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Sirijos Gira

<Sciocii torių molinos

Žaliąjį*) gegužį, kvepiantį gegužį
Išlydėjo sūnų moteris sulinkusi,
Kai aplink dundėjo duslūs šūvių dūžiai
Ir kaimų pakluonėse savanoriai rinkosi... 

> , •

Akys neberauda, tik širdis apmirus, 
Kai sūnus išėjo su granatų puokštėm.
Šūviai bitinėliai sudūzgia po girią, 
O genelis — šūvis užu sodo pokši...

* • * ‘ '

Bėga trumpos naktys, ilgos dienos slenka, 
Savanorių kraujas šaltinėliais teka...
Žlugo mūsų žemėj vokietis ir lenkas/ 
Tik sūnus namuosin neberanda tako ...

' ■ t

Žiuri vis pro langą motina išvargus,
Vis į dangų siunčia savo maldą karštą... 
Vis dažniau aplanko josios kiemą vargas, 
Sielvartas erškėčiais seną širdį varsto ...

Ar ten šūviai trata? Tai genelis pokši...
Kas ten užu miško taip dusliai surinka..?
Skuba pasitikti prie savaus upokšnio
Savo brangų sūnų motina sulinkus ... 1

Kodėl šaltinėlis šiandien toks paraudęs,
Kodėl vandenėliai taip krauju patvinę?
Ir suprato močia šaltinėlio raudą, 
Kad sūnus padėjo galvą už tėvynę...

*) Iš knygos „šešėliai nuo ekrano“.
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Dr. V. K.

Katalikių akademikių vaidmuo 
šių dienų gyvenime

Šįklausimą svarstė katalikių organizacijų atstovės 1937 m. Briuse
lio studijų savaitėje ir padarė kai kurias išvadas, kurios, tikime, bus 
naudingos ir mūsų akademikėms.

Netenka abejoti, kad moterys pasižymi didele įtikinimo ir nuomonių 
skleidimo, idėjų ir jausmų ugdymo galia. Komunistai tai labai gerai 
žino, todėl jie visomis priemonėmis stengiasi įtraukti moteris į propagan
dos darbą. Marcei Cachin apie sovietų moteris rašo: „Komunistų tarp- 
tautinės institucijos jau senai ragina savo šalininkus sustiprinti propa- 
gandą fabriko, miestelio ir kaimo darbininkių tarpe. Dabartinėse sąly
gose būtų didelė klaida ignoruoti šitą propagandą. Revoliucinis pro
letariatas ir fašizmas neįstengs laimėti be moterų masių atramos, ypač

ii , . ■ . . . “

jei jos nusistatys prieš komunizmą.''
Bažnyčia vertina tai dar daugiau. Ji prisimena moterų apaštalavi

mą pirmaisiais krikščionybės laikais. Šiandien ji dar stipriau ragina 
moteris dalyvauti Katalikų Akcijos eilėse pasaulio sukrikščioninimo 
darbe.

Šis apaštalo vaidmuo priklauso visoms moterims ir jos visos gali 
daryti savo namų židiny, savo aplinkoj didelę įtaką —išganingą ar pra
gaištingą. Taip pat netenka abejoti, kad intelektualinio darbo moterys, 
turėdamos didesnį išsilavinimą ir platesnę veikimo dirvą, turi daug 
galimumų ir neša didesnę atsakomybę idėjų propagandoj.

Visų teorijų šalininkai deda dideles pastangas, kad jų teorijos įsigy
ventų visuomenėje.

1) Marksistinis komunizmas stiprina savo propagandą visų kraštų in
telektualiniuose sluogsniuose, steigdamas marksistinius universitetus, 
patraukdamas komunizmo tarnybon meną, skatindamas moteris aktin
gai dalyvauti marksistinėse konferencijose ir susirinkimuose.

2) Laicizmas, kovojanti ateistinė doktrina, visu konsėkventingumu
. * >■

varo nukrikščioninimo darbą per mokslo programas, jaunimo organi
zacijas, racionalistų sąjungas ir t. t.
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3) Teosofinių doktrinų vykdytojų- tarpe intelektualinio darbo mo
terų skaičius didelis, nes daugelis moterų, kurios atsisako . nuo gilių 
krikščionybės reikalavimų, tenkinasi šių doktrinų atsakymais.

Tad reikalinga atstatyti katalikiškąjį gyvenimą intelektualiniuose 
sluoksniuose:

1) atnaujinti krikščioniškąjį eucharistinį gyvenimą,
2) atnaujinti liturginį gyvenimą,
3) pažadinti dėmesį Bažnyčios socialinei doktrinai ir enciklikų stu

dijoms.
Šis darbas turi eiti dviem kryptimis: 1) reakcija prieš klaidas ir 

2) konstruktyviniu tiesos ir gėrio skleidimo darbu.
. Šios darbo kryptys neišskiriamos, nes negalima pašalinti klaidos 

nestatant į jos vietą tiesos.
Šios bendros problemos rėmuose spręsime mums rūpimą katalikės 

akademikės vaidmenį šių dienų gyvenime. ■
Intelektualinio darbo katalikės moterys privalo pavesti Kristaus ir 

Bažnyčios tarnybai visus savo sielos šaltinius ir tapti sąmoningai pa
reigingomis ir atsakingomis.

Kas darytina tinkamam katalikės akademikės pašaukimo vykdy
mui?

• ‘ * •

1. Pirmiausia reikia susirūpinti asmeniniu pasiruošimu, nesitenkinti 
vidutinišku pasiruošmu savo profesijos, religijos, filosofijos ir sociali
niuose klausimuose. Pasiruošimui, be abejojimo, yra labai svarbūs 
studijų rateliai, socialinės savaitės, įvairios konferencijos.

Bendros saviauklos būtinybė — palaikyti ryšius su gyvenimu. 
Intelektualinio darbo moterys privalo ne tik pažinti idėjas ir teorijas, 
bet taip pat gerai įsisąmoninti, kaip šios idėjos ir teorijos skverbiasi į 
realųjį gyvenimą.

Būtinai reikalinga, kad katalikės akademikės, gerai pažįndamos
i ' ’ '

įvairių pasaulėžiūrų klaidas, mokėtų įrodyti, kad katalikų doktrina su
daro visų atskirų tiesų vienetą ir kad ji atsiliepia į visas priešininkų 
doktrinų teisingas aspiracijas.

2. Toliau tenka susirūpinti katalikių akademikių įtaka jų pačių 
tarpe. Čia gali būti keliamas priemonių klausimas, į kurį išsaųių atsa
kymą turės duoti būsimas Katalikių Unijos kongresas Romoj. Kituose 
kraštuose bandoma grupuoti katalikes akademikės profesiniais pagrin
dais: gydytojos, mokytojos, advokatės ir t. t.

3. Ueka suminėti katalikių moterų įtaką kituose sluoksniuose, čia 
tenka prisiminti mūsų Mokytojo žodžius:
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dienios šventė
T ' • , “ ■

Šalna lapus nukramtė,
Po žemę išsijojo.
Žiemos gražioji šventė
Ant balto žirgo joja!
Ir visos medžių šakos
Baltais žiedais nuskero. <
Ir perlais juokias takas
Ir — sieloj gera... gera...
Balta poema eina . '
Per žemę ir per širdį...
Lyg mėnuo naktį žvainą,
Ši šventė man nugirdė. . .

,,As troškau ir tu manęs nepagirdei". Juos reikia suprasti ne vien 
medžiagine prasme. Gyvenimo kliūtys šioj veikimo srity nors ir dide
lės, tačiau nugalimos.

Komunistai labai plačiai varo propagandą darbininkų tarpe. O ka
talikai/ ar visuomet padaro šioj srity tai, ką jie galėtų padaryti. Mūsų 
seserys ūkininkės ir darbininkės turi teisę laukti, kad mes padėtume 
joms panaudoti jų laisvą laiką, jų kultūrinimosi.

Čia reikalinga, kad katalikių akademikių vidujinis ir išorinis elge
sys būtų tiesus, paprastas, suprantamas, prisitaikytų prie sąlygų; jos 
privalo nepamiršti, kad jos čia susitinka su fizinio darbo seserimis, no
rėdamos laimėti jas savo įsitikinimams.

Be to, reikalinga gerai pažinti psichologiją tų moterų, kurių tarpe 
nusistatome veikti. Gryno proto išrodinėjimai dažniausiai palieka mo
terį abejinga, idėjos sujudina tik per jausmus. Su tuo tenka skaitytis. 
Pavyzdžiui, kuri motina ne bus sujaudinta ligi sielos gelmių išgirdusi, 
kad jai gali būti atimtas jos vaikas ir išmokytas atsisakyti jos.

Reikia panaudoti moters intuiciją. Be to, reikia skatinti moteris, kad 
jos pačios išmoktų kontroliuoti ir apgalvoti visa, ką jos skaito ir girdi. 
Moterims reiktų išaiškinti šiuos klausimus: sielos vertybių prasmė, šei
mos prasmė, tikroji lygybės prasmė, tikroji laisvės prasmė, nemirtin
gumo prasmė ir t. t.

Katalikės akademikės turėtų išstudijuoti visus galimumus, metodus, 
katalikų pasaulėžiūros klausimus ir kitų teorijų klaidas, ir visa tai ati
tinkamai išdėstyti ūkininkėms ir darbininkėms.

< . ■ * « ’
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Am. Mažylytė 
» ‘ "

Dr. J. Basanavičiaus santykiai 
su šeima 

* * - ■ .

9 
‘ 4 . ■ ■ 1

Yra žmonių, kurių svarbiausia idėja — užžiebti šviesą, — pasakė 
S. Čiurlionienė dar tais laikais, kada Lietuvos giedro gyvenimo pranašai 
skelbė tautos prisikėlimą. Jų laisvės dainos pažadino lietuvio protą. 
Tautos didingos praeities meilė užkerėjo jo širdį. Ir nepalenkiama, 
laisvės ilgesio valia suvedė būrius jaunuolių aukoti savo gyvybę už 
nepriklausomą tėvynę.

Tokie brangūs, linksmi ir skaudžiausi atminimai paskatino mus 
pasidalyti su „N. V." skaitytojais mintimis apie didžiojo laisvės kovotojo 
Dr. J. Basanavičiaus kilnų gyvenimą ir pagalvoti apie vieną moterų 
paskirtį. Straipsniui pasinaudojome Dr. J. Basanavičiaus artimiausio 
asmens, p. T. Basanavičiūtės - Sereikienės, pasakojimais.

Dr. J. Basanavičius, kaip gerai žinome, yra kilęs iš Vilkaviškio 
apskrities, Ožkabalių kaimo. Jo motina Marė Birštonaitė buvo atitekė
jusi į Basanavičių šeimą iš Stolaukio kaimo, Pajavonio parapijos. Ji bu
vo žemo ūgio, šviesiaplaukė,; mėlynakė, kilnaus, gero, linksmo būdo 
suvalkietė. Turėjo tris vaikus, kurių vieno nuo kito gimimo laikotarpis 
skyrėsi apie dešimt metų. Vyriausias jų buvo Dr. J. Basanavičius. 
Vaikus Basanavičienė labai mylėjo ir juos paikino. Dėl tokio jų lepi
nimo šeima kartais susilaukdavo iš-vaikų ir stiprių nemalonumų, Na
mai, kuriuose gimė Dr. J. Basanavičius, Lietuvos kultūros istorijai ne
liko užfiksuoti, nes juos sudegino patys vaikai. Mums rodomi fotogra
fijose yra kiti, vėliau statyti. Tie senieji, sudegę, buvo erdviausi ir di
džiausi visos apylinkės ūkininkų gyvenamieji trobesiai, nes Dr. J. B. se
nelis, statęs tas stubas, buvo plataus mosto žmogus. Vaikai šeimoj el
gėsi labai laisvai ir viš motina, iš didelės meilės, juos pateisindavo. 

% Sykį, tėvams išsirengiant iš namų, norėjo draug vykti ir mažas vaikas 
s ■ ■ ■ ■ ,

Vincukas, Dr. J. B. broliukas. Paliktas namuose, nesitvėrė pykčiu. Kad 
kaip nors jį nuųialdytų, kitas vaikas sudarė pasigrožėtiną reginį: už
kūrė iš po šiaudinės pastogės nukarusias pakulas. Dr. J. B. tuomet bu
vo Marijampolės gimnazijos pirmos klasės mokinys. Ir kada vėliau, 
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Dr. Jonas Basanavičius

po Didžiojo karo, šeimos ūkį buvo ištikęs didelis gaisras, jis savuosius 
ramindavęs vis prisimindamas tą vaikų nelaimingą išdaigą.

Dr. Basanavičiaus tėvas Jurgis Basanavičius buvo griežtas, rimtas, 
teisingas, visos apylinkės labai gerbiamas. Ilgus metus jis ėjo vaito 
pareigas. Savo keturias seseris išleido iš namų, gerai išpasoginęs, į 
didelius ūkius. Mirė jis jaunas, 54 metus eidamas. Ūkis iš tradicijos 
buvo paveldimas vieno sūnaus. Ir kada jį prieš mirtį paklausė, ar ne
panorės kuri sesuo sugrįžusi "ko nors pareikalauti sau iš tėviškės, jis 
buvo tiek tikras teisingiausiai su jomis pasielgęs, jog nusistebėjimo 
klausimu atsakė „ir kuri sesuo galėtų dar ko iš namų reikalauti?" Dr. 
J. Basanavičiaus tėviškę paveldėjo jo jaunesnis brolis Vincas.

Basanavičių šeimoj tautinis susipratimas pasireiškė tautosakos mei
le. Tėvas mokėjo daugybes pasakų, padavimų apie piliakalnius, ge
rai žinojo pačius piliakalnius. O motina buvo didelė dainininkė. Su
rašytos Ožkabalių dttinos yra Dr. Basanavičiui mamos išdainuotos. Šei
moj vyravo gili religinė nuotaika. Šventadieniais, šventvakariais, o
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gegužės ištisą mėnesį kas vakaras visa šeima giedodavo šventas gies-' 
mes ir litanijas.

. Dr. J. B. santykiai su šeima visą gyvenimą buvo labai artimi. Ir 
mokslus eidamas ir vėliau didelius visuomeninius darbus dirbdamas, 
rasdavo laiko praleisti savųjų tarpe ir jais pasirūpinti. Spaudos drau
dimo metu ir tarp namiškių ir apylinkėj platino lietuviškas knygas. Po 
Didžiojo karo, griaunant klėtis, palėpėse rasta dar daug sudūlėjusios 

» ir * į
uždraustosios literatūros. Ir vėliau visus sävo leidinius ir šiaip knygų 
vis parsiųsdavo saviesiems, o brolienė gaudavo dovanų gražią malda
knygę. Praleisdamas laiką Ožkabaliuose, jis pats lankė apylinkės pi
liakalnius, grožėjosi Lietuvos gamta. Skundėsi, kaip buvo sunku gy
venti atsiskyrus nuo Lietuvos. Mėgo pasikalbėti su žmonėmis, pažin
ti lietuvių gyvenimą, jiems patarti ką gera, kad susilauktų šviesesnio 
rytojaus. Parvažiavęs į namus jis pradėdavo užsiimti ir medicinos 
praktika: gydydavo apylinkės gyventojus iš jų neimdamas jokio atly
ginimo. Mėgo Dr. J. B. ir protingą jumorą, buvo linksmo būdo, visuome
niško nusiteikimo. Tėviškės apylinkėj buvo laimėjęs visų žmonių pa
lankumą ir pagarbą. Būdamas ir toli nuo savųjų, apie kiekvieną svar
besnį savo gyvenimo įvykį pasidalindavo su namiškiais linksmais ar
ba liūdnais laiškais. Deja, visus tuos laiškus Didžiojo karo metu, tur 
būt, dėl įtartino Bulgarijos antspaudo, yra paSxėmę vokiečiai.

Dr. J. B. rūpinosi ir mokslą duoti giminėms. Brolio sūnų norėjo iš
sigabenti mokytis į Tilžę. Gal būt, norėdamas apsaugoti nuo neigia
mos rusų mokyklos įtakos, o, gal, kad geriau jis susigyventų su tauti
niais lietuvių judėjimo reikalais, vykusiais Prūsuose. Lėšų mokslui eiti 
giminių vaikams duodavo. Bet statė sąlygą, kad jie mokytųsi gerai. 
Pats Dr. j. B. buvo geriausias mokinys ir, baigdamas gimnaziją, gavo si
dabro medalį. jeigu jo šelpiamas mokinys palikdavo antriems metams 
toj pat klasėj, toliau visai atsisakydavo jcm padėti. Ir tik kai vėl pra
dėdavo naujoj klasėj gerai mokytis, galėjo tikėtis iš dėdės paramos.

Dr. Basanavičius moterims pripažino lygias teises ir vertino jų pro
tingumą ir mokslą. Kartą Dr. J. B. važiavo iš namų į Vilnių. Brolio šei- v v
ma išlydėdama jį labai liūdėjo. Ir spraudėsi tarp vyresniųjų kelerių me
tų mergytė. Paklausė Dr. B. ir jos, ar labai gaili, kad išvažiuojąs ir ar 
labai verksianti. O ši atsakė, labai gaili ir labai verks. — O kiėk tu 
priverksi? — klausia. Ir susigribusi ji parodė į čia pat buvusį didelį 
ąsotį, sulig savim didumo, žadėdama jį pilną priverkti. Taip mergytė 
laimėjo dėdės prielankumą visam gyvenimui. Jis pažadėjo ją globoti ir 
leisti į mokslą. O kai reikėjo ją pradėti mokyti, dar buvo iškilęs Dr. B. 
klausimas, kas mergaitei būtų geriau, — ar dvarą pasogai pirkti, ar
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leisti į mokslą. Nulėmė paskutinė nuomonė. Paskui vis ragino jd 
baigti ir universitetą. Kada ji, gimnaziją lankydama, parnešdavo na
motrejetuką, Dr. B. būdavo labai nepatenkintas, susirūpinęs. Palin
guoja galvą ir pasako, — nesiseka mokslas. Jis vis norėjo matyti pen- 
ketukus, ketveriukus.

