus liūdesys. „Ah, kaip liūdna! — retkarčiais sušukdavo jis, 
užmesdamas rankas už galvos, — širdis plyšta!“ Tuomet prašy
davo jis, kad jį pąkelty, arba apverstu ant šono, arba pataisytu 
jam pagalves; ir neduodamas to baigti, paprastai sustabdydavo 
tais žodžiais: „Na, taip gerai; taip puiku, užtenka; dabar labai 
gera!“ arba: „Palauk -— nereikia — patampyk mane už rankos, 
štai ir gerai ir puiku!“ Tai vis jo tikrieji išsireiškimai. .
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— „Bendrai,“ — „su manim jis buvo ramus ir paklusnus 
kaip kūdikis, ir darė visa tai, ką aš norėjau.“ — Syki jis pa
klausė Daliaus: „Kas pas mano žmoną?“ — Dalius atsakė: — 
„Daug žmonių, kurie tau atjaučia, salionas pilnas nuo pat ryto 
ligi gilios nakties.“

» ' . ■

— „Na, ačiū, — atsakė jis, — tačiau eik ir pasakyk žmo
nai, kad viskas, dėkui Dievui, gerai, lengva, o kitaip jai ten, dar 
priplepės“.

Dalius jo neapgavo. Nuo pat ryto 28 d., kada pasklido po 
miestą žinia, kad Puškinas miršta, jo prieškambaris buvo pilnas 
ateinančių; vieni teiravosi apie jį per pasiuntinius, kiti - žmo
nės įvairaus luomo, pažįstami ir nepažįstami — ateidavo patys. 
Jaudinantis jausmas bendros nacionalinės skriaudos, spindėjo tam 
sąjūdy. Ateinančių skaičius pagaliau pasidarė toks didelis, kad 
prieškambario durys, kurios buvo prie kabineto, kur gulėjo mirš
tantis, be perstojo atsidarinėjo ir užsidarinėjo. Tas vargino besi
kankinantį, todėl mes nusprendėm duris uždaryti ir atidarėm prie 
laiptų tiesiog į bufetą, o salioną prie valgomo, kur buvo žmona, 
užtraukėm pavėnėlėm. Nuo to laiko bufetas vis buvo perpildy
tas žmonių; į valgomąjį įeidavo tik pažįstami. Visų veiduose at
sispindėjo nuoširdi užuojauta: labai daug kas verkė. Caras visas 
žinias gaudavo iš daktaro Arendto, kuris per dieną šešis kartus 
ir dar porą kartų naktį jį aplankydavo. Carienė, didžioji kuni
gaikštienė, Elena Pavlovna, labai mylinti Puškiną, parašė man 
keletą raščiukų, į kuriuos atsakydamas smulkiai aprašydavau jos 
didenybei ligos eigą...

Vienu žodžiu tas gilus pergyvenimas, mūsų gerųjų rusų, 
mane giliai jaudino, bet nestebino. Syetimtaučių dalyvavimas man 
buvo pasaldintas pripuolamumais. Mes prarandam saviškį, ar 
nuostabu, kad jo liūdim? Bet kas taip jaudino juos? Ką gal
vojo tas garbingas Barantas, ilgai stovėdamas nuliūdęs vidury 
prieškambario, kuris jam šnibždėjo liūdnais veidais apie tai, kas 
vyko už durų. Įspėti nesunku, genijus yra bendras gėris; gar
binti genijų — visi žmonės yra giminingi, ir, kuomet jis nelaiku 

‘ palieka žemę, visi lydi jį vienodu brolišku liūdesiu.
Puškinas, kaipo genijus, buvo ne vien Rusijos nuosavybė, 

bet ir visos Europos; todėl ir prancūzų pasiuntinys, pats būda
mas žymus rašytojas, eidavo prie jo durų ir giliu liūdesiu gailė
josi Puškino, lyg tai būtų jų. Todėl pirmadienį vakare Hiuperodė, 
Saksonijos pasiuntinys, pasakė susirinkusiems pas jį svečiams: 
„Šiandieną pas mane nešoksim, šiandien buvo Puškino laidotuvės.“

Grįžtu betgi prie savo aprašymo. Nusiuntęs Dalių pastip
rinti žmoną viltimi, pats Puškinas jos neturėjo. Kartą jis pa
klausė:--- „Kelinta valanda?” ir į Daliaus atsakymą tęsė truk-
žiojamu balsu:
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— „Ar ?ilgai... dar taip... man... kankintis?... Malonėkit... 
greičiau...” Tai pakartojo keletą kartų, paskui: — „Ar greitai 
galas? ir visad pridėdavo: „Malonėkit greičiau!...

Bet bendrai po pirmos nakties kančių, kurios truko dvi va
landas, jis buvo nepaprastai kantrus. Kuomet apimdavo jį skaus
mas ir liūdesys^ jis darė rankom judesį, arba dejavo, bet vos 
girdimai.

— „Reikia kentėti, mano drauge, nieko nepadarysi”, - pa
lakė Dalius, — „bet nesigėdink savo skausmų, dejuok, tau bus 
lengviau“.

— „Ne, atsakė jis pertraukiamai: — „ne... nereikia... dejuoti...
žmona išgirs... juokinga... kad šitas niekis mane... pergalėtų... ne
noriu“. — . -

Aš palikau jį penktą valandą ryto ir už dviejų valandų grį
žau. Matydamas, kad naktis praėjo ramiai, išėjau beveik su viltimi, 
bet grįžęs radau visai ką kitą. Arendtas pasakė, kad viskas 
baigta, ir kad jis neišgyvens nei dienos. Ištikrųjų pulsas nusilpo 
ir žymiai pradėjo kristi; rankos pradėjo šalti. Jis gulėjo užsimer
kęs, retkarčiais keldavo rankas, kad paimtų ledo ir patrintų juo 
kaktą. Išmušė antrą valandą vidudienio, ir Puškino gyvybės liko 
trims ketvirtadaliams valandos. Jis atsimerkė ir paprašė valgyti. 
Kada tai atnešė, jis silpnai pasakė: —- „Paprašykit žmoną, tegul 
ji mane pavalgydina.“ Ji atėjo, nusileido jo galvūgaly ant kelių, 
davė jam šaukštuką vieną, antrą, paskui prisiglaudė veidu prie jo 
veido; Puškinas paglostė jos veidą ir pasakė: — „Na, na, viskas, 
dėkui Dievui, gerai; eik“. —> Rami jo veido* išraiška ir tvirtas 
balsas apgavo vargšę žmoną; ji išėjo tartum nušvitus iš džiaugsmo.

— „Pamatysit jūs “j — pasakė ji daktarui Spasskiui,— jis
bus gyvas, jis nemirs!“ O šią minutę prasidėjo paskutinis jo 
gyvybės procesas. ~

Mes su grafu Vielgorskiu stovėjom galvūgaly, iš šono sto
vėjo Turgenjevas. Ęalius sušnibždėjo man: „Gęsta“. Bet jo min
tys buvo Šviesios. Retkarčiais tik sunkus pusiaumiegas jas už
temdydavo; sykį jis pakėlė ranką paduodamas Daliui, paspaudęs 
ją sakė: „Na, pakelk—gi mane, eisim aukščiau, aukščiau... na 
einam!...“ Bet atsigavęs jis pasakė: „Man pasirodė, kad aš lipu 
su .tavim aukštyn į 'šitas lentynas per knygas! aukštai... ir užsi
suko galva“. Kiek palaukęs, neatmerkdamas akių, jis vėl pradėjo 
ieškoti Daliaus rankos ir, patraukęs ją, pasakė: — „Na einam, 
prašau, tik įkartu. Dalius jo prašomas, paėmė jį po pažastų ir 
pakėlė aukščiau; staiga, tartum prabudęs, jis greitai atidarė akis, 
jo veidas nušvito ir jis pasakė: „Baigtas gyvenimas“. — Dalius 
nenugirdęs atsakė: „Žinoma, mes tave apvertėm“. „Baigtas gyve
nimas!“ pakartojo jis silpnai ir ryžtingai. — „Sunku kvėpuoti, 
spaudžia!“ buvo paskutiniai jo žodžiai.

Aš nenuleidau nuo jo akių, ir pastebėjau, kad ligi šiolei jo 
ramus kvėpavimas pasidarė nelygus. Jis greit nutrūko. Žiūrėjau
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NAMŲ ŽIDINYS
— ' s. andrašiūnienė

Namų biudžetas— šeimos 
ramybės sąlyga 

r . f .