Ankstyvam gimnazisčių flirtui Dr. B. buvo labai priešingas. Paste
bėjęs giminaitei draugės rašytame laiške prierašą „labų dienų nuo bro
lio Kaziuko", gerai ją išbarė už gaunamas labas dienas. Nors tai buvę 
visai nekaltai, nes to Kaziuko visai nepažinusi. Šiaip padorias moki
nių pramogas gimnazistėms nedraudė lankyti.

Jautriausiu tėvišku rūpestingumu einančius mokslą giminaičius ap
rūpindavo jis visomis vaikui reikalingomis smulkmenomis: mokslo prie
monėmis, rankdarbių reikmenimis, drabužėliais ir k. Dr. B. būdo tau
rumas, apsieinant su žmonėmis, nesykį sujaudindavo ligi sielos gel
mių. Padarytą jam asmenišką nemalonumą nutylėdavo ir čia pat, ir 
jo niekad neužsimindavo. Pavyzdžiui, 1920 met., susirenkant Lietu
vos Steigiamam Seimui, Dr. Basanavičius iš Vilniaus panoro atvykti 
į laisvąją Lietuvą. Tai buvo jo kelionė į palaimintą šalį, kurios nepri
klausomybę jis laikė vyriausiu savo gyvenimo tikslu. Ruošėsi rūpestin
gai. Naujas entuziazmas pasidžiaugti laimėjimais drauge su visais lie
tuviais, rodėsi, išdildė praeities skaudžiąsias dienas. O čia rado tik 
skubų partijų rungtyniavimą. Ir netrukus pargrįžo į Vilnių rimta vei
do išraiška, o krūtinė slėpė tokį tylų, gilų sielvartą, kurį galėjo pajusti 
tik jo artimieji. 

1 ' • . , , • ,

Dr. J. Basanavičius buvo patenkintas, kada pradėjo atsirasti švie
sių lietuvaičių. Prieš Didįjį karą, 1912 m., L. Mokslo Dr-joj, kurios jis 
buvo pirmininkas, dalyvavo jau 45 narės. Jis labai džiaugėsi Marija 

* Pečkauskaite, nes ji buvo gerai išsilavinusi moteris. Su ja Dr. B. san
tykiai buvo gana artimi.

Didžiojo karo laikais, kada Dr. B. gyveno Vilniuje, taip pat rūpino
si savo globotinės ir religiniu gyvenimu. Žiūrėjo net ar ji turi malda
knygę; tai susidėvėjus, nupirkdavo naują gražesnę. Prašydavo ją už 
jį pasimelsti. Ir neretai paklausdavo ar pasimeldžianti. Pats jis taip 
pat bažnyčią lankydavo. Didžiųjų švenčių, — Velykų, Kalėdų, Naujų 
Metų iškilmingų pamaldų jis buvo nuolatinis dalyvis. Kartą, bijoda
mas, kad jo gali nepažadinti laiku į Velykų Prisikėlimo pamaldas, pats 
išsiskubino ir daugiau kaip valandą turėjo laukti bažnyčioj prisikėlimo..

• Dr. J B gyveno labai kukliai. Turėjo tik vieną sau miegamąjį kam
barį. Kituose jo kambariuose buvo Lietuvos Mokslo Dr-jos. turtas. Man
dagumo ir gerumo Dr. B. turėjo nuostabiai daug. Pay., kada atyažiuo-
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A. Aukštuolytė 
(2aiiiiės Ijelaiilziciiil

Baltom ramunėm tyla sustingo, 
Skambučiais šypsos juoda naktis. 
Kvepianti laimė ta stebuklinga — 
Undinės žingsniais širdin atbris.

Naktis tamsioji aidu sudrėko, 
Skambučiais verkia gūdi žinia:
Mintys — vagilės nebijo nieko.
Išvogė skausmą — greitai bus čia.

Kaip baigšti stirną laimė - undinė 
Rasota pieva kažkur nuklys...
Sieloje skausmas takus numynė, 
Auksą ištirpdė juoda naktis.

davo pas jį į svečius jo jaunutė giminaitė, visuomet užleisdavo jai sa
vo tą vienintelį kambarį, o pats nepatogiai miegodavo ant sofos.

Dr. J. B. buvo vedęs Eleonorą Mohl'iutę, iš Čekoslovakijos kilusią 
vokietę. Žmoną savo jis nepaprastai mylėjo ir gerbė. Mes žinome, 
jog jo žmona, peršalusi iš baliaus grįždama, numirė anksti. Gyvenda
mas Bulgarijoj jis kiekvieną dieną lankė jos kapą ir puošė jį gėlėmis. 
Vilniuj gyvendamas prieš savo rašomąjį stalą turėjo žmonos paveiks
lą. O už paveikslo užkištoji gėlė yra pasilikusi atminimui iš žmonos 
skrybėlės. Kai jį paklausdavo namiškiai, kodėl žmona mirė, atsaky
davo: „žmonai trūko tik gulbės pieno, už tai ir mirė". O kai brolienė 
teiravosi apie žmonos būdą, tai Basanavičius pasakė: „tai buvo ge
riausia ir gražiausia žmona pasaulyje".

Sau Dr. B. buvo neišlaidus. Kitiems skyrė viską, ką turėjo. Už 6000 
rublių jis nupirko knygų L. Mokslo Dr-jai. Kai „Vilijos" fabriko savinin
kas P. Vileišis bankrutavo, Dr. J. B. ten įdėjo 23.000 rublių. Jis tauti- * Ji .
niais sumetimais nenorėjo, kad fabrikas patektų į svetimųjų rankas, 
nes ten gamino ūkio padargų, kurie buvo taip reikalingi Lietuvos ūkio 
kultūrai kelti. Už surinktas pasakas jis irgi mokėjo. Mokėdavo jis už 
jų pasakojmą, mokėdavo už jų surašymą.

Dr. J. Basanavičiaus gyvenimas primena, jog šeima, kad ir yisuo- 
meniškiausiam žmogui, lieka poilsio ir atviriausio nuoširdumo priebėga. 
7/

12



Mūsų grožinės literatūros raidoje po Didžiojo karo pasireišk/ trys 
laikotarpiai. Laisvo gyvenimo pradžioje rašyti romaną, novele ar dra
mą buv j ne madoje. Klestėjo poezija — pomaironinė. Ir visuomenė 
labiau domėjosi eilėdarinmku, negu prozaiku, dramaturgu. Nors šių 
pastarųjų ir tada buvo. Bet eilėdarinlnkams priėjus iki absurdų, iki 
dadaizmo, visuomenė nuo tų šešiavėjų - keturiavėjų srovės plepalų nu
sigrįžo. O ir patiems poetams toks beprasmis vapaliojimas nusibodo.

Imta kelti prozos meną. Bet ilgesnių kūrinių čia nepasireiškia, mat 
romanui rašytoas turi įsigyti atatinkamą kultūros laipsnį — reikalinga 
platesnė erudicija ir išsilavinimas. O jauniausiems to trūko. Taigi no
velės griebtasi. Bet ir čia nedatekliai — iškyla aikštėn mūsų jaunų li
teratų skurdi tematika. Jei lyrikui pakako intymių erotinių pergyvenimų 
subtylaus pasisakymo, ar kitų jausmų išpažinimo, tai čia ne. Visuomenė 
tuojau pajuto ši prozos trūkumą ir ėmė nusibosti erotine... ricina nove
lėse. Siužetų vienodumas ir skurdi tematika privedė novelę prie kri- 
zio. '

Bet alkaną visuomenę reikėjo kuo nors maitinti. Čia prasidėjo in
fliacija — mūsų literatūros rinką biznieriai užvertė verstine, menkos 
vertės literatūra. Knygos išalkusi visuomenė rite rijo dulitinius roma
nus, o mūsų skaitytojai dejavo, kad visuomenė jų nesuprantanti. Bet 
pamažu atsirado ir geresnių vertimų, kuriuos visuomenė maloniai suti
ko. Be to, jau ir jauno literato širdy, šalia asmeninių protinių motyvų, 
rado vietos visuomeniniai ir kitokį jaunos tautos idealai, kurie iš viso 
ėmė labiau ryškėti mūsų naujame gyvenime. Viena po kitos dygsta

’ ’ ‘ ‘ . i

apysakos ir romanai, ypač romanai. Pastaruosius dar labiau skatina’ 
valstybinė literatūros premija per pirmuosius du metus paskirta roma
nams. Ir taip 1934 - 1937 metų laikotarpį galimą vadinti mūsų romano 
jei ne žydėjimo, tai bent produktingiausiu iki šiol laikotarpiu.

O novelė? Net ir didžiosios leidyklos tuo laiku, pakalbintos išleisti 
novelių rinkinį, atsakydavo# kad novelės ne madoje, jų nieke neskaity-
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jsiąs. Tačiau perijodikoje novelių buvo apsčiai — vadinasi, ir šis žan
ras brendo, ir reikėjo laukti, kad metai kiti nepraeis, o ir novelė vėl grįš 
Į skaitančio piliečio knygų lentyną. Taip ir įvyko. Štai, 1937 metų ga
le, kaip iš gausybės rago, šalia poezijos - lyrikos, romano, ir vaikų li
teratūros knygelių, pliūpterėjo novelių plejada;

Juozo Grušo „SUNKI RANKA". Autorių pažįstame jau iš ankstyves
nių kūrinių. „Sunki ranka" rimta savo forma ir turiniu. Grušas jau tu
ri gana savy tą veidą. Mintys reiškiamos saikingai ir tiksliai, beveik 
preciziškai. Skaitytojas nevarginamas puošnių žodžių pertekliumi nei 
šalutinėmis temomis, Patoso nei pėdsako. Viskas paprasta, saikinga, 
kaip ir tinka gerai, tikrai prozai, ir dėl to malonu, sava ir įtikima. Tiek 
dėl stiliaus.

Grušas nelaužo sau galvos dėl siužetų — ima juos iš kasdienio gy
venimo paprastus. Nori buhalteris Bunga nuo mirties atsipirkti geru 
darbu, tai Grušas ir pasakoja, kaip jam tas darbas pavyko— paprastai, 
nejaudindamas, neskubėdamas, nesistebėdamas. Tokiu pat būdu papa
sakoja gimnazistų gaspadinės panos Elžbietos atpildą, senelio Valiulio 
kelionę į amžinybę su kliūtimis ir k.

Personažai psichologiškai tikri ir visuotini. Tokių Bungų pilnos mū
sų įstaigos, tokių Elžbietų rasi visur, kur tik yra mokinių, tokių Avižių 
su „gera" širdimi tiek ir tiek mūsų kaimuose, palūkininkų Rupeikų, už
gęstančių šykštuolių, kaip žvakė, sutiksime irgi visur. Tai ne tik cha
rakteriai. bet tipai. Jie puikiai apibūdina mūsų gyvenimo ydas ir do
rybes.

„Sunkioje rankoje" Grušas pasirodė savo dalyko meistras. Ne
nuostabu todėl, kad „Spindulio" B-vė, įvertindama jo kūrybą už „Sun
kiąją ranką" paskyrė jam premiją.

„Sunkios rankos" novelės savo nuotaika nevienodos — yra kelios 
feljetoniško pobūdžio, yra ir mistiško atspalvio (Užgesusi žvakė, Už sau- * . .
lę gražesnis).

Kazio Inčiūros „OBELYS ŽYDI”. Inčiūros poezija lengva, visada kaž
kur skuba, lekia. Tokia jo ir proza. Toks jis ir „Žydinčių obelų" nove
lėse — švaistosi, kaip jauna, vikri mergaitė po erčią, stebint taip ir ima 
baimė, kad kur į staktą galvą prasiskels... Ir žodingas, kaip visada. 
Vaizdų, epitetų gausybė. Neretai paklysti skaitydamas tarp to visko 
ir net pagrindinę mintį pameti — pasijunti, lyg pasakojime tvarkos trūk
tų žodžiams, mintims hierarchijos. Ir vis junti, kaip autorius skuba tolyn, 
vis į priekį. Nėra laiko gaišti prie smulkmenų, neapsimoka svarstyti,-

• 76 ‘ ••••
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kurį vaizdą labiau išryškinti, kaip mintis surikiuoti, kad yra svarbesnių 
dalykų. Ten, pamatysit. O pasisakyti norisi plačiai, o ir įtikinti būti
nai reikia, bet stabtelėti, nė! Tik vieno dalyko autorius paiso — tai 
nuotaikos. O dėl to skaitytojui ir su gausybe žodžių, vaizdų bei kita, 
autoriaus patiekta medžiaga neįkyru susitvarkyti; nors pats autorius 
savo plunksną būtų nušuoliavęs per kelis puslapius į priekį.

Pas Inčiūrą rasime ir patoso kiek, ypač ten, kur autorius pats pasa
koja įvykius. Bet visa tai — jausmo kupinas romantiškas nuotaikingu
mas, vaizdų gyvumas ir gausumas, skubotumas ir vietomis lyg neiš
baigtos situacijos -— daro kūrinį jauną ir... maloniai skaitomą. Nors 
iš kitos pusės, nieko jiems nepakenktų, jei autorius prie jų daugiau pa
dirbėtų.

Siužetai iš kaimo ir miesto gyvenimo, kur autorius vaizduoja dau
gumoje gerąją gyvenimo pusę. Jo personažai (vyriausi veikėjai) tei
giami. Ir jauti -—tam gerajam elementui autorius simpatizuoja. Jokių 
žiaurių nusikaltimų autorius šitame rinkiny nesukuria. Jis leidžia 
jiems įvykti kur nors užkulisy, bet scenoje, niekuomet. Štai „Trejų de- 
vynerių" Morta deda savo ligoniui vyrui prie lūpų stiklą nuodų, bet 
skaitytojas taip ir jaučia, kad autorius neleis jai senio nugalabyti. Ki
taip nebūtų jis Inčiūra. Nes argi ne jis įdėjo bene į „Baltųjų rankų liki
mo" vieno veikėjo lūpas, kad, girdi, gražumas, turtai, viskas praeina, 
o gerumas lieka amžinai. Geriesiems išvesti iš pinklių autorius, kartais, 
griebiasi nevisai įtikimų situacijų; žiedą nuskandina jūroje, anonimi
nius laiškelius pavartoja, sustabdo praeivę prie pasiryžusio nusiskan
dinti jaunuolio, netikėtą žinią pasiunčia ir t. t.

Bet tuos geruosius personažus stebi, ir jie... kažkodėl pasidaro 
nuobodūs. Matai juos veikiant, galvoji kartu su jais, bet to, kas suda
ro visos jų veiksenos ir galvosenos pagrindą, sielos, taip ir nepasieki. 
Ir gal dėl to Inčiūros personažai labai vienodi, panašūs viens į ki
tą. Pavyzdžiui „Žiedo jūroje” Alfas kuo skiriasi nuo „Išsižadėjimo" 
Agėjaus? Arba tų pačių novelių herojės —- Aneta kuo skiriasi nuo Ju
ditos? Gal tiek, kad viena artistė, o kita medikė? Panašiai ir daugelis 
kitų. Todėl taip ir norisi, kad autorius mažiau apkrautų skaitytoją ap
linkos maloniais vaizdais, negaišintų jo žodžių gausumu, o leistų žvilg
terėti į veikėjų sielą giliau. Nereiktų tada ir tų pigokų situacijų fabu
lai vystyti, kurių, kaip minėjau, pas autorių apsčiai.

,,Žydinčios obelys" bus mielai skaitomos, kaip ir kiti Inčiūros kū
riniai, nors autorius ir nėra geras stilistas.

J. Švaisto „MEILĖS VARDU". Bet meilės čia neramią atstoja seksu
alinės ąistros, kurias autorius įžūlia drąsa atvirai pasakoja. Mieste ir 
kaime, turtuolių ir vargšų tarpe, visur ši viena aistra liepsnoja. Dėl jos
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išyra šeimos, kyla konfliktai. Švaistas, tiesa, vengia natūralistiškų vaiz
dų, bet gal tik dėl to taip yra, kad jo stilius iš viso nėra vaizdus, kal
ba blanki, negyva. Novelės ištęstos ir nuobodokos. Personažai neiš
gyventi. Estetinio pasigėrėjimo novelės nesuteikia. Labiau vykusios 
„Iškritusi grandis" ir ypač „Newtono pypkė."

S. Pikšrio „EŽERAI ŽYDI". Autorius kai kuriuos dalykus IŠ šio rin
kinio galėjo išmesti be mažiausio nuostolio. Tokia „Motinos malda", 
„Perone", „Ežerų krašte", „Žalių gluosnių pasakos" menkos vertės da- * * ■ . ’ ■■
lykai. Labiausiai vykusi bus „Dėdė Adomas". Kitose novelėse auto
rius blaškosi, lyg nežinodamas, kas iš to pasakojimo išeis. Labai daž- . . . . ■ . ’
nai du siužetai eina vienas greta kito taip, kad nežinai, kuris čia pa
grindinis, ir kodėl autorius jų neatskyrė į dvi atskiras noveles, nes 
būdami daikte skaitytoją blaško ir viens kitą silpnina. Tokios yra 
„Ežerai žydi", „Žvaigždėms krintant."

Piks« 10 siužetai rinktiniai, originalūs ir asmenys — veikėjai origina- 
lūs: „Gyvačių karalius", „Užkeikti pinigai", net ir „Dėdė Adomas" 
prie tokių priskirtini. Negalima tokio pasirinkimo peikti, bet kaip ten 
bebūtų, autorius tais originalais turi tikėti. O čia labiausiai įtikimas 
yra tik dėdė Adomas. Linkėtumėm autoriui savo originalius persona
žus labiau išgyventi.

Autoriaus kalba gyva, vaizdi ir spalvinga, tik perdaug jau pri
kišta visur garsažodžių. Tasai „tarkš", barkš, dulkt, kva-kva, bildu- 
bildu ir k. juk taip nieko nepasako. ■

NOVELIŲ MOTERYS
Nors Grušas „Sunkioje rankoje" ypatingo dėmesio moterims ne

skiria, bet randame čia moterų ir tiek antraeilių, tiek pirmaeilių vei
kėjų vaidmenyse. Jos simpatiškos, žmogiškos ir moteriškos.