Vienas išsvarbiausių namų ramybės faktorių yra pinigai. 
Dėl pinigų labai dažnai namuose kyla įvairiausių .nesusipratimų. 
Ir tie nesusipratimai kyla ne tik ten, kur pinigų yra labai mažai, 
bet ir ten,, kur jų būtų ir pakankamai, bet nemokama reikiamai 

atydžiai, laukiau paskutinio atsikvėpimo; bet nepastebėjau. Apsu
panti tyla, pasirodė man, jį apramino, tačiau jo, jau nebuvo. Visi 
prie jo tylėjom. Po dviejų, trijų minučių aš paklausiau. — „Kaip jis?“

— „Mirė!“ —atsakė Dalius, tada buvo trys ketvirčiai trečios, 
29 sausio. Taip tyliai, taip ramiai pasitraukė jo siela. Mes ilgai 
stovėjom prie jo nejudėdami, tylėdami, nedrįsdami sugriauti mir
ties paslapties, kuri pasirodė, prieš mus visoje savo šventenybėje. 
Kai visi išėjo, aš atsisėdau prieš jį, ir ilgai žiūrėjau jam į veidą. 
Niekuomet nieko panašaus nebuvau matęs tam veide, kas buvo 
pirmose minutėse po mirties. Jo galva truputį nulinko; rankos, 
kurios keletą minučių prieš tai neramiai judėjo, dabar gulėjo ra
miai ištiestos, tartum numestos poilsiui, po sunkaus darbo. Bet 
kas spindėjo jo veide, nemoku išreikšti žodžiais. Tai buvo man 
taip nauja, o tuo tarpu ir taip pažįstama. Tai buvo nei miegas, 
nei poilsis; tai buvo ne proto išraiška, ne! Ten išaugo, kažkokia 
rimta, nuostabi mintis; kažkas panašaus į regėjimą, į kažkokį pil
nai patenkinantį žinojimą. Bežiūrint į jį, man vis norėjos jo pa
klausti: ką matai drauge? Ir ką gi jis man atsakytų, jeigu galėtų 
minutei atgyti? Štai mūsų gyvenimo akimirkos, kurios vertos 
garbingo pavadinimo. Šią minutę, galima pasakyti, aš pamačiau 
mirties veidą, dieviškąją paslaptį, mirties veidą be uždangos. Ko
kią antspaudą ji uždėjo jam! ir kaip nuostabiai išreiškė savo ir jo 
paslaptį! Užtikrinu tave, kad niekad nemačiau jo veide tokios 
gilios, išdidžios, triumfuojančios minties. Žinoma, ji buvo paslėpta 
ten, ir anksčiau žinomoj, jo aukštoj prigimty; bet tas pasireiškė 
tik tada, kada viskas, kas žemiška atsiskyrė nuo jo palietus mir
čiai. Tokia buvo mūsų Puškino mirtis... Paruošė sp. V-tė.
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susitvarkyti. Iš p emo k ėjimo namu biudžeto sutvarkyti kyla dažnai labai didelės visuomeninės negerovės: išlaidos ne pagal savo pajamas, iš čia neracionalių skolų atsiradimas, vėliau išeikvojimai ir t. t. Kada jokio namų biudžeto nėra, tuomet daugiausia tenka nukentėt moterims, tiek materialiai, tiek dvasiniai. Ypatingai toms, kurios nedirba kür ištaigoje, negauna atskiro piniginio atlyginimo. Tokiais atsitikimais vyrai dažnai mėgsta save vadinti vieninteliais darbininkais, pinigų uždirbėjais, o visą šeimą, tik pinigų išleidėjais. Visai neįvertindami, kad žmona namie palikusi, tvarkydama namus, augindama ir auklėdama vaikus ir atlikdama tūkstantį smulkiųjų darbelių išeikvoja ne mažiau sveikatos ir energijos, kaip vyras įstaigoj, ir kad namų gerbūvis ir rimtis laikosi tiek vyru, tiek moterim. Vyras ir žmona, susijungę į šeimą sudaro jau vienetą, kuriam jau yra bendros visos laimės ir nelaimės. Todėl ir pinigai yra bendri, nežiūrint kas juos parneša, Vyras ar žmona, ar abu kartu (žinoma, čia neimami dėmesin tie atsitikimai, kada viena kuri pusė nieko nedirba, tik pretenzijas reiškia). Žmona tiek pat turi teisę į. vyro pinigus ir gali ramia sąžine juos imti šeimos reikalams, o ne prašyti, kaip kokios malonės ar išmaldos. Ideališkiausia gal būtų visus šeimos pinigus dėti į vieną vietą, iš kurios kiekvienas galėtų imtis savo reikalams. Taip būtų gerai, jeigu tų pinigų būtų daug arba bent kiekvienas šeimos narys aiškiai jaustų, kiek jų galįs paimti. Kadangi dažniausia ne vieno, nė kito nėra, todėl pinigai reikalingi nors šiokios tokios buhalterijos. Žinoma, geriausia yra tiksli buhalterija, smulkmeniškas išskaičiavimas, išdalinimas visų pinigų, bet nepratus iems prie jokios namų buhalterijos, tas atrodo persunku. Bet vis dėlto reikia padaryti nors griaučiai tokios sąskaitybos.Vyras ir žmona geroje valandoje turėtų apsvarstyti, paskaičiuoti kiek jie sulig savo pajamų gali išleisti butui, kurui, šviesai, valgymui, drabužiams, asmeniškiems vyro reikalams (kaip laikr., rūkym., pramog.), asmeniškiems moters reikalams (kaip laikr., knyg., pramog.), vaikams (mokslas, knyg., kišenpinigiai), taupymui. Kada taip pinigai sutvarkyti, kiekvienas paima savo dispozicijon įvairių reikalų pinigus. Moteris, be savo asmeniškų, ima dar pragyvenimo, drabužių pinigus, vyras — buto, vaikų pinigus ar kaip kitaip. Susitvarkoma kaip kam patogiau. Drabužiams pinigai gali būti taip išskirstyti: smulkesnieji drabužiai, baltiniai, avalynė gali būti priskirti prie vyro ir moters asmeninių sąskaitų, o stambesnieji galima ne mėnesiniai išdėstyti, bet sezonais: pavasario, žiemos ar kaip kitaip.Moteris, gaudama savo žinion tam tikrą pinigų sumą, jausis savarankesnė, nebus be reikalo žeidžiama jos ambicija, prašant pinigų (nes kiekvienas prašymas yra daugiau ar mažiau nemalonus); labiau stengsis būti ekonomiška, nes tais pinigais bus priversta išsiversti; su pasitenkinimu ji kai ko gal ir atsisakys, nes žinos, jog ir jos vyras likusių pinigų nešvaisto.-178
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Aš čia sąmoningai paminėjau moters asmenines išlaidas, nes 
dažnai vyrai pragyvenimui kad ir duoda, bet visai nepripažįsta 
moters asmeniniu išlaidu, tokiu būdu moterys būna dažnai pri
verstos griebtis melo ar kitokiu priemonių- Moteris gali turėti ko
kiu nors reikalu, kuriuos norėtu savarankiškai tvarkyti, pav., nu
sipirkti kokią knygą, ar tai paaukoti kam, motinai pasiusti, ar 
dovanėlę kam padaryti, ir baisiai nemalonu, kada tokiems daly
kams reikia prašyti pinigu? Taip pat ir vyras turi savo asmeni
niu išlaidu, su kuriomis reikia skaitytis.

Pažiūrėję į mūsų senovišką lietuvišką kaimą, matysime ten 
irgi panašu darbu ir pajamų suskirstymą. Musu ūkininkės jaučia
si pilnateisės šeimininkės, nežiūrint ar žemė užrašyta vyro vardu 
ar ne. Ūkininkas paima pinigus už javus, stambius gyvulius, o 
ūkininkė už sviestą, kiaušinius, viščiukus irt. t. Ir skarelei, kad ir 
suknelei nusipirkti neprašo iš vyro pinigu. Gal todėl lietuvės ir to
kios savarankiškos liko. Tik reikia pasakyti, kad dabar kaime tas 
reikalas prastyn eina. Už pieną, paršiukus, kiaušinius pinigus pra
deda jau imti vyrai per pienines ir kitas įstaigas, moterys pradeda 
tuo nusiskusti ir tuo reikėtų susirūpinti.

Aiškus paskirstymas pinigu, sumažins namuose nesusiprati
mus tuo reikalu, labiau bus stengiamasi gyventi pagal savo iš
tekliu, o ne vejantis madas ar kitus turtingesnius.

Taip pat reikia nepamiršti ir vaiku. Jau mokyklinio amžiaus 
vaikams reikia duoti kas mėnuo tam tikrą sumą pinigu ju išlai
doms: paišeliams, plunksnoms, sąsiuviniams ir k. d. Tas pratins 
juos prie tvarkingumo piniginiuos reikaluose, prie taupumo, bus 
išvengtą nereikalingo nusižeminimo, prašymo. Neturėjimas savo 
pinigu vaikus dažnai paskatina prie melo, suktybių, kartais ir 
vagysčių-

Žinoma, iš karto atatinkamai suskirstyti įvairias dispozicijas 
gana sunku. Po mėnesio galima jas pertaisyti ir dar gal vėliau 
teks pataisyti, kol bus surasta maždaug apytikrės normos. Bet 
turint, geru noru viską galima gražiai sutvarkyti.

I

Visos moterys gali turėti gražias 
rankas

. • 1 ■

Dirbant kasdienį ruošos darbą, ranku grožis labai nukenčia, 
dėlto tada tenka jas rūpestingiau prižiūrėti.

Pirmiausia reikia vengti kišti rankas į karštą ir tuojau į 
šaltą vandenį arba priešingai, nes tokios „vonios“, labai išplečia 
venas ir raudonina rankas. Jautresniu žmonių oda nuo to net 
spuoguoja. Vien tik karštas vanduo ranku neraudonina, bet labai 
išdžiovina ir oda pasidaro šiurkšti. Vis dėlto ranku švarai palai
kyti šiltas vanduo, nors retkarčiais, reikalingas.

■ i
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Lengvas bet šiltas apsiaus- 
tukas, originalus, pūstomis 
rankovėmis Jš pritaikytos spal
vos kailio. Šiam modeliui tin
ka pilkos spalvos suknutė. 
Skrybėlaitė gali būti ir kokių 
nors ryškesnių spalvų, kurios 
atgaivina pilko drabužio nuo
taiką. Tokia rūbų eilutė bus 

mėgiama <šį pavasarį.

Netinkamas muilas, pav., kalio šarmo muilai, kaip žaliasis 
muilas rankas labai gadina. Taip pat rankos nemėgsta ir stipraus 
sodos šarmo. Už tai, kada galima, reiktų vartoti gumines pirštines.

Be to, rankas nuplovus, reikia jas labai sausai nušluostyti. 
Naudojimas drėgnų rankšluosčių (gana dažnas virtuvėje) čia labai 
nedėkingas. Prie prausyklos patariama turėti rankas minkštinančio 
tepalo, kurio kiekvienam kartui reikia labai maža. Prieš einant 
gulti, reikia rankas gerai nuplauti ir ištepti tiek viršus, tiek del
nus su vazelinu, nivea kremu, lanolinu ar kuriais kitais riebalais, 
nors gyvulių kilmės riebalai skaitomi tinkamesni epidermai už
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mineralinius riebalus — vazeliną, glycerina. Užtat sumaišius ke
lius lašus citrinos sulčii; su grynu lanolinu, ir, pridėjus truputį 
odekolono, kad mišinys sukvipti; — gauname apyskistį tepalą, 
kuriuo lengvaranką suvilgyti ir, kuris labai tinka ranki; priežiūrai.

Narni; ūkio darbas, kaip daržovių valymas, palieka aiškius 
ir negražius pėdsakus ant ranki;, nuo kurių apsisaugoti gana 
sunku. Kai kurios šeimininkės ant nykščio ir rodomojo piršto 
užmauna guminius vamzdelius arba pirštines. Iš karto, žinoma, 
tai nepatogu, bet, sako, labai greitai apsiprantama. Tokias juo
das dėmes pašalina rūkštis, bet dažnas valymas su rūkštim netin
ka odai, užtai patariama valyti su perrukštim, sumaišius ją su 
trupučiu amoniako. Svarbu tas tamsias dėmes valyti kiekvieną 
kartą, kad jos, dažnai atnaujinamos, labai neįsigertų į odą — kad 
rankos-būti; lankstesnės, labai tinka masažas ir ranki; gimnastika. 
Sakysime, jauni; mergaičių. „triukas“ pakėlus aukštyn pabaltinti 
ranką, _yra labai tinkamas, nes jis paskatina kraujo cirkuliaciją 
galūnėse. Bet dar geriau tinka masažas delno, viršaus ranki; ir 
piršti; kiekvieną vakarą po 5 min. Tam reikalui reikia ištepti 
rankas riebalais ir kiekvieną pirštą, pradedant nuo nago iki pat 
delno, kita ranka stiprai spaudžiant glostyti, lygiai taip kaip 
maunant siaurą pirštinę. Paskui taip pat padarome ir ranki; 
viršui ir delnui. Per visą tą laiką ranką reikia laikyti ore, alkūnę 
parėmus ant tualetinio stalelio.

Kai kas dar vartoja tam tikras gumines pirštines nakčiai. 
Kaip guma netinka veidui, taip ji tinka rankoms. Tik prieš mau
nant pirštihes nereikia ranku tepti riebalais, nes pirštinės greitai 
suplyšti;, bet suvilgyti odekolonu, arba ištepti tam tikru kremu, 
parduodamu kartu su pirštinėmis. Panaudojus pirštines per 10 
dieni;, dažniausia rankos pasidaro švelnios ir baltos ir sakoma, 
kad paliesėja. Tada jau užtenka.-ir paprastos kasdienės priežiūros.

Naujausi skrybėlaičių modeliai saulėtoms pavasario dienoms.
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TARPTAUTINĖS MOTERŲ STUDIJŲ SAVAITĖS 
BRIUSELY

Kaip jau žinome š. m. nuo kovo mėn. 30 d. —* balandžio 
mėn 6 d. Briuselyj įvyksta Tarptautinės Moterų Katalikių Uni
jos ir jaunuju sekcijos studijų savaitė. Tarptautinei mergaičių 
katalikių sekcijai skirtos kovo 30 d.— balandžio 2 d. Ju posė
džiu metu bus svarstomi šie klausimai: kovo 31 d, — „Intelek
tualinė jaunos mergaitės misija moderniajame pasaulyj“. Šia tema 
kalba panelė A. De Doria-Dernalowicz (lenkė). Prancūzė, p-lė 
F. De Saint Maurice kalba tema „mergaitės apaštalavimo kons
truktyvinė misija“. Balandžio 1 d. pažymėtina paskaita anglės 
p-lės J. Bridges „mergaitės miestietės misija“ ir p-lės M. C’astoldi 
(italės) paskaita tema „mergaitės profesinė misija“. Balandžio 2 d. 
paskaitą „mergaitės misija šeimoje“ skaito p-lė J. Händler (austrė). 
Visu svarstytu klausimu Sintezę padarys p-lė C. de Hemptinne, 
kalbėdama apie „moteriško katalikiško jaunimo pasaulinį atsakin
gumą“.

Balandžio 2 d., pasibaigus jaunuju sekcijos posėdžiams, pra
dedami moterų posėdžiai. Pagrindinė svarstomoji tema yra „kata
likė moteris Šių dienu pasaulyj“. Šiuo klausimu balandžio 2 d. 
pirmoji ir kalbės ponią Steenberghe-Engeringh, Tarptautinės 
Katalikių Moterų Unijos pirmininkė. P. Dr. Hoogveld, Nimegue’o 
kataliku universiteto profesorius kalbės tema „moters asmenybė“.

Balandžio 3 d. p-lė Dr. Dupra kalba psichologine tema „Mo
ters siela“. Paryžiaus social, kat. mokyklos direktorė p-lė Nae
gel en savo paskaitoje nagrinės „antinatūralinius ir antikrikŠčio- 
niškus elementus siu dienu pažiūrose į moterį“. Belgijos sena
torė p-lė M. Baers kalbės tema „Katalikė moteris ir socijalinis 
kompleksas“.

Balandžio 4 dieną — panelės Jörissen de Munich tema 
„Moteris ir jos atsakingumas“. , ,f

Balandžio 5 d. paskaita „Kat. Bažnyčios nuomonė apie mo
ters misiją“ — Tėvas Piloud D. P. (šveic ).

f v e

Posėdžiu protarpiais numatyta aplankyti visą eilę socijaliniu, 
švietimo ir spaudos įstaigų, vienas kitas priėmimas ir ekskursijos.
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Tiek mergaičių, tiek moterų kiekvienos dienos studija darbai pra
dedami šv. Mišiomis su pamokslu.

Lietuves studijų savaitėse atstovaus Dr. O. Norušytė ir 
J. Drungaitė.

SS

SVEČIUOSE PAS VIEN. „LATVIETĘ“
------------— » . .

S. m. kovo mėn. 1 d. Latvijos U-to studenčių vien. „Lat- 
vietė“ šventė savo dvyliktąją metinę šventę ir į ją pakvietė drau
giškus V. D. U-to Studentų Ateitininkų Sąjungos vienetus: „Gie
dros“ Korp! ir „Vytauto“ Klubą.

Šventėje gausiai dalyvavę Giedrininkių ir Vytautininkų atsto
vai, džiaugiasi labai maloniu „Latvietės“ priėmimu. Tarp draugiškų 
latvaiČių jie praleido tris dienas. Per tą laiką turėjo progos pažinti 
Latvijos studentų kasdienį darbą universitete^ ir jų pasirodymą 
organizacinėse iškilmėse. Tenka pastebėti, kad latvių studentų 
organizacinis gyvenimas žymiai turtingesnis tradicijomis, nei mū
siškis. Čia didele dalimi kaltos sąlygos: tiek vien. „Latvietė“, 
tiek kiekviena kita studentų draugovė turi jaukią, visais patogu
mais aprūpintą butą, kurį pačios apmoka, tvarko ir puošia savo 
tradicijomis. Neturintiems tokio jungiančio židinio daugumai 
lietuvių studentų, sunkiau ir savo veiklai duoti stiliųgesnį veidą.