Grušas mums rodo gyvenimo vargą brendančią moterį, kaip „Bus 
linksmiau" Veroniką, „Pabučiavimo" motiną. Jos nęt ir nuodėmę briz- 
damos palieka kilniomis moterimis ■.— vienai ir kitai brangiausias pa
sauly turtas vaikai. Motinos meilė jas laiko žmoniškumo lygmeny. 
Dėl tos meilės jos net brenda į nuodėmę dar giliau, kaip „Pabučiavi
mo" motina. O pana Elžbieta, iš „Atpildo", kad ir nesukūrusi šeimos, 
kaip gražiai, prasmingai nugyvena savo gyvenimą aukodamas! besi
mokančio jaunimo reikalams. Ji gyvena iš mokinių ir mokiniams. Ji 
gyvenimą kuria tokiomis priemonėmis, kokias ji turi ir todėl verta dė
mesio ir dėkingumo, nors ištikrųjų jo ir nesulaukė. Ö „Sunkios rankos" 
Doliebienė, nukankinta moterėlė, kokia tikrai moteriška, šviesi žmo- 
gysta. .
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Pikšrys savo „Žydinčiuos ežeruos" ryškesnių moteriškų persona
žų beveik neduoda jei neskaityti „Nokvisos" Liucijos, nevisai norma
lios merginos ir pirmosios novelės Alinos ir „Žydinčių Ežerų" Stasės, 
kuri yra lyg pirmosios tęsinys. O iš antraeilių moteriškų personažų, 
kurios dažniausiai tik vos paminėtinos, išvadą daryti negalima.

J. Švaisto „Meilės vardo" moterys labai ryškios, bet jos mūsų ne
nudžiugina. Tokiai moteriai, kaip Švaisto novėlese, aukoti menininko 
plunksną, menka garbė vyrui, o moterims... Tai heteros raganos. Jos 
ardo šeimas, ardo gyvenimą be mažiausio sąžinės priekaišto ir gailes
čio. Teigiami personažai, kaip „Mergos iš miesto" Aneta, „Leitenanto 
Balandėlio" Aja, autoriui nelabai vyksta vaizduoti, ypač jų psichika 
jam svetima. Ir vistiek jos tevertos gyvenime tiek, kiek vertos, kaip 
Seksualinis objektas. Žmogiškumo autorius jose neparodo. Ir veikia 
jo moterys tik seksualinės nuotaikos situacijose. Jo moterys, kaip ir jo 
vyrai (išskyrus istorinį asmenį Newtoną) neturi aukštesnių idealų. Jas 
valdo kūno aistros, kurioms viską aukoja. Ir taip slopu skaitytojui po 
tuo aistros debesiu.

Užtat Inčiūros „Žydinčių obelų" moterys tikrai vertos dėmesio. 
Drįstu pasakyti, kad moteris yra Inčiūros mūza — kilni moteris. Pri
siminkime tik „Baltųjų rankų likimą" ant ežerėlio. Ar ne moters šir
dies drama tenai sukurta? O „Gimtoji žemė"? O kiti kūriniai? Ir nau
jausiame novelių rinkiny, iš septynių novelių, šešiose vyriausiomis vei
kėjomis yra moterys. Ir visos, išskyrus „Trejų devynerių" Mortą, yra 

■ 1 ■

šviesūs, teigiami personažai. Inčiūros moterys myli, bet ta meilė (ero
tinė) nesudaro joms visos gyvenimo prasmės. Šalia tos meilės jos 
kiekviena dar puoselėja savo širdy kokį aukštesnį idealą: kūrybą, kaip 
„Išsižadėjimo" Aneta, darbą, kaip „Sužadėtinio" Kuprė, artimo meilę, 
kaip „Beržų už sodo" Liudvika ir p. Iš to kyla moters sieloje konfliktai, 
iš to kančios. Bet kaip tik dėt tų aukštesnių idealų, dėl to gėrio, ku
ris vieši moters sieloje, jos ir po sunkiausia našta nešuklumpa. O ta 
našta beveik visada -— nepasisekimas meilėje, nusivylimas mylimuo
ju. Tai jaunos širdies vargas, kurį autorius taip mielai stebi moters šir
dy. Bet iš to vargo, kaip minėjome, Inčiūros moterys išeina dar skais
tesnės, dar tvirtesnės ir, lyg po■'krikšto, po tų skausmų žengia į gyveni
mą drąsios, įškėlusios galvas, įsmeigusios žvilgsnį į gėrio ir grožio 
idealus. Dėl to „Obelys žydi" bus mielai skaitomos jaunų merginų, 
drąsins jas ir ves iš širdies vargo į prasmingesnį, aukštesnį gyvenimą. 
O ir vyrams parodys merginoje netik sužadėtinę, mylimąją, bet ir 
žmogų turintį savitą gyvenimą.

Ypatingo dėmesio verta paskutinės novelės moteris — motina. Ši 
novelė „Obelys žydi", kurios vardu pavadintas ir visas kūrinys, ir

* ■
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Danutė Lipčiūtė

rCcii vienas...
, * I • ' .

Ateina į Tave, ateina iš kažkur
Tokia gėla sodri, toks skundas nepasotinamas,
Susigūžia tavy j vaiduokliais sutemos
Ar daužosi pernakt kaip vėjas į mares. 9
Ar tu žinai ko gaila tau ir ko ilgies?
Ar tu žinai ko nekenti ir ką tu myli?
Išsižadi tu viso, išsižadi savęs,
O kartu visa tu surankioji ir rytu vėl nykės!

Čia tu išsižadėk, kuo vakar dar tikėjai,
Tai buvo pasaka iš tūkstanties viena.
Ir nusilenk gyvenimui be prietarų, be idėjų ir be tikėjimo. 
Nes tai kuo gyvenai — pasaka iš tūkstanties viena.
Ir pajunti esąs toks svetimas minioj,
Eini tylus paslėpęs visa tai kas šventa,
Šešėliuose slenki, tai žiburius degi takuos,
Tai vėl seki žvaigždes kur nebuitin, kur juodan tolin krenta.

kuri neišvengė autoriui charakteringų stilistinių trukumų, pilna melan
cholijos ir griaudaus liūdesio. Čia autorius parodė bene daugiausia 
širdies, pasakodamas sūnaus meilę senutei motinai, kuri jam sako:

— Ką gi, vaikeli, pasakosiu, kad, rodosi, nesu pradė
jusi gyventi ... (21 pusi).

Bet ir toje senoje, tokioje lietuviškoje rūpesčių močiutėje autorius 
stengia ri sūnaus vaizduote atkurti ana jaunų, geltonkasę merginą, ko
kia kadaise buvo jo, ką tik vakar palaidota, senutė motina. Tuo lyg 
nori atlyginti jai už senatvės padarytą skriaudą jos grožiui. Jis mato 
ją visada gražią, a „Ir, štai, pasirodo vėl ta pati mergaitė. Balti jos rū

bai siekia žemę. Ji neša glėbį žydinčių obelų šakų. Ji 
ateina iš ten, kur ją nuvežė, tyliai tyliai praveria duris, 
įžengia į trobą ir artinasi prie jo lovos... Kiek kvapo, 
kiek tylios muzikos ir švelnaus giedojimo . .. Ji nemirė! Il
gai jos žingsniai girdėsis šiuose laukuose, ilgai skardens 
sūnaus širdyje. Ji gyva kiekvieną pavasarį — kaip že
mė žiedkilėlė, kaip sodai su obelų žiedais. — Motinai'1
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Pierre d'Ermite

Tai buvo graži, sveika ir linksma, septyniolikos metų mergaitė, 
puikiausias doros giminės žiedas.

Jos tėvas turėjo tarnybą pašte. Tai buvo sąžiningas valdininkas, be 
jokio papeikimo tarnyboje, šešerius metus jis buvo praktikantas; po 
to perėjo į siuntinių skyrių, kur ilgai ir sunkiai dirbo. Pagaliau, buvo 
paskirtas prie laiškų.

Savo klijentų mėgiamas jis kasdien gaudavo smulkių „arbatai"; 
ir vakare, juos suskaitęs, jis sakydavo: „Tai mano mažosios Žozetės 
pasogai!"

Jis mylėjo savo dukrelę, sveiką ir linksmą, doros giminės pasidi
džiavimą.

* * * 

S . , • . ■ ■ ' ,

Motina irgi labai mylėjo savo Žozetę, bet kitaip.
Ji ją mylėjo jai paruošdama šiltą ir saldų židinį.
Rytą, ji jai paduodavo lėkštę puikaus kremu nudažyto šokolado.
Vakare, Žozetė parėjusi iš madų salono (kur ji tarnavo), rasdavo 

sušildytas šliures, o gėlėtoj lėkštėj garuojančią sriubą.
Niekad ji neturėjo slogos... anginos... nei migrenos. „O!... 

kokią gražią mes turime dukrelę!.. sakydavo laiminga motina, susi
dedamą ant krūtinės rankas...

Kai tėvai buvo vienu du, juodu svajodavo. Jie ieškojo jauno, rim
to ir malonaus vyro, į kurio rankas jie galėtų atiduoti savo vaiko 
laimę.

Mažoji Žozetė juk turėjo kada nors ištekėti.
✓ Tarp daugelio kitų jaunų mergaičių, išbalusių, sulysusių, pudruo

tų ir apsiskutusių, ji buvo lyg žydintis persikas, tokia ji buvo sveika, 
linksma, su visomis savo puikios giminės gražiomis ypatybėmis.

¥ ¥ . ¥ ’ ■ ‘ ‘
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Tačiau, kaip purvinas paukštis snapu prakerta puikiausią vaisių, 
taip ir pavydas vieną dieną savo geležiniu dančiu nužudė Žozetę.

Darbininkės, kurios kartu su ja dirbo, ėmė pavydėti šiam gražiam 
žiedui, kuris į jas buvo nepanašus, ir pradėjo iš jos šaipytis.

... Ji neatitinkanti žurnalų pavyzdžius... neprisitaikanti prie ma
dos. Tai didžiausias kriminalas madų salone! Mada dabar reikalau
ja, kad kepuraitė būtų prispausta prie apskustos galvos... Mada pri
mygtinai reikalaujanti lėkštumo, jos esminės žymės yra status kampas 
ir plokštuma.

O Žozetė išaugusi laisvai. Ji išdrįsusi nesilaikyti mados įsakymų, 
nors ji esanti gera darbininkė. Ji esanti heretikė... tai yra pasijuoki
mas iš to, ką kasdien sakoma paklusnioms klijentėms... „Ji pasida
riusi sena!..."

Sena...? Žozetė!... Graži ir sveika dukrelė, visos gerų žmonių 
giminės žiedas?!

Ji pasidarė sena!... Tai antausis į persiko veidelį! Žozetė dau
giau neužmigo. Ji pradėjo vartyti madų žurnalus. Iš tikrųjų, visos mo
terys ten buvo nusidažiusios ir plokščios kaip lenta.

Dabar ji pasižiūrėjo į veidrodį...? Palygino...? Jos žydį veide
liai buvo* didžiausias anachronizmas...?

Nuspręsta: vietoj šio apskrito veidelio ji padarysianti sausą len
tą. Vietoj natūralaus raudonumo ji uždėsianti dažus. Kįrpsianti savo 
gražius geltonus plaukus... t r. ' * ♦ ’

Ji esanti labai riebi...? Valandžiukę lukterėti!... Mada?... „Tu 
turi suliesėti". Puiku!...

Nuo šios dienos į namus įėjo nelaimė.
Nereikia daugiau šokolado rytą..., nereikia pieno..., nereikia 

sviesto... Tik trupučiuką arbatos.
— Bet, mano vargšas vaikeli..., — sakydavo motina, susiėmusi po 

krūtine rankas. , '
— Kam čia tas „vargšas vaikeli".
Ir Žozetės balsas pasidarė drąsus ir griežtas:
—- Aš esu perdaug riebi! ...
— Jokiu būdu!
— Tikrai taip!... Man taip sakė!.. .
Pietų, būdama toli nuo motinos akių, ji beveik nevalgė. Tik trupu

čiuką arbatos ir vieną sausainį 4 vai.. Vakare jį apgaudinėdavo vi
sokiais būdais, vėliau sugrįždavo, sakydavo jau pavakarieniavusi.
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Visa tai ėjo labai greitai. Ypač paskutiniais mėnesiais. Pasižiūrė
jo su viltimi į veidrodį. OI.. . persikas jau buvo be žiedų!... Drau
gės, pamačiusios jos išblyškimą, jos dažus ir ištysusį kaklą, sveikino: 
„Bravo... puiku!..."

Pagaliau Žozetė paėmė truputį romo, kuris jai beveik pradėjo pa
tikti, nes jis greitai sumažino skaičių kilogramų, kurių, jai atrodė, ji tu
rinti perdaug.

Senas tėviškas muzikos instrumentų meisteris, jų kaimynas, tą per
mainą irgi pastebėjo.

— Ar tu nesergi...?
— Visai ne!

Permažai valgai!
—- Aš ne alkana. Dabar nenoriu.

Ar ne permažai apsivilkusi?
— Šiandien daug nesirėdoma!
— Bet juk dabar lapkritys?
— Man niekad nešalta.
■— Visi Viešpaties Dievo sutverti gyvuliai žiemą gauna šiltas 

vilnas....
— Bet... aš juk ne gyvulys!
— Tu kosi....?
— Menkniekis...
Įvyko tas, kas turėjo įvykti... gamta visada baudžia tuos, kurie ■ l .

eina prieš jos pagrindinius dėsnius. ’
Vieną rytą mažoji Žozetė turėjo likti lovoje. Atėjo gydytojas, ir 

išėjo linguodamas galvą.
— Kas jai yra? — paklausė slaugytoja.
— Ji krūtinės ląstoje turi vandens...
— Kaip tai?... v
— Džiova. Jau nedirba plaučiai.
— Kaip bus...? ?
— Jau ji žuvus.
Slaugytoja iš susijaudinimo susiėmė rankomis galvą, o gydytojas 

tęsė toliau: . ~
■ ‘ v ■ . • ■

— Žuvusi, kaip ir daugelis kitų! Visi išsigąsta džiovos. Bet ką 
kalba, aukštų kulnų, mažų batelių..., purvyne.. ., šilko suknelių žie
mą... baliaus rūbais apsivilkusias aukos, kurios laukia autobuso 
gatvėse, iš visų pusių gaudomose vėjų.

— O tėvai, kurie tik dėl jos gyvena!....
— Tėvas....? Motina...? Praeitis apsupta rūpesčiais...? Atei-
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• ' Verba ■ /.j

Dar mergaičių mokyk ų klausimu ,
Lietuvos Mokykla spaudos apžvalgoj daro priekaištus Naujajai 

Vaidilutei" dėl tūpusio praeitų metų 11 Nr. straipsnio: „Dėl mokytojų - 
sąstato aukštesnėse mergaičių mokyklose". Puola taip nemandagiai 
ir nekultūringai, kad stačiai tenka stebėtis mūsų švietėjų „išauklėjimu". 
Matyti, L. M. iš esmės nepakenčia moterų spaudos, nes šiame straips
nyje pareikštos mintys jau du kartu yra tūpusios mūsų dienraščiuose ir 
tada jų pasipiktinimo nėra sukėlusias. Tačiau, kaip jau minėjo .Lie
tuvos Mokykla /šiuos abu žurnalus skaito daug jaunimo, ir todėl rei
kia daromus priekaištus išaiškinti vistiek, kokios vertės jie būtų.

Pradėsime nuo statistinių davinių. Pirmiausia esu dėkinga .Lie
tuvos Mokyklai už tų davinių suradimą ir mano darbo palengvinimą. 
Nors savo straipsnyje aš liečiąu ne vien Lietuvos, bet apskritai, mergai
čių mokyklas, tačiau statistiniai daviniai parodė, kad ir Lietuvoje pa
naši padėtis, tik su , mažu skirtumu — užsienyje mergaičių gimnazijos 
daugumoje turi mišrų mokytojų personalą su moteriška vadovybe, o 
pas mus — mišrų personalą daugumoje su vyriška vadovybe. Lietu
voje moterų mokytojų gimnazijose ir progimnazijose yra 33 %. Ko
dėl ne 50 %? Juk mergaičių mokyklų nei kiek nemažiau. Be to, nerei-

\ - . • . - ’ .

tis... ? Nieko nekaštuos.,. 1 O!... Mada!... Kokia baisi ir raudona 
atsakomybė tų, kurie neša ją į žemesnes mases!...

Ir gydytojas išėjo, rūpestingai susisagstęs kailinius prieš išeida
mas į gatvę. 

* * *
Kitą dieną, ją, mažąją Žozetę, palaidojo.
Jos draugės jai atsiuntė vainiką... Tai buvo geriausia, ką jos pa

darė, pirma nusiuntusios ją į mirtį.
Tėvas ir motina ėjo paskui parblokšti. Tokio baisaus dalyko jie 

mažiausiai laukė. J ■*
Nes jų mažoji Žozetė buvo graži mergaitė, linksma ir sveika, visos 

dorų žmonių giminės puikiausias žiedas.
Vertė P. T.
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kia pamiršti, kad šio skaičiaus dalis dirba vyrų gimnazijose ir progim
nazijose. Vyriškose gimnazijose naujosios kalbos daugiausia paveda
mos dėstyti moterims, o progimnazijose ir daugelis kitų dalykų. Tuo 
tarpu mergaičių aukštesnėse klasėse pasaulėžiūrą liečią dalykai, tur
būt, daugiausia pavedami vyrams, ir čia vyrai mokytojai labai mėgsta 
nurodyti mergaitėms per pamokas ir net įrašinėti psichologijos vadovė
liuose Silpnesnius mergaičių protinius ar abstraktinius sugebėjimus.