Vizito proga, aplankyta Brolių Kapai, kur uždėta vainikai 
Nežinomajam Kariui pagerbti. Susipažinta ir su latvių tautos 
vertenybėmis: meno, etnografijos, karo muziejais, valstybės opera, 
turtinga dailės darbų paroda ir įdomiu Rygos senamiesčiu. Pažy
mėtina vizitas pas Latvijos oficiozo redaktorių p. J. Druva, ma
loniai pakvietusį svečius lietuvius susipažinti su didžiausia, mo
derniškai įrengta Rygos spaustuve „Briva Žeme“ ir po to —pas 
save pietums. Savo kalbose p. J. Druva iškėlė keletą Širdingų 
minčių latvių —lietuvių suartėjimo ir bendradarbiavimo reikalu.

Giedrininkėš ir Vytautininkai grįžo iš Rygos, dėkingi vien. 
„Latvietei“ už parodytą didelį draugiškumą, ir, latvių visuomenės 
palankumo padrąsinti, — pasiryžę uoliai darbuotis broliškų tautų 
vienybei kelti. J. St.

ABOLIUCIJONIZMOįlDĖJA STUDENTIJOS TARPE
Kovo 14 d. Fideles Justitiar Korp., V. D. Un-to salėje, su

organizavo aboliucijonizmo valandą. Įvyko net dvi paskaitos: 
Viešoji dorovė ir tautos sveikatingumas — Dr. P. Kalvaitytė-Kar- 
velienė ir antra -— p. Tomkaus paskaita „Socijalinės prostitucijos 
priežastys“. Per abi paskaitas ryškėjo mintis, kad dvejopa dorovė 
stato vieną lytį ( vyrišką) privilegijuotoje padėty ir tuo palaiko 
prostituciją. Pirmoje paskaitoje prelegentė išdėstė tuos nuostolius, 
kuriuos padaro prostitucija tautai. Ir kvietė jaunimą į kovą su 
tautos invalidumu einančiu iš prostitucijos. P. Tomkus išdėstė
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nuosekliai socialines prostitucijos priežastis. Dėlei pirmo moters 
žingsnio į prostituciją beveik visuomet yra kaltas vyras, kaip 
aktyvioji pusė. Be to, daug reikšmės turi moters socij alinė padė
tis ir ekonominės sąlygos. Bažnyčia niekuomet netoleravo dve
jopos moralės. Bet pasaulinė teisė moteriai ir vyrui Šioje srity 
yra dvejopa. Korporacija, suorganizuodama šią valandą, daug 
pasitarnavo obsl. idėjai.

* . ‘ *

PASIGENDA AGRONOMIŲ ORGANIZACIJOS
Lietuvė moteris, tiek inteligentė, tiek kaimietė, linkusi dirbti 

organizuotai. Tam turime pavyzdžiu. Tarp daugelio neorgani
zuotu profesijų moterų yra ir moterys agronomės. Tiesa, yra 
agronomu š-ga, bet ji nepatenkina ir neįdomauja moteruagro- 
nomiu- Tai matyti iš s-gos nariu sąrašo. Iš pusantro šimto nariu, 
moterų yra trys ar keturios.

Jau studentijos tarpe nesitenkinama bendra vyru ir mergai
čių korporacija. Veikiant atskirai, geriau gali pasireikšti, tiek vyro, 
tiek moters individualumai. Bendroj organizacijoj, moteris, gal 
daugiau dėl nedrąsos, o ne dėl nežinojimo ar nesugebėjimo lieka 
lyg pasyvi organizacijos pusė. To negalima pasakyti veikiant 
atskirai: kartais savo veiklumu moterys pralenkia vyrus. Taigi, 
kad ir bendroj Agr-mu s-goj, nors moterų būtu ir daugiau, jos 
liktu savo veikimo neparodę ir savo jėgų neišnaudoję.

Be to, agronomės turi skirtingus uždavinius — namu ūkis 
ir moters interesai, kuriuos nėra prasmės bendroj s-göj gvildenti.

Agronomės dirbo įvairiose srityse, ir kaip kuriom darbas 
sekasi — dažniausia nieko apie kitas nežino. Instruktorės turi 
suvažiavimus ir aptaria savo reikalus. Bet kitos apie ju veikimo 
kryptį, nuveiktus darbus, pasisekimus ar nepasisekimus nieko ne
žino, nors, pav., ž. ūkio mokyklose dirbančiom taip pat būt įdo
mu, kaip sekasi dirbti su tom mokinėm, kurios ateina tik pora 
savaičių į n. ruošos kursus.

šių ir panašiu darbininkių darbui reikia koordinacijos. Tai 
būtu galima pasiekti per agrohomiu s-gą. Čia būtu galima iškelti 
visi klausimai liečią žemės ir namu ūkį, išsiaiškinti gerąsias ir 
blogąsias puses, nustatyti bendras veikimo gaires ir bendrą kultū
rinį frontą.

Ekonominai reikalai nemažiau rūpi agronomėms. Nedarbo 
klausimas aktualus. Negavus tarnybos, reikia verstis savo pačios 
ranku darbu. Bet dažnai toks darbas vienai neįmanomas. Pradėti 
kokią nors prekybos ar pramonės įmonę nėra lėšų- Čia galėtu 
padėti bendras veikimas. Sudaromi kooperatyvai, steigiamos įmo
nės, kur gautu darbo pačios narės. Be to, yra dirbančiu n. ūkio 
srity ne Specialisčių, čia agronomės bendrom jėgom galėtu lai
mėti savo teisėtus reikalavimus.
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Bendrom jėgom būtų. galima sudaryti atskiri savišalpos fon
dai, lygos, nedarbo ar nelaimingo atsitikimu atveju, teikti stipen
dijas studijuojančiom žemės ūkio ar namu ruošos mokslus.

Moterą-agronomiŲ s-gos steigimo reikalas prieš kiek laiko 
buvo iškilęs ir pradėtas judinti. Rodos išrinkta net. speciali ko
misija. Bet paskutiniu laiku vėl nieko negirdėti.

Vieną kartą reikia pasiryžti šį klausimą realizuoti, suburti 
išblaškytas jėgas bendram darbui. Nesvarbu kokiu vardu bus tai 
pavadinta s-ga ar sekcija? Svarbu išjudinti iš stagnacijos reika
lingas mūsų gyvenimui jėgas. Al. Banionienė

IŠ MUSŲ KRAŠTO ORGANIZACIJŲ VEIKLOS
— Š a u 1 i ų m o t e r ų r i n k t i n i ų a t s t o v i ų v i su o t i na s s u v a ž i a y i- 

mas įvyko Š. m. kovo mėn. 6 d. Suvažiavime šauliu motery vadė S. Marcin
kevičienė padarė pranešimą apie pereitų metų šaulių moterydarbą, kartu iškel
dama ir tuos uždavinius, kurie stovi dar priešakyje. Kontrolės komisijos vardu 
pranešimą padarė Šaulė Milkevičienė. Aplankęs suvažiavimą šaulių s-gos vadas 
pulk. Saladžius nušvietė šaulės moters uždavinius, pažymėdamas, kad šaulių 
s-gos užsibrėžta ir varoma kultūros darbo sritis bus tęsiama toliau. Į naują cent
ro tarybą išrinktos: M. Žmuidzinavičienė, O. Rymaitė, E. Jankytė, L. Dainaus- 
kienė, J. Vaičiulienė, A. Pilvelytė, E. Klupšienė. Kontrolės komisijon išrinktos: 
Mazūrienė, Putvinskaitė įc Mi celkevičienė ir garbės teisman: Tercijonienė, Pa
vandenė ir Bindokaitė. Suvažiavimas priėmė rezoliuciją apie tai, kad šie^šau
lių motery darbo metai praeity po ypatingu drausmės obalsiu. Po to suvažiavi
mo dalyvės padėjo gėlių prie Žuvusiųjų Karių ir dalyvavo Karo muziejaus vėlia
vos nuleidime. Suvažiavimo proga Ž. Ūkio Rūmuose buvo padaryta tautiškų rūbų 
paroda, kurioje dail. Tamošaitis kalbėjo apie atskirų provincijų tautiškų rūbų tipus.