Ar tai nėra mergaičių protinės pažangos stabdymas?
Mergaitėms aiškinamos jų lyties ribos, nurodoma, kad daugelis 

profesijų tik vyrams skirta, kad didžiausi darbai vyrų atlikti, ir pataria
ma taupyti jėgas, perdaug jų neįtempti. Tuo tarpu berniukams aiški
nama, kad jų protas siekia toliau, kad jiems visos durys atdaros, ir ska
tinama dėti visas pastangas, kad jie pasiektų aukščiausią išsilavinimo 
laipsnį.

Viena mokytoja padarė tokį mažą tyrimą. Ji pareiškė klasėje, kad 
mergaitės geriau skaičiuoja už berniukus. Visos mokinės užprotestavo. 
Mokytoja pradėjo ieškoti tokio mokinių elgesio priežasčių. Pasirodė, 
kad visos mergaitės buvo sugestionuotos tėvų, mokytojų ir pažįstamų. 
Nė viena mokinė neturėjo nuomonės, sudarytos iš savo pačios patyrimo. 
Kelios mokinės, turinčios brolius, buvo paklaustos, ar jų broliai geriau 
už jas skaičiuoja. Atsakymai buvo neigiami.

Prie to Lietuvos Mokykla priduria: „Be to, niekas nekliudo mote
rims šį nuošimtį pakelti" (830 p.). Atsakymas aiškus — kliudo tas, 
nuo ko priklauso mokytojų paskyrimas. Šitokias pastabas daryti, ta
riant Lietuvos Mokyklos terminologija, „reikia nežmoniškai didelės

* * . . * "

dozos naivumo".
Bet kodėl nutylima mergaičių gimnazijų vadovybės klausimas, 

programų nustatymas. Juk šie klausimai labai susiję. Moterų 
pastangų šiais klausimais buvo daryta nemaža. Švietimo Mi
nisterijai buvo įteiktas memorandumas, kuriame buvo prašyta 
priimti moteris į mergaičių gimnazijų reformų komisiją sprendžiamuoju 
balsu, Skirti į mergaičių gimnazijas moterišką vadovybę ir daugiau mo
teriško mokytojų personalo.

1937 m. gruodžio 10— 12 d. moterų suvažiavime priimta rezoliu
cija, kuria reikalaujama: „Kad moterims būtų užleista vieta mergaičių 
švietime ir leista dalyvauti komisijose, kurios tvarko mūsų mokyklų 
programas" (Moteris ir Pasaulis 10 Nr. 4 p.).

Iš šių reikalavimų matyti, kad moterys nepatenkintos esama padė
tim ir kad šiuo žvilgsniu ne viskas tvarkoj.

Neretai, atvykusios iš užsienio, mūsų viešnios paklausia mūs: „Tai
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kaip, į Jūsų konstituciją įrašyta moterų teisių lygybė, o mokyklose jūs 
kenčiate tokią padėtį?". Atsakyti į tokį klausimą tikrai nelengva.

Naujosios Vaidilutės skaitytojoms yra svari ir užsienio katalikių 
nuomonė. Išvardysime čia ir ją Tarptautiniame katalikių moterų 
kongrese 1934 mt., Romoj, buvo pasisakyta taip pat už moterų vadovybę 
mergaičių gimnazijose, tiesa, neišskiriant vyrų mokytojų dalyvavimo. 
Ir aiškus dalykas, moterų vadovybės parinkti vyrai mokytojai, atsižvel
giant į jų amžių ir pažiūras į moteris, gali atnešti daug naudos ir mer
gaičių gimnazijoje dirbdami. Be to, yra tiek gražių asmenybių, kurios 
stovi virš lyties įtakos. Tektų pageidauti, kad į mergaičių gimnazijas 

•» . . *

skiriami vyrai mokytojai būtų rimti, vedę ir vyresnio amžiaus. Tokių 
mokytojų įtaka mergaitėms bus teigiama. Štai, 5-tos klasės vienos 
Kauno gimnazijos mokinės, grįžusios į namus, džiaugėsi motinai savo 
mokytojo elgesiu: „Mes rašėme klasėje rašto darbą ir labai pavargome. 
Mokytojas pastebėjo ir leido visai klasei 5 minutes pailsėti. Po to mums 
buvo daug lengviau... Jis palygina mus dažnai su savo dukterimis. 
Sako, viena turinti net tokį pat vardą..." Apie tokį tėvišką mokytoją 
miela paklausyti.

Analogišką išvadą tektų padaryti ir dėl berniukų gimnazijų, ir ten 
turėtų būti jaučiama rimtos, subrendusios motinos įtaka.

Toliau „Nesusipratimų ar juokų" autorius, pacitavęs mano straips
nio sakinį, kad „kiekvienas mergaičių mokytojas, kuris pamokose 
konstatuoja, būk mergaičių esminė savybė esanti stropumas, netinka 
į mergaičių mokytojus, nes jo vedamos pamokos yra perdaug didelėje 
seksualinio veiksnio įtakoj," padaro išvadą:

„Taigi, atrodo įsitikinta, kad kiekvienas mokytojas į mokinę žiūri 
kaip į savo seksuso patenkinimo objektą. Juk tai reikia nežmoniškai ■ < ,
didelės dozos naivumo, kad galėtum tokiu absurdu tikėti".

Kad taip neatrodytų, pacituosiu tą vietą, iš kurios šis sakinys iš
skirtas: „Teigiamiausi mokymo daviniai mergaičių mokyklose, kur dir
ba vyrai mokytojai, matomai, pasireikš tuose dalykuose, kur didžiausia 
vaidmenį vaidina stropumas, nes jis yra seksualinio veiksnio stiprina
mas. Čia mokytojas gali greičiau paskatinti mokines į stropumą, bet 
nesuinteiesųoti jas dėstomu dalyku. Todėl kiekvienas mergaičių mo
kytojas, kuris pamokose konstatuoją, būk mergaičių esminė savybė 
esanti stropumas, netinka į mergaičių mokytojus, nes jo vedamos pa
mokos yra perdaiig didelėj seksuąlinio veiksnio įtakoj..."

Iš čia pacituotų sakinių padaryti išvadą, kad „kiekvienas mokyto
jas į mokinę žiūri, kaip į savo seksuso patenkinimo objektą", gali tik 
„Nesusipratimo ar juokų" autorius. Be abejojimo, yra ir tokių mokyto
jų— nors tai ir būtų išimtys, — jie padaro be galo daug moralinės ža-

• * ' * * ■ .
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los visai mokyklai. Tą rodo pavyzdžiai. Prieš kelioliką metų mokyto
jas J. buvo iškeltas iš Panevėžio į Veiverius dėl viešų skandalų su mo
ki nėmis. Veiveriuose pasikartojo tokie patys įvykiai. Irtas moky
tojas buvo nubaustas tik perkėlimu į Raseinių gimnaziją.

Esu tikra, yra ir daugiau tokių išimčių, dėl kurių nukenčia, deja, ne 
„išimtys".

Tačiau į kraštutinumą aš nėjau ir savo straipsny apie tokias išim
tis nerašiau. Todėl dabar pasinaudodama šia proga, aš noriu iškeltu 

,* tr •

klausimi mesti dar vieną kitą mintį, gal pasidarys visiems aiškiau.
Kai pamokose dalyvauja įvairių lyčių mokiniai ir mokytojai, visuo-

> ' - • *

met yra progų ir sąlygų pasireikšti seksualinio veiksnio įtakai kaip iš
F. . ' _ ’ ' . • • ■ .

mokytojo, taip ir mokinių pusės. Tas dar nereiškia, kad visuomet -ir 
visur, kur tik mokytojas moko vyresnes mergaites, lyčių skirtumas bū
tinai turi sukelti seksualinio veiksnio įtaką. Tačiau tas, deja, dažnai- 
įvyksta įvairiausiuose laipsniuose ir formose.

Seksualinis interesas gali visai nepasiekti. sąmonės, bet pasiekti 
aistringo įsimylėjimo, Fritz Giese J, remdamasis mergaičių dienoraš
čiais, rašo: „Tuojau mokykloje prasideda mokytojo garbinimas. Ten
ka stebėtis dėl santykių pobūdžio, kuriuos mergaitė vaizduojasi. Per
skaitęs mergaičių dienoraščius, radau netikėtinų pavyzdžių, kuriuos 
sunku suderinti su įsigalėjusia bendra nuomone dėl mergaičių svajo
nių nekaltumo. Tenka nusistebėti, kokiu aiškumu kalbama juose apie 

Jausminius dalykus. Aišku, kad neretas mokytojas nė nenujaučia, ko
kias svajones sukelia jo asmuo mergaičių galvose". Iš nurodomų par 
vyzdžių aiškiai matyti galvojimas- apie apsikabinimus, pasibučiavimus

I ■ ■ "

ir panašias situacijas.
Viename dienoraštyje mokinė rašo: „Aš jį myliu, myliu taip kūniš

kai, kaip tik galima mylėti. Aš svajoju dieną ir naktį apie jo pabučia
vimus, kurie ne man skirti, apie jo apsikabinimus, kurių aš niekuomet 
nejausiu, apie saldžius žodžius, kurie niekuomet nebus man pasakyti. 
Ir aš nedrįstu pasakyti to viso X (draugei), o ji man, nors aš žinau, kad 
ji taip pat jausminga, kaip ir aš. Man pakanka pažiūrėti į jos akis, 
kai ji kalba apie savo platonišką meilę. Jeigu jis ją mylėtų... man 
būtų skaudu, bet aš būčiau dėl jos laiminga ir t. t.".

Viso to pasėkoje jausmų judėjimai, nors ir nesąmoningi, silpnina 
protinę pažangą. Ir todėl visuomet yra pavojaus, kad vyrų dėstomo- 
se pamokose dominuos jausmų sritis, o protinis lavinimas bus palie
kamas nuošaliau.

*) Das freie literarische Schaffen bei Kindern u. Jugendlichen, p. 210.
• . I . ►

Ä * ■ .
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Toliau vėl viena mokinė rašo: „Jis prašė manęs pasakyti ką nors z Į 
iš Šilerio gyvenimo, aš turinti tikrai ką nors apie jį žinoti. Suprantama, l
aš žinojau. Jei aš ir nežinočiau apie jo gyvenimą, aš vistiek galėčiau 
kalbėti — aš buvau taip laiminga. Aš neišpasakytai stropi, o mano ga
bumai vokiečių kalbai ir prie stropumo... tai bus kažkas ypatingo q
ir t. t."*).

Kita mokinė rašo: „X Y (draugė) mane paliko. Mes, žinoma, kalbė- 
f 

jom tik apie jį. X Y myli jį, kaip ir aš. Kaip malonu, kad atėjo Kalė
dų atostogos, bet būtų dar maloniau, jeigu mes pas jį turėtume atos
togų metu pamoką. Žinoma, tik X Y ir aš, daugiau niekas. Kiti tik 
trukdo. . Aš jaučiu, kad jis kalba tik man vienai, kitos to visai ne
supranta. Ir jeigu klausia ko ypatingo, klausia pirmiausia tik mane**)". j

Vyrai mokytojai daugiausia turi pasisekimo, matomai, tuose daly- ~ ;į 
kuose, kur jausminė atmosfera paskatina stropumą.

Kongrese „für Jugendkunde" 1913 m. vienas mokytojas štai ką pa
sakė: „Bendrai imant, mergaitės parodo daugiau stropumo, kuris kyla 
ne iš susidomėjimo dalyku, bet iš nusistatymo, kad mokykloj reikia 
sąžiningai mokytis. Todėl mergaitės parodo pastovesnį stropumą, o 
berniukai mokos, tų dalykų, kurie juos interesuoja". Čia pats mokyto
jas prisipažįsta, kad jis nesugeba mergaičių suinteresuoti dėstomu da- • 
lyku ir sukelia tik stropumą.

Paniūrėkime kaip elgiasi didelė dalis jaunų mokytojų mergaičių 
mokinių atžvilgiu. Strindbergas charakteringai pasakoja savo kūriny: 
„Merginos sūnus". „Griežtas mokytojo veidas nusišypsodavo, kai jai 
kalbėdavo. ."

Be to, dažnai vyrai mokytojai mergaičių pamokose nėra bešališki 
ir įveda į jas savo asmenines pažiūras. Jų nuomone, vyresnėms moki
nėms reikia duoti daugiau laisvės. Pradeda elgtis su jomis, kaip su 
suaugusiomis panelėmis, o ne kaip su mokinėmis.

Štai mokytojo išsireiškimai: „Mano skaisčiaveidės jau susirinko... 
Ši mokinė geros rasės moteris ir t. t." Motinai, dukterų akivaizdoje, 
mokytojas sako: „Ar spės dukterys baigti gimnaziją?" Berniukų adre
su joks mokytojas panašių sakinių neištars. 1

Arba vėl, koedukacinėje klasėje, iššauktą berniuką, mokytojas klau
sinėja visu griežtumu. Iššaukus mergaitę, jo veidas nušvinta, klausi
mai palengvėja ir pats mokytojas padeda jai atsakinėti.

Fizikos mokytojas išsirenka klasėj mokinę K. ir visą laiką žiūri į 
ją, lyg i ai vienai pamoką dėstytų. Užduodamas pamoką, klausia ją:

*) Giose, p. 227.

**) Giese, p. 231. -
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„Arne perdaug?" K., norėdama įtikti savo mokytojui, sako: „Neper- 
daug". Po pamokos visa klasė žada ją primušti, jei ji dar kartą pasa
kys, kad neperdaug. Draugių priversta, K. kartais sako, kad perdaug 
užduodama ir mokytojas padaro jai visas norimas nuolaidas. ■ •. • • • > . ,' . - ’ ■

Štai vėl, vienas mokytojas išsirenka iš klasės mokinę, dėsto jai pa
mokas ir ateina į mokinių koridorių jos lydėti į namus. Draugių tar- 
pe, žinoma, didelė sensacija.

Dvi penktos klasės mokinės, paklaustos apie vyrus ir moteris mo- 
kytojus, taip charakterizuoja jų Skirtumus: „Moterys mokytojos griež- 
tos, daugiau reikalauja tvarkos, mandagaus elgesio ir sunkiau jas ap
gauti. Vyrų mokytojų mes nebijome, apmėtome juos ping - pongo svie
dinėliais, rėkiame per jų pamokas, kiek įstengiame, erziname juos ir 
lengviau apgauname. Ir ką mums jie gali padaryti? Pristato vienetu
kų, pradedame verkti, ir vėl ištrina".

Čia pabrėžtinas pačių mokinių konstatavimas: moterys mokytojos 
ruošia daugiau tvarkai ir pratina mandagiai elgtis, tuo tarpu vyrai 
duoda daugiau laisvės ir toleruoja netvarką.

Lieka pacituoti ir nušviesti likusius priekaištus.
„Garsus vokiečių psichologas -pedagogas Sternas sako, kad auk

lėjimas gali perdirbti įgimtus linkimus".' (N. Vaidilutė, Nr. 11, 519 p.).
„Kuris Sternas (Wiliamas ar Erikas — jie abu garsūs psichologai - 

pedagogai) ir kuriame veikale yra tai pasakęs? N. Vaidilutei sunku 
bus į šį klausimą atsakyti, nes sunku tikėti, kad kuris nors iš minėtųjų 
Sternų būtų toks naivus, kaip šis „tvirtinimas" sako". (Liet. Mokykla 
1937 m. Nr. 20, 829 p.).

„K (dangi netolimoj praeity tik vyrai mokytojai dirbo mergaičių 
mokykl ose, moterys mokytojos veik neturėjo galimumo dalyvauti mer
gaičių mokyklose, įprasta manyti mergaites bręstant greičiau už vy
rus. Ši pažiūra neigiamai atsiliepia į mergaičių auklėjimą". (N. Vaidi
lutė 517 p.). ■ I

„Ar gi galima rasti didesnį pasijuokimą iš mokslo? Vadinasi, nori
ma išrėdyti, kad mergaitės iš tikrųjų ne anksčiau bręsta už berniukus. 
Ką gi pasakytų tą straipsnį paskaitę kad ir tie patys Sternai, kurie tiek 
daug pastangų padėjo moksliškai beįrodinėdami, kad mergaitės tikrai 
anksčiau bręsta už berniukus?" (L. Mokykla 829 p.).

Pirmiausia dėl Sterno. Teisingai, Viliamo Sterno puslapių nenuro- 
dysiu, nes šį sakinį girdėjau pati šio pedagogo paskaitoje kalbant apie 
didelę auklėjimo reikšmę. Vokiškai šis sakinys taip skamba: „Durch 
die Erziehung kann eine Umbildung der angeborenen Anlagen Stattfin
den". Tį panaudojau psichinių skirtumų klausimui spręsti. Vadinasi,
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ir psįch'iius lyčių skirtumus auklėjimu galima pakreipti viena ar kita 
linkme. Kitas klausimas, ar tai būtų tikslu. Bet tai būtų klausimo pa
statymas naujoj plotmėj ir dabar į mūsų temą neįeina. Be to, labai 
abejoju, ar abu Sternai yra kur nors nurodę, kad auklėjimas neturi 
įtakos į psichinių lyčių skirtumų susiformavimą. Jei taip, gal „Nesusi
pratimo ar juokų" autorius nurodytų, kur ir-kuriame puslapyje. Ligi 
šiol dar . iekam nepavyko išspręsti, kur baigiasi įgimti psichiniai lyčių 
skirtumai, kur prasideda auklėjimo įtaka. Ir Sternų pastangos, moksliš
kai įrodyti ankstesnį mergaičių brendimą, čia nieko netrukdo ir nieko 
nenulemia. Tikrinti, kad mergaitės nebręsta anksčiau už vyrus, ne
turiu jokio reikalo ir to niekur nesu pasakiusi. Ir kokia prasmė“ būtų 
tai tvirtinti? Ar dėl to greitesnio brendimo mergaitės turėtų būti mažiau 
inteligentiškos? V «-V,

Įvairiomis „mokslingomis" teorijomis buvo remtasi, norint įrodyti 
mažesnę moterų inteligenciją. Čia buvo pakviesta pagalbon ir smege
nų svoris, ir smegenų raukšlių gilumas. Visa tai jau paseno, ir patys di
džiausi moterų proto priešininkai nebesilaiko šios nuomonės. Nesenai 
pradėta remtis greitesniu mergaičių brendimu, kad tuo būdu galėtų įro
dyti mažesnę jų inteligenciją. Bet ir šie įrodinėjimai pradeda jau nu- 
senti. Visai teisingai čia pastebėjo Vienos universiteto psichologijos 
profesorė Charlotte Bühler, kad Afrikos drambliai ilgiau bręsta už vy
rus— vyrai bręsta 18 metų, drambliai 24. Ar dėl to drambliai turėtų 
būti inteJigentiškesni.