— Klaipėdos krašto motery šaulių rinktinės būrių atstovių susi
rinkime buvo pasitarta dėl ateities darbų ir padaryta pereitų metų darbų ap
žvalga. Klaipėdos rinktinei vadovauja šaulė rinktinės vadė Maziliauskaitė. Į 
rinktinės tarybą šiems metams išrinktos: Šaulės Vanagaitienė, Gudelienė, Kazė- 
nienė, Višinskaitė, Maria Germanavičiūtė ir Cicėnienė.

— Birutiėtės ir mot. šaulės nutarė suruošti Šią vasarą Palangoj 
didelę Birutės šventę su plačia programa, būtent, mot. sportas ir žaidimai, 
vakare, prie Birutės kalno atatinkama šventei misterija, taip pat ta pačia proga 
paaukoti kiek galima didesnę sumą Ginklų Fondui—aviacijai lėktuvui nusipirk
ti. Šventės dalyvės būtų apgyvendintos Karo aviacijos augamose-—palapinėse.

— Lietuvos moterų taryba įteikė teisingumo ministeriui raštą, kuria
me prašo pasiskubinti įsteigti nepilnamečių teismą. Tokie teismai turėtų ne tik 
vaikus teisti, bet turėtų spręsti ir bylas tėvų, nusikaltusių savo vaiky atžvilgiu. 
Lietuvos moterų taryba, pastebėjusi nesutvarkytą kino filmų reikalą vaikams 
ir netinkamų filmų žalingą įtaką vaikų psichikai ir sveikatai, įteikė taip pat ir 
švietimo ministeriui raštą, prašydama sutvarkyti kino filmų reikalą vaikams ir 
jaunimui.

— Susirūpint a t ar n a ič i ų p a dė t i m i. Kauno Senamjesčio darbinin
kų skyrius jau įsteigė mergaičių —- tarnaičių sekciją, taip pat Žaliakalnio sky
rius organizuoja tarnaites, kad jos per savo vadovybę galėtų išvengti išnaudoji
mus ir skriaudas.

— žitletės Švenčia Šįmet 30 metų sukakties jubiliejų. Per Šiuos tris
dešimt darbo metų Šv. Zitos Dr-ja smarkiai išaugo. Jos žinioje yra diug ištai
gų, pav., sanatorija Kretkampio pušynuose, ligoninė Kaune, bendrabutis, valgyk
la ir k. Draugija rūpinasi savo narių ne tik materialiniu, bet ir moraliniu gyve
nimu. Praėjusiais metais veikė vakariniai Šventadienio kursai, kuriuos vedė
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.Saulės“ pradžios mokyklos mokytojos. Šiais metais ruošiamas -paskaitų ciklas 
įvairiais moterims rupimais klausimais. Visuotinas draugijos narių susirinkimas 
nutarė suruošti iškilmingą 30 metų sukakties minėjimą šv. Zitos dieną geg. 2 
d. v. Teatre, o prezidentienę p. Smetonienę, kuri daug pasidarbavo Draugijai, 
pakelti garbės nariu.

MOTERYS MENE, MOKSLE IR GYVENIME
— Bojutienė iš latvių kalbos išvertė iš latvių rašytojų: Karlio Skai« 

bio „Pasaką apie auksinį obuolį“ ir Sidabro Edžo „Kvaišą Dauką“. Abu kūri
niai skiriami vaikams.

— PeČkauskaitės „Viktutė“. Mokyt. J. Tarvydas parašė rašyt. Mari
jos Pečkauskaitės—Šatrijos Raganos apysakos „Viktutės“ charakteristiką, pavadintą 
„Šatrijos Raganos Viktutės Šaltiniai“.

r

— PeČkauskaitės Laiškai. Prof. dr. Juozas Eretas redaguoja ir ruošia 
spaudai rašytojos ir pedagogės Marijos PeČkauskaitės—Šatrijos Raganos laiškus, 
rašytus Tumėnienei. Laiškai gana reikšmingi mūsų pedagogikai, iŠkelią ne Vieną 
klausimą ir šeimos auklėjimui.

Du vakaru pas p. gyd. Ragaišienę. Vasario mėn. 15 d. „N. Vaidilutės“ artimų asmenų 
būrelis buvo susirinkęs paą p. A. Ragaišienę pasvarstyti žurnalo kai kurių reik lų. Ta proga 
p. A. Ragaišienė pademonstravo viešnioms naują kosmetiniam veido odos gydymui aparatą,. 
O vasariu 21 dieną, ten pat susirinko p. Br. Buivydaitės artimos, pasidžiaugti jos laimėta 
„Auksiniam bateliui“ premija. Fotografijoje matome: (sėdi iš kairės i dešinę) p. p. O. Krikš
čiūnienė, Nelė Mazalaitė, PikČilingienė, V, Jonuškaitė ■— Zaunienė, Br. Buivydaitė, M. Galdi
kienė, Jatulienė, Kaveckienė — Kaupelytė; už jų aukščiau: p. p. O. Beleckienė, EI. Starkienė, 
Dr O. Narušytė, gyd. A: Ragaišienė, kita Kaveckienė. Paskutinėj eilėj p. F Rogalskytė, Z. 
Rimtutė, Mačiulskytė, Laukaitienė —Manė Dauba, EI. Drungaitė, Pirmoj eilėj: p. V. Kudirkai- 
tė, p. Ragaišienės Jonelis, Šimkutė, EI. Balčiūnaitė ir St. Miškinytė. 

. • * 1 *
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— V An d rinka i ty t ė verčia Dostojevskio „Nuskriaustieji ir pažemin
tieji“. -

— E 1d a V a r i a ko j y t ė, įsigijo žurnalizmo diplomą ir dar studijuoja 
Čikagos universitete kaip stipendininkė. Ji yra vieno anglu laikraščio „Otlook“ 
redaktorė. Gimusi Š. Amerikoje, bet gražiai kalba lietuviškai ir yra lietuvių 
kultūros ratelio narė.

. Magdalena A v ietėna i t ė, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos 
spaudos. biuro viršininkė, dalyvavo Baltijos kraštų užsienio reik minist. spaud. 
biur. viršininkų pasitarime. Pasitarime dalyvavo Lietuva, Latvija, Estija. Svars
tyta užsienių informavimo apie tuos kraštus klausimai.

— Lietuvei motinai pagerbti scenos veikalui parašyti konkurso 
komisija iš 21 veikalo nerado nė vieno tinkamo ir konkursą tomis pat sąlygomis 
atidėjo iki 1937 metų lapkričio mėn. 30 d.

— Torokoll—Tiedeberg ir Kroon, estų artistės, buvo atvykusios į 
Kauną Estijos nepriklausomybės sukaktuvių minėjimo proga.

— Vilma Liepinš — Adernieks ir Emma Ezerinš, latvių dra
mos artistės, Lietuvos Neprikl. šventės išvakarėse Klaipėdos V. Teatre vaidino 
latviškai atnaujintame Putino „Valdove“ vyriausias moterų roles. Vaidinimas 
praėjo nepaprastai darniai, ir abi viešnios iš Latvijos pasirodė kaip patyrusios ir 
meniškai subrendusios dramos artistės.

— L i ū nė J a n u Š y t ė, žinoma feljetonistė, švietimo ministerijos remiama, 
išvyko į Paryžių susipažinti su prancūzų literatūra ir kultūros gyvenimu.

— Witkins onienė, žinomo šiaurės tyrinėtojo Wilkinsono žmona, pasi
ryžusi vykti su savo vyru į šiaurę 1938 m. Dabar ji uždarbiauja, dainuodama 
New-Yorko dideliuose restoranuose ir gautas nemažas sumas pinigų skiria minė
tos ekspedicijos reikalui — įsigyti povandeninį laivą.

— Marie Und e r, žinoma estų poetė lyrikė gavo 1936 m. valstybės 
galvos skirtą literatūros premiją — 1000 kronų. Premijuotas buvo 10 jos eilė
raščių rinkinys „Akmuo ir širdis“ („Kivi sudamelt“). Jos poezija, kaip ir dau
gumos estų lyrikų, paprasta, nuoširdi. Jos svarbiausi motyvai asmens gyvenimas, 
gamta ir p.

— Rašytoja p. P. Orintaitė jau grįžo iš Prancūzijos, kur buvo pataisyti 
sveikatos. Ji ruošia spaudai pedagoginių ir publicistinių straipsnių rinkinį.