Nejaučiu jokio reikalo tvirtinti, nei kad mergaitės bręsta, nei kad 
jos nebręsta anksčiau už vyrus, bet skaitau labai svarbiu dalyku pa
brėžti, kad mergaičių laikymas mokykloje anksčiau subrendusiomis 
negu ;og yra, t. y. subrendusios gimnazijos metuose, negeras daly
kas, trukdąs jų mokslo pažangą. Čia pacituosiu visą skyrelį, iš kurio 

Liet. Mokykla išėmė aukščiau minėtą sakinį ir skaitytojos įsitikins, 
kad ,L. M. išvada gerokai iškreipta. „Vyras mokytojas skaito mergai
tes anksčiau subrendusiomis, negu vyrus, nes jis mato jose kitą lytį ir 
traktuoja jas panelėmis, kai tuo tarpu moterys mokytojos elgiasi su jo- ■s
mis datr kaip su vaikais. Tas gali būti paaiškinama lyčių psichologija, 
nes visuomet savo lyties jaunimą skaitome daug ilgiau nesubrendusiu, 
negu kitas lyties jaunimą."

Dėl aiškumo noriu dar pabrėžti, kad psichinių lyčių skirtumų klau
simas nėra tiek aiškus, kad jis tuo ar kitu būdu galėtų būti pritaikytas 
mergaičių mokyklose. Galimi tik bandymai. Kol kas yra vienintelis 
galimumas atsižvelgti mokyklose į psichinius lyčių Skirtumus, būtent, 
atsižvelgti į individualinius skirtumus. Individualiniai skirtumai yra 
didesni, negu psichiniai lyčių skirtumai.
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J. Maldeikienė
——=T- “ ‘ ' . .

š neregių lietuvaičių gyvenimo
„ * ’ ' • » ' ‘ •

Neperseniai radijo bangos nešė mums aklųjų instituto auklėtinių 
valandėlių garsus. Tų valandėlių solo gražiai išpildė akla daininin
kė Beatričė Grincevičiūtė. Koks jos gyvenimo kelias?

Beatričė gimė Vilkaviškio apskr. Lankeliškių valsčiaus Stalan- 
kelių dvare. Tėvas ir motina buvo penktos eilės giminės ir vadinosi 
ta pačia pavarde: Andrius Grincevičius ir Vanda Grincevičiūtė. Va
liau visa šeima gyveno Vilniuje, Musininkuose, Gegužynės dvare ir 
Ilguvoje. Beatričė ir dar du šeimos nariai gimė su kataraktų (akie lę
šiuko neskaidrumas). Dėl to dar jai vaikui esant akys 5 kartus buvo 
operuotos Varšuvoj. Po to pro akinius ji galėjo skaityti. Tėvai, maty
dami silpnėjančias jos akis, atidavė jų į Varšuvos aklųjų institutų, ku
riame ji baigė pradžios ir bendro lavinimo mokslų. 1930 m. Beatričė 
grįžta į Lietuvą pas savo motinų. Čia aklųjų institute ji gauna bendra-

*—— 

bučio prižiūrėtojos vietų. Jos darbų sutrukdo . akių liga (glechoma). 
Ligų pagydo dr. Avižonis, bet ji nustoja regėjimo. Negalėdama toliau 
eiti prižiūrėtojos pareigų, ji gyvena tame pačiame institute ir mokosi 
rankų darbų. Dabar ji mato silpnai, skiria tik tamsų nuo šviesos ir 
tik viena akimi.

Iš prigimties apdovanota muzikalinais gabumais, ji turėjo progos 
juos lavinti. Varšuvoje ji gyveno pas savo dėdę garsų operos dirigen
tų Mlynarskį. Uoliai lankydama operas, koncertus ji pralavina savo 
muzikalinį skonį. Lietuvoje ji įstojo į Liaudies konservą i ori jų dainavi
mo klasę, kurių sėkmingai lanko jau 4-ti metai.

į ’ '

_________________________________________________ ________________ , , ............... .

! Toliau, psichinių lyčių skirtumų tyrimai tik tuomet bus visai objek
tyvūs, kai bus pašalinta iš tyrimų davinių auklėjimo įtaka. Bet tenka 
abejoti, ar tas gali būti įvykdoma. Tačiau yra būdas šio klausimo pa- 

| žinimų rraplėsti. Tam reikalinga, kad kiekvienas psichinių lyčių skir-
. tumų tyrimas turėtų lygų abiejų lyčių asmenų skaičių iš įvairių gyven- 

• - i ■' - ' ■ . *

f tojų sluoksnių ir įvairaus auklėjimo grupių: iš rankų darbų ir intelek
tualinių profesijų, miesto ir kaimo internatų, našlaičių įstaigų ir tėvų na
mų. Vertinime turėtų dalyvauti abiejų lyčių atstovai.
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Pilna energijos ir iniciatyvos, Beatričė žiūri į gyvenimą šviesiai. 
Paklausta dėl savo ateities, sakosi jau apsipratusi su likimu, į ateitį žiū
ri Optimistiškai. Materialiniu gyvenimu ją aprūpins šeima (skirtas pa
likimas), o dvasiniai ją gaivins daina. „Dainuoti mėgstu labiau už pa
čią muziką," sako Beatričė, „kuo daugiau manęs klauso, tuo labiau 
mėgstu dainuoti. Mėgstu šokti, linksmintis, klausyti kelionių aprašy
mų. Turiu nuoširdžių žmonių,kurių tarpe man yra be galo- malonu. 
Manau, neištekėsiu, nes tai mano aplinkybėse neįvykdomas dalykas. 
Bet mylėti tai neatsisakau. Esu, lyginant, laiminga, nes daug yra ne
regių blogesnėje būklėje už manė".

Beatričė gyvena aklųjų institute mergaičių bendrabutyje. Čia yra 
iš viso 30 mergaičių, 9 — 30 metų amžiaus. Jaunesnės mokosi čia

Neregė su rankdarbiu
Klišė „Aklųjų dalia“
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Neregiai susipažįsta su Kaunu
Klišė „Aklųjų dalia“

pat, aklųjų instituto 4- rių metų pradžios mokykloje. Vyresnės moko
si amatų: mezgimo, audimo, rankų darbų, pynimo, šepečių darbo, e» .
Yra ir šiek tiek reginčių, kurios dar gali žmogų pažinti už 1/2 metro. 
Vienos jų netegi nuo gimimo dienos, kitos apako dėl įvairių priežasčių: 
dėl paveldėjimo, netikėtos ligos ar netikėto įvykio.

Prieš pietus jos dirba savo tiesioginį darbą. Po pietų mokosi mu
zikos, dirba privačiai užsakytą darbą, atlieka choro repeticijas, klau
so radiją. Mėgsta, kada joms knygas skaito jų mokytojai arba paša 
liečiai. Mergaitės turi savo tarpe jau gerų specialisčių: audėjų, 
mezgėjų. Yra ir linkusių į meną: gražiai siuvinėja, bando jėgas poe
zijoj. Dauguma jų mokosi skambinti, dalyvauja pučiamų dūdų or
kestre, dainuoja chore. Mėgsta klausyti operas, romantiškus aprašy
mus, pasakojimus. Kasdieniriiame gyvenime, savųjų tarpe jos jau
čiasi kaip ir reginčios mergaitės. Kitaip jaučiasi jos pakliuvusios re
ginčiųjų tarpe. Tada jos dažnai prisimena savo nelaimę. Jos ne
mėgsta klausyti užuojautos dėl jų nelaimės ir bendrai myli linksmos 
nuotaikos žmones. Jos yra daugiau užsidariusios savyje ir kitiems ne-

K.
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labai pasitiki (vyresnės), jautrios, turi melancholijos, mėgsta svajoti. 
Apie žmogų sprendžia iš jo balso, apie kambarį — iš jo oro, kvapo, 
Labai mėgsta kvepalus, o kiek matančiospapuošalus. Tos, kurios 
niekad spalvų nėra regėjusios, supranta jas savaip,

Institutas išlaikomas valdžios ir aukomis, globoja Akliesiems Glo
boti Draugijos Valdyba. Lietuvoje turime tik vieną įstaigą akliems 
Kaune. Greit sueis metai, kai čia aklieji gyvena naujai įrengtuose 
moderniškuose namuose. Dabar yra iš viso 70 auklėtinių. Kieme 
įrengtos dirbtuvės: šepečių, pynimo. Lig šiol jų prekės rinkoje skai
tėsi vienos geriausių. Pradžios mokykloje dirba 5 mokytojai. Vaikai 
mokosi skaityti rašyti savo raštu, turi savo paruoštus vadovėlius.

Vasaros metu neturtingesni ir našlaičiai išvyksta į nuosavą va
sarvietę Raudondvaryje praleisti atostogas, o labiau pasiturį — pas 
gimines.

Kaip ilgai instituto auklėtiniai bus institute ir kas jų laukia išėjus, 
klausimas neaiškus ir pačius akluosius varginantis. Bet gal rūpestin
gos rankos, kurios juos dabar globoja, nurodys jiems ir tolimesnį 
kelią.

Akliems Globoti Valdyba 1935 m. surašė visos Lietuvos akluosius 
ir pasirodo, kad Lietuvoj yra įregistruota 2983 aklieji. Jų tarpe: 1333 
vyrai ir 1650 moterų. 10.000-čių gyventojų tenka 12,8 aklųjų. 1923 
m. surašinėjimai rodė kad Lietuvoj aklųjų buvo daugiau įregistruota 

---------. • * • • • ». »

— 3129 aklųjų ir tada 10.000 gyventojų teko 15,4 aklųjų. Lyginkim 
Lietuvą su kitomis valstybėmis.

Latvijoj (1931 m.) 10.000 gyv. tenka 13,2 akli
Estijoj (1932 m.) „ „ „ 19,6
SSSR (1926 m.) „ „ „ 15,9 „
Lenkijoj ,, >• >> 6J
Palestinoj „ „ * „ 166,7

Imant skaičius apskritimis, Lietuvoj daugiausia aklų rasta Biržų, 
Kėdainių, Zarasų, Šakių apskrityse.

■ . ■ ■ . . ■ . ■ ' $

65,1% Lietuvoje suregistruotų aklųjų yra seniai virš 60 metų am- 
žiaus. Tat ateityje, reikia manyti, aklųjų skaičius sumažės.

, a

Heroiska kova už išviršinę tautos nepriklausomybę ir vidaus laisvę 
yra būtina jos gyvenimo sąlyga.
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Ä!a m y. židinys
E. Starkienė

I les dideli poneli...
Vienas gerai išauklėto žmogaus privalumų — yra paprastumas. 

Išdidus, savo vertę perdaug pabrėžius žmogus, netik nelaikomas gerai 
išauklėtu, bet ypatingai kitų nemėgiamas.

Užaugusiam žmogui, kuklumą, paprastumą įsigyti daug sunkiau, 
dažnai ir neįmanoma. Mat, kiekvienam žmogui tinka natūralumas. Jei 
žmogus stengiasi pasirodyti kitoks negu iš tikrųjų yra, nesunku paste
bėti, kažkokį nesklandumą, pajausti, kad ta laikysena neplaukia iš žmo
gaus vidaus, bet tik iš lauko, lyg ne vietoje ir nereikalingai prilipdyta. 
Nestebėtina, kad toks žmogus susilaukia ir pašaipos. Tik turint ypa
tingus g ibumus, šioje srityje, kitaip tariant, turint netiesų, neatvirą cha
rakterį, geriau pasiseka gyvenime pavaidinti, bet ir tai dažniausiai- 
neilgai. ..

Vadinasi, kuklumą, paprastumą reikia arba turėti įgimtus, arba juos 
* » " ' ■ 9 •' « •

įsigyti iš mažų dienų, kad jie prigytų žmogaus sieloje, ir galėtų natū
raliai pasireikšti elgesy, papročiuose ir visame gyvenime. .

Natūralų paprastumą svarbu auklėti šemoje, nes mokyklai sunkiau 
šioje srityje padaryti didesnės įtakos, ypačiai kai vaikas ateina iš na
mų didybės pripūstas.

Atleiskite, jei paminėsiu, keletą šios srities konkrečių faktų, kurie 
parodo, kad ne vienoj lietuviškoj šeimoj išdidumo yra perdaug. Be abe
jojimo’vaikams turi įtakos neretai pastebimas ir suaugusių kažkoks ne
simpatingas noras pasirodyti prieš kitus nemenku ponu. Šitą reiškinį 
vaikai, gal būt, nesąmoningai jaučia ir, žinoma, niekieno nemokomi sa
vo tarpe laiko tą patį „aukštą toną".

Dažniausiai pasireiškia vaikų išdidumas dėl tėvų turto: — aš tur
tingas, o anas mažiau turtingas, man su juo bendrauti nedera — tary
tum koks „motto" jaučiama pasipūtusių vaikų elgesy.

Štai tie faktai, kurie nemaža pasako, kokia nuotaika yra tėvų na
muose. 

■ r , *
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— Čia turtingų vaikų darželis, o anas darželis vargšų, ten mums 
negalima eiti, — pasakoja 4 metų vaikų darželio lankytojas.

— Mes negalime pas jus eiti į svečius (o tai buvo kalbama apie 
gimines), jų prastas butas, jie neturi savo namo pasakoja kitas 5-6 
metų „pilietis".

— Fui, tu valgai duoną su sviestu, ar tavo tėvai neuždirba?pa
stebi „inteligentų tėvų" mokyklos mokinė savo draugei, valgančiai 
priešpiečius. .

Arba vėl: viena pasiturinti, tvarkinga šeimininkė atėjusių kaimy
nų vaikus vaišina priešpiečiais, bet valgį paruošia virtuvėje, nes valgo
masis kambarys tuo tarpu buvo užimtas. Pakviesti vaikai priešpiečių, 
įėję į virtuvę klausia: — Ar mes virtuvėje valgysim? Aš nevalgysiu, — 
sako 6 metų Birutė, — virtuvėje tik tarnaitės valgo .

Tokių faktų galėčiau priskaityti be galo daug, bet gana ir tų, ku
riuos paminėjau. Aišku, kad tai negera. Taip auklėjant, skriaudžiami 
patys Vaikai, kurių ateities niekas žinoti negali. Kas užtikrins ar tie vai
kai galės visą amžių gyventi taip, kaip tuo tarpu jų tėvai gyvena? 
Kaip būtų sunku patekti į vargą tokiam ponaičiui, kuris vaiku būdamas 
atsisako valgyti švarioje virtuvėje, ant baltai užtiesto stalo, dėl to, kad 
virtuvėje valgo tarnaitė.

Bet nereikia ir į vargą patekti. Tokiam jaunuoliui ar suaugusiam vy
rui, jei jo auklėjimas šioje kryptyje nepasikeis, sunku bus rasti aplin
ką, kuri jam patiktų. Visur jis daug reikalaus ir patsai dėl to neturės 
gyvenimo džiaugsmo. Be to, jau minėjau, kad pasipūtusia, įvairius rei
kalavimus pabrėžiančio žmogaus niekas nemėgsta; iš tokio greičiau pa
sišaipo, negu juo pasigėri.

Taip pat pastebėta, kad vaikai kukliai auklėjami yra nuoširdesni, 
atviresni, linksmesni, nes aplinka jų nevaržo, kas vaikų amžiui yra 
būtina.

Tvarkingumo, grožio, gero elgesio auklėjimas kitais būdais skiepi
jamas, bet ne savo, išorinį, neva pranašumą rodant.

Be abejojimo, pas mus dažnai ir kitaip auklėjama. Žinau turtingos 
šeimos vienintelį sūnų, labai gražiai išauklėtą, kuriam tėvai nedraudžia 
bendrauti su savo namų sargo vaikais. Kartą radau minimą berniuką 
kieme ratukais vėžinantį už save mažesnę mergaitę. — Ar pavėži, — 
klausiu.

— Truputį sunku, -—atsako Jonukas, — bet jos mamytė prašė, kad 
pasaugočiau, o kitaip ji žaisti nebenori.

Pasirodo, kad tai namų sargo dukrelė, kuri kartu žaidžia ir. kuriai 
atitenka Jonuko žaisliukai, išaugti drabužėliai. Dažnai ir priešpiečius 
jie kartu valgo.
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i Jonuko motina yra tos nuomonės, kad ne su visais sargų vaikais
p patogu leisti žaisti, ypačiai vienus vaikus, bet norint, galima padaryti

. įtakos į daugelį šio rango tėvų (į namų sargo vietą galima pasirinkti
j tvarkingą šeimą).
i. Jei namų sargo šeima jaučia savo šeimininkės nuoširdumą, tai mie

lai paklauso ir šeimininkės patarimo auklėjimo, higienos ir elgesio klau
simais ir esti dėkinga, jei šeimininkė nuoširdžiai įspėja, pamoko jos vai
kus. Be to, sako p. X-nė, jei šiek tiek padedi, tai namų sargo šeima, 
stengiasi švariai vaikus aprengti, patys švariau gyventi, kas taip pat 
turi įtakos vaikų auklėjimui. O be to, leidžiant savo vaikus žaisti su 
svetimais, gal ir blogesniais vaikais, geriau nepalikti vienų vaikų, bet 

; nekliudant jiems žaisti, iš šalies stebėti jų elgesį.
Iš kitos pusės, be reikalo tėvai mano, kad tik svetimi vaikai gali 

blogai paveikti jų vaikus. Manau, kad ir savi vaikai ir geromis ypa- 
r lybėmis gali paveikti kitus vaikus. Taip pat dažniausiai klaidingai ma-
į noiiia, kad tik mažiau pasiturinčių šeimų vaikai yra blogi...

Tačiau jei dėl kokių sumetimų ir neleidžiama vaikams bendrauti su 
kaikurių šeimų vaikais, tai vis dėl to tėvų pareiga neparodyti vaikams,

■ ' ■i kad tai daroma dėl neturto ar žemesnės visuomeninės padėties. Teko
i ■ • • . . • * « ••

I nugirsti tokį iš mokyklos einančių vaikų pasikalbėjimą:
— Parvesk mane namo, nes tavo tėvas yra mano tėvelio padėjėjas.

f Toks vaikų pasikalbėjimas rodo tėvų netaktą, skiepijant vaikui
pasididžiavimo ir net kitų paniekos jausmą.

' Su šituo nemaloniu išdidumo reiškiniu, dabartinėms kartoms la-
bai nesunku kovoti. Didžiuma mūsų miestiečių šeimų turi giminių kai
me. Pasikalbėjimai apie gimines, iškeliant jų gerąsias savybes; gam- 

' i tos, darbo, meilę, pareigos ir sąžiningumo jausmą primins vaikams ne
niekinti prastai apsirengusio neturtingo žmogaus. Dar geriau, jei to-

' *4 • • f ' I *

i kibs šeimos dažniau aplankytų kaime gyvenančius pusbrolius, su jais
į pabendrautų, parvežtų jiems truputį savos kultūros, bet kartu patys mo-

■į ' kytųsi paprastumo, kuklumo, žodžiu, išvidinių, o ne išorinių žųionišku-
1 mo vertybių.

Vaikas, tai tokia būtybė, kuriai reikia padėti išvystyti ne tik kū- 
ną, bet žadinti jo sielą, lavinti proto jėgas, kad išaugęs ne tik pats 
žmoniškai gyventų, bet ir kitiems padėtų gyvenimą kurti.
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'■Pakeiskime taurės oicl'ų
Sujudo blaivioji visuomenė, pakėlė balsą spauda — blaivinkime 

Lietuvą, girtavimo rykštė perdaug skaudžiai plaka tautą moraliai ir 
ekonominiai. O ypač tas ryški žiemą. Tur būt, nerasime ne vienos įstai
gos, įmonės, sociales globos organizacijos, kurioje žmonės ilgiausiose 
eilėse ant gatvių lauktų sutvarkyti svarbius gyvybinius reikalus, kaip 
prieš šventes prie valstybinės degtinės parduotuvių. Būrių būriai išti
sas valandas nebojo šalčio ir darganos laukdami kol gaus nusipirkti 
alkoholio. Iš šalies pažiūrėjus, kas sudaro tas virtines,, graudu darosi, 
— apdriskę, blogiausiai apsirengę, pamėlynavę krapšto neretas, gal 
būt, paskutinius centus, kurių kitą dieną neturi duonai. Apskaičiuoja
ma, kad mes per metus prageriame apie 15 milijonų litų. Kiek darbo 
ir vargo tektų įdėti panorėjus tokias sumas surinkti kultūriniams ar so
cialiniams reikalams. Šiems dalykams paaukoti ir noro ir lėšų tiek ne
turėtumėm. O girtauja visų profesijų ir visokio išsilavinimo žmonės. 
Ten, kur atsiranda didesni susitelkimai- darbininkų sezoniniams ar šiaip 
darbams, greta tuoj atidaroma degtinės parduotuvė.

Vasarą neretai matysi, kaip darbininkai grįždami iš darbo gavę al
gą, neneša ją į namus šeimai, bet pirmiausia traukia į parduotuvę, kur 
nusipirkę „valstybinės" eina į papievius, į griovius ir su draugais gurkš
noja. Tad nestebėtina, kad šeštadieniais daugelio darbininkų žmonos 
su vaikais gaišta visą pusdienį stovinėdamas prie vyro darbo vietos ir 
laukdamos uždarbio išmokėjimo, kad tuo būdu čia pat galėtų išprašyti 
iš tėvo bent kiek šeimos pragyvenimui. Pasitaiko, kadi ne vienai vie
toj uždarbio, atitenka graudžios ašaros ir beviltiška perspektyva iš ko 
reikės gyventi.

Nemažiau girtauja ūkininkai ir šviesuomenė. Turgaus dienos, jomar- 
kai, šventės, šeimyniniai įvykiai — vestuvės, krikštynos, laidotuvės, 
vardadieniai ir kitos pramogos neapsieina be svaiginamųjų gėrimų. At
sitinka, kad ir organizacijos, rengiančios įvairius balius spaudoje de- > ■ ■ . . z • 
da „girtas" baliaus reklamas, kviesdamos ir siūlydamos svečius links
mintis ragaujant stiprius ir brangius gėrimus, kurių net pavadinimus 
išrašo smaguriautojams pritraukti. Atrodo, kad neatsižvelgiama į prie- r
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mones kokios jos bebūtų, tik siekiama daugiau surinkti pinigų, daugiau 
pelnyti. Tokiais atvejais dažnai pamirštama žmonių moralinė lygsva
ra, nuoširdaus pasilinksminimo prasmė, o jų vietoje iškyla peršamas nu
sigėrimas, „nemokomos vizijos į Rygą".

Dabar, kas daugiausia nuo girtavimo nukenčia, atsakymas aiškus 
——moterys ir vaikai. Tad moterų uždavinys pirmosioms kelti balsą 
prieš šią negerovę ir eškoti priemonių ją šalinti. Pirmoji vieta, kuri mums 

i . ___

lengviausiai pasiekiama keisti girtavimo nuotaiką blaivia yra namai. Ne
įsileisti svaiginamųjų gėrimų į namus, į mūsų šeimą; toliau, organiza
cijų pobūviai, visuomenės sambūriai. Logiškai galvojant nuo čia ir tu
rėtumėm darbą pradėti, nes kas naikina sveikatą, turtą ir visokeriopą 
gerbūvį, tam ne vieta bujoti šeimoje ir visuomenėje. Sakoma, kad su 
stikleliu taip susigyventa, jog nejaučiama ne ta žala, kuri per jį ateina. 
Jeigu gėrimo taurė taip pamėgta ant mūsų stalo, leiskime ją pasilikti, 
tik pakeiskime jos vidų. Jau dabar turime pakankamai įvairių ir ska
nių bealkoholinių gėrimų, kuriuos pasididžiuodamas galime statyti ant 
stalo ir pasigardžiuodamas galime gerti.

Juos veskime į madą! Pirmiausia pas save!

Dr. O. Narušytė
t ' ' , < .

*■ 1

jūra
Prie jūros prisišliejusi senoji Lietuva. Laisvas lietuvis mokosi tą jū

rą pažinti, ja susižavėti, ją pamilti. Jis pasiryžęs ją taip įjungti į savo
i vgyvenimo orbitrą, kad josios meilė taptų jo laisvo gyvenimo reiškėją,

■ i • «U- ’ <• , B .*

kad tas platusis vandenų kelias taptų jo laisvosios kūrybinės minties 
kėlėjas ir išnešiotojas.

Vaiko jautrusis amžius yra toji derlioji dirva, kuri priima visus įs
pūdžius, juos išdaigina, išaugina, o suaugėlio amžiuje subrendusiais 
darbais juos pareiškia. 

■ ■ ■ • • t ■ . . '

Motinos pareiga yra sėti tinkamus įspūdžius į vaiko sąmonę, padėti 
juos vaikui puoselėti. Suaugėlio ankstyvosios vaikystės įspūdingieji 
momentai apsigaubia pasakos skraiste, pakvimpa brangia praeitim, ir 
to pasakos skröiste apgaubto, romantiška praeitimi pakvipusio jo prisi
minimų objekto jis jokia kaina neįstengia atsižadėti, tik su gyvybės 
palaužimu jis gali būti jam išplėšiamas.

Jeigu dar ir nespėjusį gaivališkai pamilti jūros laisva lietuvė, bet 
jau sąmoningai žinodama tos meilės vertę, ji stengsis kiek galėdama pa-

99

37



dėti vaikui jūrą pažinti ir ją pamilti, Tam ji panaudos įvairias, vaiko 
amžiui tinkamas, priemones.

Gal jau buvo vaikas pajūry. Jis žaidė su smulkučiu pajūrio smė
liu, taškėsi, šokinėjo pakraščio bangose,: matė graudžiančias, iš tolumos 
atšniokščiančias bangas - kalnus. Gal matė vaikas pajūrio žvejus anks
ti išplaukiančius ir grįžtančius pavargusius, bet patenkintus savo lai
mikiu. Jis matė ir žino kur ir-kaip žvejai gyvena, jam teko su žvejų 
vaikais pažaisti. Gal jis žvejo laively plaukiojo, bėgiojo tarp pajūry 
džiovinamų žvejo tinklų, užuodė jūrų žolių kvapą, gintarus pajūry rin
ko. Jis, beabejo, ilgesnį laiką su tėvais pajūry vasarojo, tai laiko tam 
užteko. Matė jis, tur būt, ir didžiulius laivus atplaukiančius į uostą, 
pajautė tą uosto sujudimą priimant vandenų milžinus. Jis Sužinojo taip 
pat, kam tas švyturys iškilęs virš visų namų.

Vasarą vaikas viską matė, stebėjo, viską pats savo jutimų organais 
patyrė, o žiemą gera prisiminti tuos išgyvenimus, juos pakartoti. Sau- 
šio 15 d. Vėliavos gatvėse. Vaikas klausia: kodėl jos iškeltos? Klai
pėdos šventė. Ši diena duoda puikios progos vėl prisiminti mūsų jū
rą, apgaubti ją įdomumo, ilgesio, pasakos skraiste. Šią ir visas kitas 
žiemos dienas yra mums progos vaikams papasakoti apie tą jūrą, tai 
ramiai saulės šviesoje liūliuojančią, tai audringą, graudžiančią, kal
nais kylančią; apie jos gilumos ir pakrančių gyventojus. Motina ne
šykštės papasakoti vaikams įvairių, tai skaitytų, tai girdėtų, tai pačios 
sugalvotų pasakojimų — atsitikimų apie jūrą. Ji parinks liaudies pasa
kas, kuriose minima jūra ir jas vaizdingai, įspūdingai vaikui pasakos.

Mamytės kaklą puošia gintaro karoliai.
Iš kur jie? — Jeigu nori, aš tau pasaką apie gintarą papasakosiu.
Visi žaislai paliekami kampe ir vaikelis jau prie mamytės sėdi, 

rankeles ramiai sudėjęs, akeles į ją įsmeigęs. Patogiai mamytė atsisė
da ir pradeda:

— Vieną vakarą Juozukas žaidė savo kamputy: iš lentelių ir pa
galėlių jis statė laivą. Pajūry žaisti jis* šiandien negalėjo: perkūnas 
trankėsi, žaibus svaidė nuo vieno dangaus krašto iki kito, iš juodo dan
gaus dideli lašai krito, o bangos kaip laukiniai arkliai su baltais kar
čiais, šokinėjo. Bum! uždarė kažkas duris smarkiai ir trap trap įėjo tė
velis. Visas sulytas, vanduo jam bėgo nuo kepurės, nuo apsiausto 
apikaklės, rankovių. Šlapius batus žlegt pametė tėvelis kampe prie 
krosnies. „Tai audra!" sako tėvelis. „Lietus taip pila, kad laivams, iš 
toli bus sunku net Klaipėdos švyturį įžiūrėt. Daug nelaimių šiandien 
gali jūroje ištikt". Dirstelėjo Juozukas pro langą, kur tamsu, kur dangus 
ir jūra griaudžia ir sako tėveliui: „Rytoj eisime į pajūrį gintaro rinkti. 
Šiandien vanduo sujudęs, didelės bangos, tai išmes didelių gabalų. Ąt-

100

38



Jūros kampelis

simeni, Lokį didelį pernai radau, kaip kiaušinį! Tėveli, o iš kur ginta
ras atsūanda?

— Nori, aš tau pasaką papasakosiu apie gintarą? — sako tėve
lis atsisėdęs prie stalo ir lempelę uždegęs.

Kur nenorės Juozukas! Jis greit lenteles kampe sukrovė, trina ran
keles ir bėga prie stalo. „Noriu!" sako jis lipdamas nat suolo į užusta
lę. Parėmė kumšteliais smakrą, žiūri į tėvelį ir vėl sako „noriu!"

— Senai tai buvo, pradėjo tėvelis. Perkūnas tada valdė Lietuvą 
ir visas kitas žemes. Jūros dugne tada stovėjo puikūs rūmai. Iš ginta
ro jie buvo pastatyti, o juose aukštas gintaro sostas stovėjo. Ant sosto 
sėdėjo jūros karalaitė — dievaitė Jūratė. Ant jos galvos gintaro vai
nikas žėrėjo. Gražu būdavo rūmuose, kai saulutė per vandenis pa- 
šviesdavo, o rūmų sienos sublizgėdavo, sutviskėdavo įvairiausiomis 
spalvomis. Švieselės žaisdavo ant karalaitės sosto, po jos kojomis, ir 
ant galvos — jos, vainike. Karalaitė kartais išplaukdavo aplankyti 
jūros. Plaukiodavo, nardydavo po ją, kad net žuvelės džiaugdavosi, 
o kartais, mėnuliui pašvietus išplaukdavo ir į jūros paviršių. Melsvos 
mėnulio ugnelės pradėdavo šokinėt ant karalaitės vainiko ir šlapių jos 
plaukų. Taip gražu būdavo, kad net senis mėnuo neiškęsdavo ne
nusijuokęs.
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Pajūry gyveno žvejys Kastytis. Linksmas, dainuodamas, švilpau
damas išplaukdavo Kastytis anksti rytą į jūrą, o vakarais grįždavo pa
vargęs su pilnu laivu žuvų. Pavargęs, bet linksmas. Išvilkęs žuvis ir 
tinklus į krantą, atsisėsdavo pajūry, žiūrėdavo į tą pusę, kur saulė už 
jūros nusileido, kur dangus raudonuodavo ir dainuodavo. Dainuoda
vo taip gražiai, kad ir bangelės nustodavo plakusios krantus, tik tyliai 
glostydavo smėlį. Girdėjo ir Jūratė Kastyčio dainas. Užsiklausiusi 
ji net į vandens paviršių išnerdavo, ir jos plaukai ant bangų draikyda- 
vosi. Gražiai kartą dainavo Kastytis, taip gražiai, kad Jūratė vis ar
čiau prie kranto plaukė, plaukė. . . ir staiga pamatė ją Kastytis. Nu
stebo, nusigando, dainuoti paliovė. Bet jūros bangelės atnešė Jūratės

5 . ■ ■ ’ ■ k • '

tylų balsą: „Dainuok, Kastyti, jūra ir aš — Jūratė — jūros karalaitė 
klauso tavo dainų. Dainuok, Kastyti, šaunus žvejelil". Patiko Kasty
čiui tylus Jūratės balsas, lyg vasaros vėjelis jį būtų paglostęs. Jis vėl 
užtraukė Jūratei dainą. Ir kiekvieną vakarą, kai tik Kastytis užtraukda
vo dainą, Jūratė atplaukdavo prie kranto ir klausydavosi jo dainų. 
Dieną ji iš savo rūmų žvalgydavosi, kur Kastyčio laivas narsto, kur jo 
baltos burės plevėsuoja. Bet... piktam Perkūnui nepatiko, kad jūros 
karalaitė su žemės žmonėmis draugauja. Jis pradėjo pykti. Tamsūs 
debesys pradėjo ant jūros kilti. Ir kartą, kai Jūratė vėl išplaukė iš sa
vo rūmų Kastyčio dainų klausytis, kai dar arčiau, visai arti prie kran
to priplaukė Jūratė, supyko smarkiai Perkūnas. Du - du - du... . dundė
jo nuo jo pykčio visas dangus. Trinkt! spyrė Perkūnas iš debesų ir 
pataikė tiesiog į Jūratės gintaro rūmus. Subyrėjo Jūratės rūmai, suby
rėjo ir jos gintaro sostas ir pabiro gintaro grūdeliai po visą jūros dug
ną. Kitą dieną, anksti rytą, saulei tekant, žmonės rado Kastyti negyvą, 
gulintį ant balto jūros smėlio. Žvejai atidavė Kastytį jūrai. Ir plaukio
ja nuo to laiko Jūratė be namų po jūrą ir ilgisi Kastyčio dainų. Kartais

I ■

ji taip pasiilgsta, kad pradeda raudoti. Suūžia tada jūra išgirdusi savo 
karalaitę raudant, kyla bangos iš pačių jūros gelmių ir neša žmonėms į 
krantą dovanų geltono gintaro.

Tokia yra pasaka, Juozuk, apie Jūratę ir gintaro rūmus, — pabaigė 
tėvelis, o Juozukas susirangė prie tėvelio ir klausėsi kaip jūra ūžė. Ir 
šiandien jos bangos kilo, turbūt, iš pačių gelmių.

Mamytė papasakojo savo vaikučiui šią pasaką — padavimą. Vi
sgi ramiai ji gali jam pasakyti, kad tai pasaka. O kitą kartą ji gali pa
skaityti su vaiku A. Kazanavičienės „Pajūrio pasakas''. Vaikas su
žinos, kaip, iš ko tikrai atsirado gintaras. Gal ji turi kur nors paslėpusi 
vasarą pajūry rinktų gintarų. Su savo vaiku jį dabar juos susiras, pa
sižiūrės, patrins didesnį gabaliuką, vaikas pačiupinės patrintą gintaro 
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, vietą — šilta. Išrinkusi didesnį karolį motina parodys vaikui, kaip 
gintaras pritraukia popieros mažą gabaliuką. ,

Pasakos vaikui neužtenka. Jis nori ir rankomis dirbti. Mamytė ima 
pailgą popieros gabalą ir parodo vaikui, kaip laivą lankstyti. Ji len
kia popierį pusiau (skersai) ir vėl pusiau (1). Tada ji atlenkia vieną len
kimą ir prie vidurinės-linijos — kur buvo sulenkius, užlenkia du viršu
tiniu kampu (2), tada ji atlenkia atlikusius popieros kraštelius, vieną į 
vieną pusę, kitą — į kitą (3). Pasidaro vaiko mėgiama kepurė. Vai
kas ją užsidėjęs kareiviu žygiuoja. Kepurės abudu snapai (priešakinis 
ir užpakalinis) sudedami vienas ant kito, pasidaro du kvadratai (4),apa
tiniai kampai užlenkiami į viršų ir pasidaro vėl maža kepurė (5)., Vėl 
dedame priekinį ir užpakalinį kepurės snapą vienas ant kito — vėl pa
sidaro kvadratas; užlenktuosius galus dabar pamažu traukiame į ša-

• r .

lis (6) ir pasidaro laivas (7). Jeigu laivas padarytas iš stipresnės po
pieros, tai jis paleidžimas į vandenį (kokiam nors didesniam inde) ir 
daug džiaugsmo vaikui, kai laivas plaukia į tą pusę, į kur „vėjas" 
pučia.