— „Nežinomoji prancūzė“. Vasario 20 d. Prancūzų—Lietuvių Dr-jos 
salėj ponia Guėrin-Chavret skaitė paskaitą tema „Nežinomoji prancūzė“. Viešnia 
pastebėjo, kad užsienis mažai tepažįsta prancūzę tokią, kokia ji yra, nes dažnai 
sprendžia, charakterizuoja ją iš menkaverčių romanų. Bet iš suminėtų faktų mato
si, kad prancūzės net individualiai daug dirba Labdaroje. Ryškiausiai prancūzų 
moterų, darbai pasirodo užjūrio kraštuose. Tai buvo jau XVI am., kada prancū
zės vienuolės nuvyko į Kanadą ir uoliai ėmė tikėj mą ir civilizaciją ■skleisti ten, 
kur dabar yra Quebeco ir Montre’alio miestai. XIX pirmojoje pusėje prancūzės 
pirmosios iškėlė kolonijose vergijos panaikinimo klausimą. Nenustojo moters; 
vienuolės ir nevienuolės, ir šiandien dirbti kolonijose atsilikusių ar puslaukinių 
tautu higieniniam, moraliniam ir socialiniam lygmeniui pakelti. Ilgiau viešnia 
sustojo ties prancūzės širdies padiktuotais gailestingumo darbais Afrikoj, kur 
prelegentei pačiai teko lankytis. Čia, pasirodo, moters dirba kaip gydytojos, 
kaip sesers ir kartais net kaip lakūnės. Viešnios paskaitą gausiai atsilankiusi 
publika, ypač moterys, šiltai priėmė.

Ponia .Guėrin-Chavret per Didįjį karą parodė didelį heroizmą, slaugydama 
ir gelbėdama sužeistuosius. Ponia ir dabar daug dirba gailestingumui. Ji taip 
pat aktyviai dalyvauja ir prancūzų spaudoj.

ATGYJA TAUTOS DVASIA ŠOKIUOSE IR 
APRANGOJ

— S e n p r ū s ė s 1 a b a i mėgdavo puoštis. Tai rodo iškasenos, daro
mos netoli Tilžės. Atrastas ; pie 350 m. po Kr. palaidotas .moters skeletas, turįs 
įvairių puošmenų: ant kiekvienos rankos po kelis žiedus, o kaklas papuoštas visa
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eile sukabintu žiedu ir grandinėlių. Tilžės muziejuj taip pat randame iškasenų 
iš 500—800 m. po Kr. gimimo. Vienos moters kape rasta daug papuošimų 
plaukuose, apie kaklą ir ant rankų, daug gintaro ir sidabro perlų, o kitai mote
riai apie kaklą apdėti gintariniai karoliai turi net 58 gintarus. Tos moters skele
tas su labai turtingais papuošimais yra ypatingai retas ir brangus senovės pali
kimas. .

— Liaudies šokiai grįžta į gyvenmą. vJy pasisekimą rodo š. m. 
kovo 3 d. Karininku Ramovės restorano patalpose Švedų-Lietuvių draugijos su
ruoštas švedy-lįetuviy tautinių šokių vakaras, į kurį susirinko gausiai rinktinės 
Kauno publikos. Lietuviškais ir švediškais-tautiškais drabužiais apsirengę būrelis 
mūšy studentų, vadovaujami švedų—panelės Lindebe rg ir pono Ostman 
—pašoko 13 tautinių Senoviškų ir dabartiniu švediškų šokių. Šokiai buvo atlie
kami daugiausia grupėmis, nes jų dauguma yra kolektyvinio pobūdžio. Labiausia 
sužavėjo žiūrovus Oxdms („jaučių šokis"), šokamas vieny vyrų ir paskutinis 
Vava Vadmas („Audėjų šokis“), kuris labai vaizdžiai ir originaliai vaizduoja 
audimo darbą Pažymėtina, kad švedy šokiuose labai svarbų vaidmenį vaidina 
mimika: šokėjas „gyvenamąjį momentą“ stengiasi pavaizduoti savo veido išraiška. 
Tai šokiui suteikia gyvumo, jį kaip ir labiau suprasmina. Melodijos nesudėtin
gos, monotoniškos, daugiausia su valso ar polkos priemaišomis — kai kur šie 
motyvai labai ryškūs. Nemenkesnį pasisekimą turėjo ir lietuviškieji šokiai. Tpač 
-„Kepurinė“ ir„ Kalvelis “kuriuos šoko mokytojos Vokietaitytės vadovaujami J. 
Jablonskio prad. mokyklos mokiniai. Gražiai pašoko vaikučiai ir vieną švedų 
Šokį. Prof. Pakštas savo kalboj pabrėžė, kaip labai klysta tie, kurie savinas! iŠ 
užsienių importuotas svetimybes — visokius fokstrotus — užmiršdami, kad mes 
turime tokių gražių, originalių ir, svarbiausia, savy, grynai lietuviškų šokių.

— Panevėjžietes sužavėjo savo puikiais Liūtiškais audiniais iš Rokiš
kio atvykusios audėjos p. p. PruČkytės. Jos čia Saulės g. 2. atidarė savo „fa
briką“, kuriame išaudžia tokių gražių dalykų, kad sunku nupasakoti. Apsilankęs 
Panevėžy, ne vienas užsuka tų dyvinių audinių pasižiūrėti. Audėjos maloniai 
priima svečią, viską paaiškina ir pademonstruoja sunkų gražiųjų raštų audimą. 
Užtat darbo vaisiais atsigrožėti negalima Išaudžia viską, kas reikalinga žmogui 
ir kambariui papuošti. Tie audiniai labai įdomūs tuo, kad juose aiškiai jausti 

' f liet aviškos kūrybos. Pažvelgęs į lovatieses, kuriu rašte vingiuoja gražiai stili
zuotos tulpės, ant žemės įvairiaspalvį kilimė į ir ant stalo vilnonį užtiesalą tau
tiškų spalvų šilko juostomis, taip ir jauti, kad kiekvienas lietuvis turėtų tik 
šiais kilimais savo kambarius puošti. Iš rūbų labai gražiai išaudžia kaklasiaus- 
čius (tik 3,50 lt.) ir moteriškus tautiškus „kostiumus“, į kuriuos mūsų inteligentės 
moterys turėtų atkreipti dėmesį, Austas kiklikėlis, žiurstas ir sijonėlis taip gražiai 
derinasi ir taip gražiai guli, kad negalina lyginti su užsienio šilku, p kainuoja 
ne taip brangiai. Norinčioms pasipuošti reikėtų susidomėti. J. A.

MŪSŲ RELIGINĖS PASTANGOS
— Kovo mėn. melskimės: 1. Už tuos, kurie kenčia perse

kiojimą dėl Kristaus ir 2. Už Amerikos indėnų atsivertimą.
— Studentėms uždaros rekolekcijos prasidėjo 

š. m. kovo mėn. 16 d. vakare ir baigėsi 20 d. rytą (I gr.), II 
grupei prasidėjo 20 d. vakare ir baigėsi 24 d. Rekolekcijos vyko 
Pažaislio vienuolyne. Jas vedė kun. Dr. J. Grigaitis, M. I. C.t

— Inteligenčių religiniame s u s i b u r i m e kas 
antras penktadienis 19 vai. Jėzuitų salėje renkasi nemažas būrys 
inteligenčių ir studenčių, besidominčių religiniais klausimais. Už
sibrėžtų paskaitų ciklą tema: „Kristus ir moterys“ veda tėvas J. 
Kipas S. J. Paskaitos paįvairinamos dalyvių paklausimais bei 
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prelegento atsakymais į liečiančias moteris šių. dienŲ aktualijas.
— Vilniaus mėnesį nutarė įvesti V, G.ZF. K-tas. Ko

misija jau sudaryta ir jos tikslas — kviesti visus lietuvius kata
likus gegužės mėnesį jungti savo maldas prie Aušros VartŲ 
Dievo Motinos. Tą mėnesį kunigai savo pamoksluose turės pri
minti Aušros Vartus, Vilniaus Kalvarijas ir ypatingą meilę šv. 
Kazimierui. Nutarta išleisti Aušros VartŲ Dievo Motinos pa
veikslą su Vilniaus maldele, išleisti Aušros VartŲ monografiją 
ir atsišaukimą į visuomenę — statyti V i 1 n i a u s kryžius Auš
ros VartŲ Dievo Motinos garbei, prašant jos, kad vilniečiŲ būk
lė pagerėtŲ ir liettiviŲ tautai būtŲ sugrąžinta jos Sostinė.

Ispanijoje slankioja apie 50,000 be globos našlaičiŲ. 
Anksčiau našlaičiŲ globa rūpinosi vienuoliŲ vedama įstaiga „Pro- 
ection de menores“, bet vienuoles raudonieji sunaikino ir vai
kus surinkę bando pavesti net prostitutėms. Nacijonalis pafron
tėje daugįvaikŲ surinkę talpina į atatinkamas globos įstaigas.

TAIKA IR KARAS
— 20.0'0 0 s vary sterlingy taikos premijai ir 200 milijony svary 

ginklavimosi tikslams. Britų Nobelio komitetas paskyrė 2.000 svary sterlingy va
dinamu jai tarptautinei taikos kampanijai, o naujame Didžiosios Britanijos valsty
bės biudžete ginklavimosi tikslams numatyta 200 milijony svary sterlingy, tai 
yra 30 milijony svary sterlingy daugiau, negu paskutiniame biudžete.