Laivo išlankstymas

Gal tėvelis kokia nors proga parnešė valakiškų riešutų. Ir iš rie
šuto kevalo galime laivelį padaryti., Pusę kevalo gražiai išvalom, į jo 
dugną įlipdom molio, plastelino ar kito gabaliuką, o į šią medžiagcr įki
šom pagaliuką, ar spilkutę, prie pagaliuko prilipdom vėliavėlę. Laivas 
jau padarytas. Beabejo jį galima tobulinti: jis gali tapti ir būriniu 
laiveliu ir garlaiviu. Tam tereikės nedaug popieros, klijų, o kaminu gali 
būti juodai baltai dažytas kamštis (korkas).

Pabaigti degtukai. Ir iš degtukų dėžutės gali būti laivelis. Į dug
ną lipdom vėl molio, plastelino, arba kamštį įlipdom; į jį įkišom pagaliu
ką. Ir vėl galim padaryti kokį norim laivelį: paprastą su vėliavėle, bū
rinį, ar garlaivį.

v Galime ir tokius laivelius, plokščiu dugnu, iš storesnės popieros 
(papkės) parodyti vaikams. Imame pailgą popieros gabalą. Ma-

■■ v
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Plokščiu, dugnu laivelis Laivelis iš degtukų dėžutės

žesniesiems vaikams lankstant, motinai teks pieštuku pažymėti, kokio 
pločio kraštus užlenkti (abudu kraštai drauge yra tokio pločio kaip dug
nas), Vyresnieji patys sugebės viską atlikti. Lankstoma kaip I brė
žinė ly matoma. Brūkšneliais pažymėtos vietos lenkiamos į apačią, 
brūkšneliais ir taškeliais pažymėtos —- į viršų. Braižytasis vidurys su-

. l . . . . . • • ■ . . .

daro laivo dugną. Sulankstę, galus susegame. Laivo dugne prilip- 
dome kamštį, į jį įsmeigiame pagaliuką su vėliavėle. Apačioje btėžinėly

I brėžinėlis

matome burinį laivą. Čia dugne yr<fc du kamščiai prilipdyti, o ant jų dar 
uždėtas dangtis — iškirptas rš papkės tokio pat dydžio ir tokios formos,
kaip laivo dugnas. Dangčio galai, susegti drauge su laivo galais.

v.

v

Būrinis laivelis

\ ■
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Galima ir smailiu dugnu laivus išlankstyti. Tokio laivelio formą ma
tome II brėžinėly. Brūkšneliais pažymėtas vietas lenkiame į apačią, 
o brūkšneliais ir taškais — į viršų, susegame galus ir laivelis baigtas.

Visus šiuos laivelius, panaudojant popierą, kamščius, klijus, seg
tukus, galima padaryti būriniais, motoriniais laiveliais, garlaiviais ir 
kit.

II brėžinėlis

Kalbėdama apie Klaipėdą, apie švyturį, motina, beabejo, pasi
stengs vaikui ir paveikslėlį Klaipėdos švyturio parodyti. Vaikas tai gi
liau išgyvens, jeigu parodysime jam kaip švyturį padaryti.

III brėžinėly matome švyturio dalis: — 1 sienos 
(susukame į vamzdelį, kuris apačioj platesnis negu 
viršuj ir susegame), 2 — viršutinė dalis — langai, ir 
3 — stogas (iškerpame apskritimą, jo dalį (a) iškerpa
me, susiuvus dabar pasidaro gaubtas, apvalus stogas). 
Stogą prilipdome prie viršutinės dalies iškarpytų ir į 
vidurį palenktų trikampių. Iš stogo kyšo kas nors smai-

I ■ ■ ’ ■ ■ - .

laus, žvilgančio. Švyturį galima daryti iš plono karda
no, o paskui sienas ir stogą nudažyti kokia nors spal
va (gali būti vartojami paprasti sieniniai dąžai, įmaišy
ti visai skystuose klijuose— klijuotame vandeny). Švy
turio langai užlipdami permatoma celiuloida. Dar įdo
miau vaikams, jeigu švytury įjungiame kokiu nors bū
du šviesą, pav. pritvirtiname kišeninę lemputę, kurią 

arba pro bokšto apačią, 
darbelius — žaislelius.

— parodo kaip rei- 

galima uždegti arba pro šoną,
Vaikas pats daro šiuos 

Motina jam tik paaiškina 
kia daryti, Pasitaiko, kad 
motina norėtų. Tuo atveju

Švyturys 
vaikui nesiseka taip padaryti kaip 
i e d e r a rodyti savo nekantrumo, 

n e 1 e i s t i n a atimti iš vaiko darbelį ir pačiai padaryti, nes tai
galėtų atbaidyti vaiką nuo panašių darbų, palaužti vaiko pasitikėjimą
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III brėžinėlis

savimi, rie to, nebebūtų gal tos saulės, to džiaugsmingo, pilno išgyveni
mo, kuris turėti? lydėti vaikystės svarbius, brangius prisiminimus. Moti
na pagalvos tuo atveju, kodėl vaikui nesiseka. Ar ji neaiškiai, netiks
liai pasakė— parodė, ar vaikas dar nesugeba, dar jis neparuoštas 
šiems darbams, o gal jam jau trūksta savimi pasitikėjimo, savarankiš
kumo. Suradusi priežastį, motina prisitaikys tada prie vaiko, kad iš
gyvenimas būtų pilnas ir saulėtas.

Drauge su vaikais įrengtas žiemiškas jūros kampelis. Ant kardono 
iš kito (kreidos ir pokosto mišinys) išlipdytos bangos — jūra ir nuda
žyta paprastais sieniniais-dažais (sieniniai dažai maišyti su klijas) ža
liai, mėlynai, baltai. Iš dėžučių padarytas paaukštinimas — krantas ir 
uždengtas paprasta vyniojamu popiera. Suglamžyta vietomis popiera 
imituoja akmenis. Visas krantas nuteptas baltais dažais — sniegas 
ir vietomis nubarstytas smulkučiais stiklo gabaliukais (ledas). Krantas 
prie jūros nubarstytas didesniais įvairių spalvų stiklo gabalėliais. 
Ant kranto švyturys yra taip darytas kaip anksčiau minėta. Šalia ma
tome trobelę, aplink ją yra iš plonų šakelių pinta tvorelė. Prie namo 
yra apšarmojusių medžių: ant šakelių prilipdytos medžių samanos, pa
ti šakelė įsmeigta į kamštį ir prilipdyta prie kardono -— žemės. Medžio 
samanų kuokštelės padėtos kampuose prie tvoros atrodo lyg apšarmoję 
krūmai. Prie sienos yra, atlenktas kardono kraštas, ant jo nupieštas 
žalsvai melsvos tolumos miškas, o pro mišką kyšo snieguoti bokštai. 
Viršuje kabo paveikslas — žiemos vaizdas, .
Viršuje kabo paveikslas — žiemos vaizdas. Jūros kampelio vaizdas pa
rodytas 101 puslapyje.
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Aid. Statkevičiūtė-Užupienė

urnos rr~ priežiūra
Burna vadinama virškinamojo trakto viršutinė dalis. Jos paskir

tis yra k eliaropa; svarbiausia burnoj pradedamas virškinimas. Čia 
maistas mechaniškai — dantimis, liežuviu ir chemiškai — seilėmis 
pradedamas virškinti. Antras uždavinys — kalbos suformavimas. Čia 
svarbiausią funkciją atlieka liežuvis ir minkštasis gomurys. Prie lie
žuvio ar minkštojo gomurio raumenų paralyžiaus kalba bus sutrikus. 
Trečia burnos pareiga — pavaduoti, reikalui esant, nosį (kai kvėpuo- 
jama per burną). Liežuvis — burnos šeimininkas, jis visus kampelius 
pasiekia, jis svarbiausias skonio pajutimo organas.

Sveikos burnos priežiūra yra menka: svarbu tinkamas maistas, 
sveiki dantys ir burnos skalavimas po valgio. Iš burnos organų dan
tys daugiausia reikalauja priežiūros, tai apie juos plačiau kalbėsim.

Dantų nesveikata atsiliepia į visą organizmą. Nuo nesveikų dan
tų sugenda skilvis, inkstai, gaunamas reumatizmas, širdies ir kitos li
gos. O ka bekalbėti apie moralinį nuostolį, kurį suteikia nesveiki, pa
juodavę ar visai išpuvę priekiniai dantys ,švepla, dėl dantų neturėjimo, 
kalba.

Dantys skirti atkandimui, kramtymui, malimui. Normali kramty
mo jėga siekia 50 — 75 kg. Suaugęs žmogus turi 32 dantis, kartais 
būna ir mažiau, jei neišdygsta vad. proto dantys. Pieninių dantų 
yra 20.

Antroj nėštumo pusėj prasideda kūdikio dantų užuomazgų kau
lė jimas. Jau nuo to laiko motina privalo rūpintis savo vaiko danti
mis. Motina turi vartot daugiau augalinio maisto. Tuo ji stiprins ne 
tik kūdikio, bet ir savo dantis, kurie nėštumo metu ypatingai linkę į 
ligas. Pieniniai dantys vaikui lygiai svarbu, kaip ir nuolatiniai. Be 
tiesioginės kramtymo funkcijos jie turi reikšmės žandikaulio normaliam 
augimui. Per anksti nustojus pieninio danties nepriauga atatinkamai 
žandikaulis, nuolatiniai dantys priversti netaisyklingai, ne dantų eilė
je, prasikalti. Nepakankamas žandikaulio išsivystirnas veikią į fizio
nomiją. Pirmaisiais po gimimo metais kalkėja nuolatinių dantų užuo
mazgos* Šiuo laiku vaiko susirgimas, ypatingai rachitas neigiamai
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. III brėžinėlįs

savimi, be to, nebebūtų gal tos saulės, to džiaugsmingo, pilno išgyveni* 
mo, kuris; turėtu lydėti vaikystės svarbius, brangius prisiminimus. Moti* 
na pagalvos tuo atveju, kodėl vaikui nesiseka. Ar ji neaiškiai, netiks
liai pasakė — parodė, ar vaikas dar nesugeba, dar jis neparuoštas 
šiems darbams, o gal jam jau trūksta savimi pasitikėjimo, savarankiš
kumo. Suradusi priežastį, motina prisitaikys tada prie vaiko, kad iš
gyvenimas būtų pilnas ir saulėtas.

Drauge su vaikais įrengtas žiemiškas jūros kampelis. Ant kardono 
iš kito (kreidos ir pokosto mišinys) išlipdytos bangos — jūra ir nuda
žyta paprastais sieniniais dažais (sieniniai dažai maišyti su klijas) ža
liai, mėlynai, baltai. Iš dėžučių padarytas paaukštinimas — krantas ir 
uždengtas paprasta vyniojama popiera. Suglamžyta vietomis popiera 
imituoja akmenis. Visas krantas nuteptas baltais dažais — sniegas 
ir vietomis nubarstytas smulkučiais stiklo gabaliukais (ledas). Krantas 
prie jūros nubarstytas didesniais įvairių spalvų stiklo gabalėliais. 
Ant kranto švyturys yra taip darytas kaip anksčiau minėta. Šalia ma
tome trobelę, aplink ją yra iš plonų šakelių pinta tvorelė. Prie namo 
yra apšarmojusių medžių: ant šakelių prilipdytos medžių samanos, pa
ti šakelė įsmeigta į kamštį ir prilipdyta prie kardono—- žemės. Medžio 
samanų kuokštelės padėtos kampuose prie tvoros atrodo lyg apšarmoję 
krūmai. Prie sienos yra atlenktas kardono kraštas, ant jo nupieštas 
žalsvai melsvos tolumos miškas, o pro mišką kyšo snieguoti bokštai. 
Viršuje kabo paveikslas — žiemos vaizdas.
Viršuje kabo paveikslas — žiemos vaizdas. Jūros kampelio vaizdas pa
rodytas 101 puslapyje.
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Aid. Statkevičiūtė-Užupienė

murktos ir lakilų priežiūra
Burna vadinama virškinamojo trakto viršutinė dalis. Jos paskir

tis yra keliaropa; svarbiausia burnoj pradedamas virškinimas. Čia 
maistas mechaniškai —- dantimis, liežuviu ir chemiškai — seilėmis 
pradedamas virškinti. Antras uždavinys — kalbos suformavimas. Čia 
svarbiausią funkciją atlieka liežuvis ir minkštasis gomurys. Prie lie
žuvio ar minkštojo gomurio raumenų paralyžiaus kalba bus sutrikus. 
Trečia burnos pareiga — pavaduoti, reikalui esant, nosį (kai kvėpuo
jama per burną). Liežuvis. — burnos šeimininkas, jis visus kampelius • / ■ . 
pasiekia, jis svarbiausias skonio pajutimo organas.

Sveikos burnos priežiūra yra menka: svarbu tinkamas maistas, 
sveiki dantys ir burnos skalavimas po valgio. Iš burnos organų dan
tys daugiausia reikalauja priežiūros, tai apie juos plačiau kalbėsim.

Dantų nesveikata atsiliepia į visą organizmą. Nuo nesveikų dan
tų sugenda skilvis, inkstai, gaunamas reumatizmas, širdies ir kitos li
gos. O k a bekalbėti apie moralinį nuostolį, kurį suteikia nesveiki, pa
juodavę ar visai išpuvę priekiniai dantys ,švepla, dėl dantų neturėjimo, 
kalba.

Dantys skirti atkandimui, kramtymui, malimui. Normali kramty
mo jėga siekia 50 — 75 kg. Suaugęs žmogus turi 32 dantis,.* kartais 
būna ir mažiau, jei neišdygsta vad. proto dantys. Pieninių dantų 
yra 20.

Antroj nėštumo pusėj prasideda kūdikio dantų užuomazgų kau
lė jimas. Jau nuo to laiko motina privalo rūpintis savo vaiko danti
mis. Motina turi vartot daugiau augalinio maisto. Tuo ji stiprins ne 
tik kūdikio, bet ir savo dantis, kurie nėštumo metu ypatingai linkę į 
ligas. Pieniniai dantys vaikui lygiai svarbu, kaip ir nuolatiniai. Be 
tiesioginės kramtymo funkcijos jie turi reikšmės žandikaulio normaliam 
augimui. Per anksti nustojus pieninio danties nepriauga atatinkamai

• . ■ . o ' ’ ■ ' J

žandikaulis, nuolatiniai dantys priversti netaisyklingai, ne dantų eilė
je, prasikalti. Nepakankamas žandikaulio išsivystimas veikią į fizio
nomiją. Pirmaisiais po gimimo metais kalkėja nuolatinių dantų užuo
mazgos. Šiuo laiku vaiko susirgimas, ypatingai rachitas neigiamai

i
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veikia besiformuojančius nuolatinius dantis. Rachitiniai dantys nely
gūs, duobėti, sunkiai prasikala, linkę į gedimą. 

’ • ■ , * - * • b

Dantų ligos.

Caras - danties puvimas. Emalis, pats paviršutinis danties 
sluoksnis, saugo dantis. Nuo perdaug karšto, šalto ar per stipraus sū7 
kandim.) dantys sutrūkinėjo, atsiranda mažutės duobutės. Jose užsilikę 
maisto likučiai rūgsta. Pačiame duobutės centre rūgštis yra tiek kon- 
centruot t, kad paveikia į dentiną (kitą danties sluoksnį) ir jį tirpdo, 
nuo ko dobutės didėja. Į skylutę patekusios bakterijos ardo, pūdo 
dantį. Kol tas puvimas nepasiekia pulpos, vad. nervo, stiprių skaus
mų, nejaučiama. Pradžioj dantis bijo saldaus, sūraus, paskui šalto, šil
to. Palietus bakterijoms pulpą būna labai stiprūs skausmai, kuriuos • . • • v ’
kiekvienas turėjęs pulpitą (pulpos uždegimą) gerai žino. Pulpitinius 
skausmus žmonės ramina viskuo, ką tik po ranka turi, bet tai tik dau
giau ištrupina dantį, o dantis nustoja skaudėti tada, kada pulpa (ner
vas) miršta. Turim negyvą dantį gangreną. Gangrenuotą dantį ne
skauda, bet jis esti juodas, negražus, dvokia. Jei toks negyvas dantis 
pradeda skaudėti, iškelia dantį, lyg pailgėja, sukandant jautrus, aplink 
dantį patinsta, turim peridontitą — danties šaknies guolio susirgimą. 
Nuo peridonito kartais sutinsta burna, pradeda gesti žandikaulis ir t. t. 
Laiku nėąvdant danties, galima visai jo netekti.