— Nusiginklavimo idėja dar tebegyva. Tautų Sąjungos Taryba 
nutarė nusiginklavimo konferencijos biuro sesiją sušaukti šiy mėty gegužės 6 d.

— T u r k ė s į k a r o tarnybą. Istambule paskelbtas naujas turky karo prie
volės įstatymas, kuriuo maksimalis karo tarnybos amžius visiems Turkijos vy
rams pakeliamas nuo 45 iki 65 mėty. Be to, nauju įstatymu ir visos moterys 
nuo 16 iki 65 metų amžiaus traukiamos į krašto gynimo tarnybą. Moterys tu
rės atlikti užfrontėje darbą, būtent: jos dirbs transporte, apsigynime nuo puoli
mo iš oro, karo priemonių gamyboje ir ligoniy slaugymo srityje. Daug kur Tur
kijoje mokyklas lankančios mergaitės jau mokomos kariškai.

— Rusijoje 12 metų vaikai — kareiviai. Pagal naują karinio pa
ruošimo programą, pradedant kovo mėnesiu, karo tarnybon įtraukiami apie 12 
milijony nuo 12 —- 18 m. jaunimas. Jie apmokomi taip, kaip ir visi kiti karei
viai, tik jiems pritaikomi mažesni karo pabūklai.

Atitaisymas
„N. Vaidilutės“ 1937 m. 2 nr., straipsny „Mūšy pirmoji lyrikė ir jos „Auk

sinis batelis“ įsibrovė korektūros klaida. 1
X» Psl. 71, 8 eil. atspausdinta — Gimusi kaip ir Vaižgantas-Tumas, Svėda
suose, tik užaugusi Anykščiuose ir nesuaugusi savo siela ir kūryba su žavin
gąja Anykščių gamta. Turi būti — Gimusi, kaip ir Vaižgantas-Tumas Svėdasuo
se, tik užaugusi Anykščiuose ir net suaugusi savo siela ir kūryba su žavingąja 
Anykščių gamta.
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Knygos
Vydūnas: Sąmonė, žvilgsniai į gyvenimo esmę; Rūta, Til

žėje 1936 m. 199 pusi. 2,40 lt.
Vydūnas savo senesnį trumpą veikalėlį apie sąmonę prapla

tino ir mums iš naujo patiekė jau didoką knygą.
Gražiųir įdomių, minčių patiekia mums šioje knygoje auto

rius, stengdamasis nušviesti žmogaus sąmonės esmę, o per ją ir 
viso gyvenimo esmę, iškeldamas žmoniškumo— savęs tobulinimo 
reikalą: „Žmogui užduota, kad jo asmenybėje vyrautų žmonišku
mas“... „...ir kol nebus tai pasiekta, žmonės pasaulyje'gyvens taip, 
kokios galios juose vyraus. Vieni bus bakterės ir bacilai, kiti 
gyvuliai, kiti plėšrūs vilkai ir pagaliau kiti, gal būt, ir žmonės. 
O taip tenka suprasti ir tautas“.

Įdomiai išaiškinta žmoniškumo laipsniai, žmogaus esmės 
kilmė, kultūra, mokslas, menas ir tt... Visa knyga persunkta, lyg 
kokiu nematomu, kilniu dvasios plazdėjimu...

„Menko žmoniškumo žmogaus veikalai bus ir menkesnio 
meniškumo. Kiek taurus yra žmogus, kiek gyva jo esmė, tiek 
meniški yra ir jo veikalai“ — pareiškia Vydūnas apie meną.

Savo požiūriu nušviečia ir įvairias tikybas. „Lygios tikybos 
tegali būti tiktai žmonės to paties sąmoningumo laipsnio“. Norint 
santykiuoti su Dievu, reikia būti dieviškam“. Gal, kai kas ne 
taip aiškinama, kaip scholastika nori, bet kiekvienam protingam 
žmogui verta pasiskaityti ir pagalvoti. Įdomiai yra nušviestas 
santykis su tikyba rytų ir vakarų tautų.

Kalba ir rašyba, žinoma, vydūniški, reikia kartais ir stabte
lėti, norint aiškiau įsisąmoninti sakomą dalyką. Bet kas mėgsta 
galvoti, giliau žiūrėti į gyvenimo reiškinius, tam ši knyga bus 
įdomi. Al. J.

Vaidilutė, Tėviškė. Dviejų dalių romanas. Sakalo leidi
nys. Pslp. 346 -(-286. Kaina I d, — Lt 3,50 ir II d.—Lt. 3,—. 
Viršelis Algirdo Tuidos.

1936 m. mirusios rašytojos Vaidilutės — O. B. Pleirytės 
Puidienės didžiausias kūrinys yra romanas „Tėviškė“. Pirmoji šio 
kūrinio dalis pasirodė 1925 m., o I 936 m. Sakalas išleido ir ant
rąją romano dalį drauge su pirmosios dalies antruoju leidiniu.

Kūrinio foną ^sudaro' įdomiausias Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis: spaudos grąžinimas, laisvas pirmųjų liet, laikraščių pasi-

1 ‘ - 4, Arodymas, 1905 m. revoliucija ir Didžiojo Seimo laikai. Tokiame 
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fone vaizduojama Lietuvos kaimo, dvaro gyvenimas ir tautinis 
lietuviy veikimas.

Svarbiausias kūrinio veikėjas yra jaunas agronomas Klemen
sas Daugėla, turtingu ūkininkySūnus.

. Pirmoje romano dalyje vaizduojama Klemenso susidūrimas 
su senosios Lietuvos kaimo ir dvaro gyvenimu ir jo meilės san
tykiai su bajoraite Regina Norvaišaite. Kaimo gyvenimas pavaiz
duotas plačiai, tipingai ir įtikinamai, tuo tarpu dvaro vaizdas yra 
ne visai įtikinantis, nors ir-charakteringas. Tautinio lietuviy gy
venimo pirmoj dalyj randama tik prošvaistes (Klemenso kelionės 
į Kauną ir pasitarimai su liet, veikėjais).

Penkerius metus gyvenęs užsieny), ten baigęs agronomijos 
mokslus, parvažiuoja Klemensas Daugėla į tėviškę, didelį gražy, 
tėvo ūkį prie Nemuno — Rasus. Senasis Daugėla — konserva
tyvus Ūkininkas ir despotiškas tėvas. Jis neleidžia Klemensui 
įvesti ūkyj jokiu reformų. Nusivylęs Klemensas, neturėdamas 
darbo, klaidžioja Nemuno pakrantėmis arba medžioja. Kartą nu
vyksta į artimiausią Bijūny dvarą aplankyti poną Norvaišą. Čia 
susipažįsta su Norvaišos dukterim Regina, ekscentriška gražuole, 
ir ją pamilsta. Susižada. Klemenso gyvenimas įgauna turinį, ir 
jis svajoja apie ateitį. Ir Daugėla, ir Norvaiša džiaugiasi bu
simąja vaiky laime. Senasis Daugėla, energingai priešinęsis 
jauniausiojo sūnaus Jeronimo sutuoktuvėms su neturtinga Viktutė 
Budraityte ir neleidžiąs savo dukters Jovitos už mažažemio Alsei
kos, patenkintas svajoja, koks bus puikus ūkis, sujungus Bijūnus 
su Rasais. Tačiau jo svajonės veltui. Regina — keista, nuolatiniy 
aistri; blaškoma moteris. Čia ji maloni, lipšni, čia žiūrėk, išdidi, 
šalta, neprieinama, čia vėl nesuvaldoma, aistringa, deganti. Savo 
keistu temperamentu ji ilgai kankina Klemensą ir vis atidėlioja 
vestuves. Tuo tarpu Klemensas pakviečiamas į naujai leidžiamo 
laikraščio „Vilniaus Žiniy“ redakciją. Jis priima kvietimą ir nuta
ria iki vestuviy padirbėti tėvynei. Regina, sužinojus jo sumanymą, 
susierzina ir reikalauja nevažiuoti, tačiau. Klemensas nepaklauso 
ir išvažiuoja. Tuo baigiasi pirmoji romano dalis.

Antros romano dalies foną sudaro to paties kaimo gyveni
mas ir tautinis lietuviy veikimas Vilniuj. Dvaro gyvenimo čia 
randame tik pora epizody — Reginos ir Klemenso paskutinis 
susitikimas prie kūčiy stalo ir Norvaišos mirtis.

Centrinis šios dalies veikėjas yra tas pats Klemensas Dau
gėla. Čia sutinkame jį kaip aktyvy veikėją tautiniame lietuviy 
veikime Vilniuje. Gyvena jis pas gydytoją Klimavičiy ir dirba 
Petro Nėrio leidžiamo laikraščio redakcijoj. Kalėdy atostogy par
važiuoja į tėviškę. Čia susitinka Bijūnuose su Regina, kuri dar 
kartą reikalauja mesti Vilniy ir grįžti pas ją. Tačiau Klemensas 
atsisako tai padaryti. Tada Regina, nebesitverdama apmaudu, kad v 
ji nebeįstengia Klemenso sulaikyti, suduoda paskutinį smūgį, — 
laiškeliu praneša Klemensui suardanti. j.y sužadėtuves ir nutrau-
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kianti santykius. Klemensas grįžta į Vilnių., kada-ne-kada prisi
mena Reginą, taciäu greit susižavi gydytojo Klimavičiaus dukte
rim Myra ir ją pamilsta. Išsivadavęs iš Reginos įtakos ir pažinęs 
sentimentalią idealistę Myrą, jis supranta, kad Regina jo tikrai 
nemylėjo, o tik savo aistra ir nepastovumu kankino. Antroji dalis 
baigiasi Klemenso ir Myros sužadėtuvėmis. Be to, šioj dalyj įpinta 
daug biografinės medžiagos ir Petro Nėrio (Vileišio) gyvenimo.

Apskritai, antroji dalis pasižymi publicistiškumu.
..Antrosios dalies gale randame epilogą, kur trumpai pavaiz- 

- duojama Klemenso gyvenimas Rašuose, atgavus Lietuvai Nepri
klausomybę. Iš epilogo sužinome, kad jis buvo susituokęs su 
Myrą, kuri po didžiojo karo mirė, o Klemensas su sūnum Irvis 
ir dukra Rasyte tėviškėje jos gedi.

Nors romano tematika ir ne nauja — daugelio lietuvių ra
šytojų, kūriniuose ji randama (plg. Pečkauskaitę, Lazdynų Pelėdą, 
Petkevičaitę ir kt.) — tačiau pirmoji vieta jų tarpe tenka Vaidi
lutei. Jos „Tėviškė“ — įdomūs ir vertingas kūrinys, plačiai, ryš
kiai ir vaizdingai nušviečiąs prieškarinį Lietuvos gyvenimą. Ypač 
puikiai pavaizduota kaimo ir tipingas konservatyvaus ūkininko 
šeimos gyvenimas.

Paminėtina dar ir charakterių įvairumas, ypač ryškūs: tipin
ga lietuvė kaimietė motina Daugėlienė ir despotiškas, užsispyrėlis, 
turtų trokštąs Daugėla.

Be to, pažymėtina, kūrinio vaizdų margumas, įvairumas: čia 
randame ir Lietuvos gamtos peisažų įvairiais metų laikais, ir 
ūkininkų gyvenimo rūpesčių bei džiaugsmų, ir charakteringų „po
nijos“ gyvenimo nuotrupų, ir įsimylėjusių jaunuolių scenų. Žodžiu, 
kūrinys margas, įvairus, kaip ir žmogaus gyvenimas. P. K-

A ldon a K a zanavičien ė: Pavasario pumpurėliai, 
eilėraščiai vaikams. „Dirvos“ leid. 1936 m. Iliustravo A. Kazana- 
vičius. Kaina 1,20 lt. 47 pusi.

Paskutiniu laiku žymiai daugėja vaikų literatūra ne tik ko
kybiniai, bet ir kiekybiniai.

„Pavasario pumpurėliai“ A. Kazanavičienės nėra iš pačių 
sklandžiujų. Autorei labiausia nevyksta ten, kur aprašinėjama, 
pasakojama bendras gamtos vaizdas, pav., „Rytas šile“, „Pavasa- 
ris“j „ Ganykloje“ ir tt. Bendrų vaizdų eilėraščiuose stoka dinamiš
kumo, aiškaus vaizdo. Bet visai nuoširdūs, gyvi ir įdomūs vaikams 
bus, kaip „Kalakutai“, „Šnekučiai pavasarį“, „Gandras atskrido“.

Eiliavimas paprastas, jokių įdomesnių ritmų nėra, dažniau
siai derinama daiktavardžiai su daiktavardžiais, veiksmažodžiai 
su veiksmažodžiais, o kur derinama įvairios kalbos dalys, ten 
derinama asonansais. Vaikams reikėtų tikslesnių derinimų, aso- 
nansiniai nelabai tinka — viena, jie nėra tokie skambūs, antra 
sunkiau vaikams atmintinai mokytis.

Iliustracijos gana vykusios. T. D.
Leidėja - redaktorė Ö. Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad, J. Drungaitė
.... I
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Atsiųta paminėti nauji Sakalo leidiniai
• * T ”

A. Vencio vos ir P. Cvirkos paruošta Puškinas. Gyve
nimas ir apysakos. 280 pusi. Kaina Lt. 3.

Axel Munt h e, San Michele knyga. I d. Gydytojo me
muarai. Kaina Lt 3. .

T. J e s k e C h o i n s k i, Gęstanti saulė. Markaus Aurdijaus 
laiku apysaka (II-sis šimtmetis po Kristaus) I-sis tomas. Vertė 
J. Strazdas-Jaunutis. 348 psl. Kaina Lt 3.

Ant. Venclova, Draugystė. Įžanga į subrendusį amžių. 
Romanas. 480 psl. Kaina Lt. 5.

F r. W. F o erster, Amžinoji Šviesa ir žmonių tamsybės. 
VirŠlaikiniai klausimai mūsų laikams. 158 psl. Kaina Lt. 2.

D r. Ru d o 1 f. Ti m m er man s, Alkazaro didvyriai. To
ledo įvykiu aprašymas. Ispanijos sukilėliu romanas. Išvertė V y t. 
T a m u i a i t i s ir A. LeŠinskas. 202 psl. Kaina Lt 2.

M. A n h e s 1 e y, Šnipai voratinklyje. Išvertė V. Pa p r a
vi ėn y s. 214 psl. Kaina Lt. 2.

B d g a r. R. B u r r o u g h, Tarzanas Džunglėse. Romanas. 
II d. Populiar. bibliotekos Nr. 6. Išvertė J. Šimkus. 250 psl. 
Kaina tik Lt 1,50.

Lapės romanas. Iš prancūzu kalbos sulietuvino ir mokyk
lai pritaikė M. Z. D a u j o ta s. Iliustrąvo T. K u 1 ak a u s kas. 
108 psl. Kaina Lt 1,50.

Kitų leidiniai
Kaži m i e r a s Č i b i r a s, Gy venimp menininkė. — Marija 

Pečkauskaitė. Kaunas 1937 m. Sukrauta Šv. Kazimiero knygyne. 
Kaina 1 lt. 1 ' ■

į

A. Rachmąnova, Naujų žmonių fabrikas. I ir II t. 
Romanas. Vertė Ant. Pauliukonis. „Žaibo“ B-vė. Kaina 2,50 lt.

A. Daudet, Taraskono Tartarėnas Alpėse. Vertė Pr.
Povilaitis. „Žaibas“. Kaina 2 lt.

A. C h rišt i e, Mirtis debesyse. Vertė V. Panodiejys. „Žai
bas“. Kaina 2,50 lt.

Pierre L’er mit e, Moteris atmerktomis akimis. Roma
nas. Vertė P. Kupčiūnas. „Žaibas“ 1936 m. Kaina 2.50 lt.

A t s. p u 1 k. F. j? e t r u i t i s, Didysis Karas. III 11918 — 
1920 metu įvykiai. „Žaibas“ Kaina 4 lt.

A t s. pulk. F. P e t r uitis, Mūsų žygiai. II t Kovos su 
lenkais 1920 m. „Žaibas“. Kaina 3 lt

Pro f. F a b. Kemėšis, Mūsų išeivių jaunimo problė-
ma. Akademinio DULR skyriaus leid. Užsienio lietuviu studijų 
darbai Nr. 1. Kaunas. 1937 m.

Suvažiavimo darbai. II tomas. Red. prof. Dr. J. Kretas. 
Kaina 8,50 lt.

H e n ri k a s S e n k e v i č i u s, Tvanas. Senyje laiky apysaka. 1 dalis. 
Išvertė Juozas Sužiedėlis. „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas —• Marijampolė, 1936 m. 
Kaina Lt. 2,50
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NAUJOJI VAIDILUTĖ
visų moterų dėmesio ir sąjūdžių centras, nes apie 

ją spiečiasi geriausios motery jėgos.

1937 m. n. vaidilutė“ padidinta—64 pusi.
Kiekvienam numery — naujausių madų apžvalga. 

N A M V ŽIDINYS praktiškai pataria.

„N. Vaidilutę“ ištisus metus 
gauna kiekvienas, kas suren- 
ka 5-kias prenumeratas.

■”

Prieš perkant kviečiame susipažinti su

LIETŪKIO
M . v

parduodamomis naujų 1937 metų modelių patobulintomis

SIUVAMOMIS 
MAŠINOMIS Ivl/BOlilV iii 1 kz

Garantija 15 metų.
, • • • . ■ •  ’ ■ ■ t f

Kaunas, Vytauto prospektas nr. 33
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