Dantų priežiūrą reikia pradėt iš mažens: jau 3 — 4 metų vaiką 
pratinti prie dantų šepetėlio ir burnos skalavimo. Dantį valant svar
biausia mechaniškai pašalinti maisto likučius iš tarpdančių, dantų 
duobučių, kad užsilikęs maistas nerūgtų ir negadintų danties. Dantis 
valyti patartina su šepetėliu po kiekvieno valgio, ypač vakare geras 
dantų valymas būtinas. Dantų valymui vartojama įvairūs milteliai, 
pastos. Pastos malonesnės, gal šiek tiek geriau išvalo dantis. Valyti 
reikia ’šPaai dantų, iš viršaus į apačią, kad gerai išsivalytų tirpdan
čiai iš visų pusių ir išplauti drungnu vandeniu. Dantų sveikatai labai 
daug reiškia tinkamas maistas; čia svarbu daržovės, vaisiai, kietesnis 
ir geresnis maistas. Rupi kaimiška duona pati gerai valo dantis. Įvai
rūs valdai iš miltų, cukraus, pyragaičiai, saldainiai apvelia dantis ir 
iš cukraus susidariusios rūgštys labai gadina dantis. Dantų valymas 
bus beprasmis, jei ant dantų bus akmenų, nes valysim tik dantų ak
menis, o po akmenimis dantys ges. Kas pusmetis dantų tikrinimas 
pas da^/u gydytoją ir pašalinimas akmenų yra būtinas dantų sveika- • 1
tai. Nei rikyti burnoje nesveikų, pūvančių dantų ar šaknų. Jie ne tik 
kenkia dantų aplinkai, bet kaip nuolatinis infekcijos židinys kenkia vi-
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sam organizmui. Ypač nėščios ir maitinančios kūdikius moterys tu
rėtų eneraingai susirūpint dantų priežiūra, nes kaip minėjau, šiame 
laikotarpy dantys linkę į gedimą, ir visokios po gimdymo karštligės 
neretai yro pūvančių dantų pasėka.

Niekuomet nesigailėsime laiku, vos dančiui pradėjus gest, nuėju
sios pas gydytoją. Tuomet dantį greit ir gražiai galima išgydyt ir ats
tatyti. '

Da ities atstatymui vartojamos įvairios plombos: cemento, vario, 
sidabro, aukso amalgamos, sintetinės, aukso, aukso Inley? parcelanö 
plombos. Cementinės plombos nepatvarios. Vario amalgamos plom
bos pigios, bet juodina dantį, nepatartina vartot. Sidabro ar aukso 
amalgamos plombos yra patvarios, ypač tinka krūminiams dantims, 
tik negražios. Sintetinės plombos ne taip stiprios, bet turi visišką dan
ties spalvą, gražios tinka priekiniams dantims. Geros ir stiprios auk
so plombos, bet, žinoma, brangesnės. Gražiausios, visai atstojančios 
danties išvaizdą, patvarumą yra porcelano plombos, vainikai (koro- 
nos), bet jos brangios.

Tačiau nieks neatstos savų, sveikų gyvų dantų: juk veiki ir gražūs 
dantys yra žmogaus, ypač moters, papuošalas.

J. Valentukonis
* <3 » •

I

A(oderniiiiame bule ualui'ali ■ medžiaaa 
J 

ar imitacijai

Kaip seniau, klasiškųjų stilių laikais, taip ir dabar, vadinamoje mo
dernizmo gadynėje, tiek baldų gamyboje, tiek apskritai statyboj ir vi
daus įrengime įvairūs egzotinių kraštų medžiai ir marmurai vis dar yra 
labiausiai mėgiama dekoratyvinė priemonė. Natūrali medžiagą pilnai 
patenkina estetinius ir praktinius reikalavimus. Tik visa bėda, kad 
dėl grynai ekonominių priežasčių ne visiems ji yra prieinama. Mažiau 
pasiturinčioji visuomenės dalis, nepajėgdama įsigyti daikto, pagaminto 
iš brangios natūralios medžiagos, pasitenkina dažnai bent jos imitaci
ja, kuri paprastai yra žymiai pigesnė ir atsako tiems patiems praktiš
kiems reikalavimams. O jeigu imitacija yra vykusi taip, kad yra sunku 
atskirti nuo tikrosios medžiagos, tad jos, imitacijos, savininkas jaučia 
net tam tikro pasididžiavimo.

Anksčiau imitacijos buvo įėjusios į madą tiek, kad jas kišo kur 
reikėjo ir kur nereikėjo. Bažnyčių, valdžios įstaigų, muziejų bei priva- 

■ • . ’ . • *
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čių trobesių sienos nuo pat , lubų, ypač paneliai, karnyzai, kolonos, žy- 
dėte žydėjo dirbtiniu arba imituotu marmuru, paprasto medžio dalys — 
brangių medžių imitacijomis. Ši darbo rūšis davė tuomet nemaža dar
bo ir uždarbio gerokam būriui tos srities amatininkų „imitatorių", ku
rių meistriškumas buvo pasiekęs net tam tikro virtuoziškumo laipsnio. 
Imitacija buvo sunku atskirti nuo tikrosios natūralios medžiagos.

Maždaug prieš 40 metų prasidėjusi modernizmo gadynė skelbia 
naujas idėjas: paprasta, daugiau konstruktyvinė, forma, kuklus orna
mentas, arba jo ir visai nereikia, natūrali medžiaga — tai skoninga, 
praktiška ir gražu! Atsiranda net kraštutinių balsų. Žymus moderniš
kosios architektūros idėjų reiškėjas, Vienos architektas Adolf Loos, bu
vo labai griežtai nusistatęs ne tik prieš ornamentą, kurį jis vadino tie
siog piktadarybe, bet ir prieš bet kokį natūralios medžiagos dažymą, 
kuris esą ne kas kita, kaip apgaulingas maskavimas. Jo manymu, jei 
medis, tegul bus matyti, kad tai tikras medis, jei tinkas, tegul bus tin
kas. Blogiausiu atveju medis gali būti konservuojamas kokia nors per
matoma medžiaga, tinkas — tik baltinamas. O apie kokią nors imi
taciją negali būti ir kalbos. Juk tai esą didžiausia apgavystė, kokią 
šių laikų žmogus galįs padaryti!

Žinoma, jei tai imti grynai moraliu atžvilgiu, tai čia jo daug tiesos 
pasakyta. Bet jei šią aplinkybę imti taip jautriai prię širdies, tai gyve
nime pamatytume daug absurdų. Pagal minėtąją A. Loos'o nuomonę 
mes ir drabužius turėtume nešioti ne dažytus įvairiomis spalvomis, kaip 
kad dabar visam pasauly daroma, bet pagamintus tiesiog iš natūralių 
spalvų vilnų, linų ar medvilnės. Tada turėtų išnykti visi tualetai, at- 
pultų ir visi kiti etiketo reikalavimai, nes visur kur, tiek vasarą, tiek žie
mą, mes puikiausiai galėtume reprezentuoti su linine arba vilnone ei
lute.

Jo mintys, kurios buvo paskelbtos rinkinėlyj „Ins Leere gesprochen" 
(Tuščiai pasakyta), kol kas tuščiomis ir liko.

Modernizmo gadynė, tiesa, daikto formas suprastino, ornamento 
pobūdį ir spalvas pakeitė, bet dažymą, kuriuo pasiekiama įvairių spal
votų paviršių bei plokštumų derinimo, dar labiau prijungė prie archi- - ■ ■ ■ . ... ...tektūrinių formų. Šiandien spalva dar labiau pabrėžia architektūrinių 
formų esmę. Nėra griežto nusistatymo ir prieš imitacijos vartojimą. 
Ekonomiškais ir grynai praktiškais sumetimais moderninėje architektū
roje, tiek viduje, tiek išorėje, ji vis dėlto toleruojama. Žinoma, tais at
vejais, kada sprendžiama grynai liuksuso ar reprezentacijos klausimas, 
imitacijai ne vieta. Tačiau kukliose sąlygose šiandien imitacija turi 
ne mažai šalininkų ir mėgėjų.

Jeigu jau taip griežtai kalbėti apie imitaciją, kaip apie apgavystę,
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anot A. Loos o, tai panašiai galėtumėm išsireikšti ir apie fanieros var
tojimą. Juk ir čia ne kas kita, kaip stengimasis prastą ir pigią medžia- 

~ gą užmaskuoti plonyčių brangios medžiagos sluoksniu, tuo norint su
daryti brangaus masyvo įspūdį. O vienok šiandien visam pasaulyje 
fanieruoti baldai ar kitokie įrengimai yra tapę tiesiog mados dalyku. 
Mat, fameravimo technika teikia galimumo pasinaudoti tokiomis formų 
konstrukcijomis, kokių masyvas nieku būdu negali leisti.

Imitacija turi ir kaikurių praktiškų pirmenybių. Lyginant su lygiu 
spalvotu dažymu, imitacija yra žymiai praktiškesnė, nes ji yra mažiau 
jautri įvairiems uždaviniams, prisilietimams ar įbrėžimams. Nelabai se
nai spalvoti baldai buvo mėginta įvesti į visus gyvenamuosius kamba
rius, bet šiandien paliko tik virtuvėse, viešose valgyklose, kavinėse, 
prekybos įstaigose ir panašaus pobūdžio patalpose.

Atsižvelgiant į mūsų kuklias sąlygas, daugeliu atvejų ir mums ga
lima būtų pasitenkinti vykusiai atliktomis imitacijomis. O už tas su
mas, kurias išmetame į užsienį, pirkdami brangią fanierą, galėtume 
suteikti darbo ne mažam skaičiui vietos amatininkų. Kad imituoti bal
dai Lietuvoje dar nėra pakankamai populiarūs, sunku ką nors kaltinti. 
Iki šiol nebuvo gerų meistrų. Bet jei būtų susidomėjimo ir pareikala
vimo, atsirastų ir kas juos pagamintų. Kiek teko pastebėti kaikur už
sienyje, pav., Čekoslovakijoje, Vokietijoje ir kt., baldų fabrikai savo san
dėliuose ir krautuvėse šalia fanieruotų baldų laiko ir imituotus, kuriais 
daro ne mažą apyvartą. Matyti, kad yra ir pareikalavimas.

Pas mus imitacijas labiau mėgsta kaimas. Tik ten imitacija yra 
labai primityvi, turi daugiau dekoratyvų pobūdį. Mieste jau atsiranda 
ir geresnių „imitatorių", tai vėl pirkėjų nėra. Tuo tarpu imitatoriai dau
giau randa darbo tik šiaip statybose. Paskutiniu laiku jau reiškiama 
šiek tiek susidomėjimo ir imituotais baldais.

t i u n imu u m niiiiinn įtinu ii m 1111111111*111111.11111111 ii mi iii tniiiiiinn iii i n i ii i nu uiti u u nu tini nu u litini nuli nu iitiiiiiiiiiiiimmni 
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Dideli ir maži — visi turime savo, pareigas, jos yra pritaikintos prie 
mūsų jėgų. Pradėkime tuo, kad uoliai dirbsime savo mažutį darbą. Tuo 
būdu savo širdis pakelsime prie didžiųjų.

MARIJA PEČKAUSKAITĖ
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Monogramos visada buvo madoje Jos madoje ir dabar. Gražiai iš-
/ siuvinėtos monogramos papuošia įvairius mūsų skalbinus, sportiškus

drabužius, šalikutes, męgstinukus ir t. t. 
mis puošia visą savo kraitį.

Daugelis moterų monogramo-

Monogramų vieta. Ne ant visų daiktų toje pačioje vietoje 
monogramos tinka. Parodytuose pavyzdžiuose matome monogramas 
ant staltiesės ir ant antklodės įmovo. Ant sarvetėlių ir nosinių mono
gramos siuvinėjamos kampe ir nedidelės. Ant rankšluosčių — 10 . - 20
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cm. nuo galo, ant šalikučių 5-10 cm. nuo galo. Sportiškoms bliuzelėms, 
megztinukams -— ant krūtinės kairėje pusėje, moteriškiems marški
niams ant krūtinės, kairėje pusėje žemiau mezginių, kelnaitėms pa
gal aparia. dešinėje pusėje virš mezginių ir t. t. 

? • * ...
- Siuvimo būdas ir siūlai

r . . ’

Ant r kalbinių dažniausiai siuvimo būdas vartojamas haftas. Kaip 
siūti paradyta prie antklodės įmovo — raide „G." Skalbiniams siūlų 
spalva — grąžiusią balta. Siūlų storumas taikomas prie medžiagos. 
Vilnoniams Spalvotiems drabužiams siūlai parenkami skirtingos spal
vos, bet kuri derinasi su pagrindine. Imami vilnoniai arba šilkiniai.

Drabužiai, skalbiniai su monogramomis visada lankstomi taip, kad 
monogramos būtų į viršų.
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Juoda šilkinė bliuzelė, 
papuošta rankų darbo 
spalvotais išsiūvinėjimais. 

O

116

Balta bliuzelė, papuošta 
išsiūvinėjimais.
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MERGAIČIŲ VERŽIMASIS Į MIESTUS

— Mama, tu manęs neperkalbėsi, aš vistiek važiuosiu. Kitos ne
pražūsta, nepražūsiu ir aš,

Užsispyrusi ginčijosi devyniolikos metų duktė su savo motina. Ne
užilgo po tos kalbos duktė, kviečiama vienmetės pažįstamos, išvažiavo 
į svetimą kraštą, į svetimus žmones. Likusi viena motina pralaukė die
nas, praverkė akis, bet jokios žinios, jokio laiško nebuvo.

Čia tik vienas pavyzdys šimto, tūkstančio nenuoramų mergaičių, 
kurios draugių, pažįstamų kviečiamos, ar pasiskaičiusios įvairiuose 
laikraščiuose skelbimų, ar net priklausiusios įvairių perdėtų pasako
jimų apie miestų tariamąją laimę, pasakiškai gerus uždarbius, lengvą

• . t

gyvenimą ir kitokius patogumus veržte veržiasi į miestus, į svetimus 
kraštus aukso kalnų ieškoti.

Tiesa, pastaruoju laiku statistika rodo, kad važiavimas į svetimus 
kraštus, sumažėjo, bet kartu su bendru emigracijos sumažėjimu padidė
jo kaimiečių bėgimas iš sodžiaus į savus miestus. Tas reiškiasi ne tik 
pas mus, bet ir kitose valstybėse. Su tuo visur kovojama. Pa v., Itali
joje Musolinį, norėdamas kaimiečius pririšti prie žemės ir sulaikyti bė
gimą iš sodžiaus į miestus, teikia visokeriopų palengvinimų ir pageri
nimų žemės ūkiui. Propagandos būdu įspėja sodiečius, kad nevažiuo
tų į miestus, o tam tikrais nuostatais sodiečiai atvykusieji iš kaimų į 
miestus pragyvenimo ieškoti, grąžinami atgal į kaimus. Vokiečiai ir
gi imasi energingų priemonių žmonių bėgimui iš kaimų į miestus su
stabdyti. Jų vyriausybė numato net naujų ir griežtų priemonių žemės 
ūkio darbininkų bėgimui į miestus keliui užkirsti.

Mūsų kraštas yra žemės ūkio kraštas. Neturime tokių didelių 
miestų, kaip kitos valstybės, neturime didžiulių fabrikų, kur tūkstan
čiai žmonių gautų darbo, tačiau važiavimas iš kaimo į miestus, ypatin
gai pastaraisiais laikais yra gan didelis. Į Kauną, į apskričių miestus 
ir net į nedidelius miestelius kraustosi neretai žmonės, turintieji ūkius ir 
nuo seno gyvenę sodžiuje. Jie tikisi mieste geriau įsikurti, bet dažniau
siai, praradę visą ką turėjo, skursta. Jeigu miestuose būtų tiek darbo,
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kad visi kas tik jo ieško gautų, tai nereikėtų sielotis ir rūpintis bedar
biais. Bet iš kitos pusės beveik kasdieną stotyse pamatysi jaunas kai
mietes mergaitės su rišuliais ir pundais, atvykusias į miestą vietų ieš
koti. Vietos susirasti svetimoje vietoje ir aplinkumoje nėra lengva. Tad 
nestebėtina ir spauda gyvai kėlė tą nenormalų reiškinį.

. Kyla klausimas, kokios gi priežastys, nemokančią miestų darbų 
mergaitę skatina ar verčia vis dėlto rizikuoti ir važiuoti į miestus darbo 
ieškoti.

Visų pirma čia tenka paminėti įvairius viliojimus. Kartais skaito
me laikraščių skiltyse skelbimus, kad ieškoma darbininkės lengvam 
darbui, kur galėsiančios uždirbti gerus pinigus. Viena paskaičiusi, ki
ta nugirdusi tokią žinią, perduoda trečiai, ketvirtai, ir taip be galo, ta 
žinia iš lūpų į lūpas vaikšto kažkiek laiko viliojančiai veikdama jau
nas mergaitės. Ne viena tuo susigundžiusi pakelia sparnus, žūt būt, 
lėkti ieškoti tos vietos. Taip pat neretai mūsų miesčionys atostogų me
tu svečiuotis vyksta iš miestų į kaimus. Miestiečių mados, apsirengimas 
savotiškai veikia ir vilioja kaimietę svajoti apie miesto „laimę". Be to, 
iš miestiečių pasitaiko tokių, kurie išpūsdami pasakoja apie miestų pa
togumus, smagumus, tuo lyg didžiuodamies, kad jie gyvena mieste. 
Tikrenybėje dažnai nieko panašaus nėra. Pagalios labai daug pavei
kia pažįstamų kvietimai ir pažadėjimai parūpinti vietas. Paprastai bū
na tokių atsitikimų, kad mergaitė atvykusi iš* kaimo į miestą ir neturė
dama pakenčiamos vietos rašo savo draugei, likusiai kaime, prama
nytus dalykus ir giriasi kaip jai gerai sekasi gyventi.

Lengvesnis darbas ir didesnis uždarbis daug ką traukia. Ypatingai
• ~ . • i . , . • . . . ■ .. ' ' '

Didžiojo karo metu kaimas buvo užkrėstas demoralizuojančia dvasia — 
gyventi be darbo. Seniau taip idealizuojamos kaimo mergaitės - dar- 
bininkėlęs vietą vis dažniau pradeda užimti mergaitė - panaitė, kuri ma
žai arba niek© nedirbanti, puikiai pasirėdžiusį laukia dar geresnių die- 
nelių. Tokiam mergaitės tipui bujoti kaime, reikia pasakyti, kol kas 
dar nėra perdaug palanki aplinkuma, tad veržiamasi į miestą.

Stoka susipratimo, savo padėties įvertinimo ir tinkamo kaimiečių 
mergaičių švietimo, dažnai kaimo mergaites išmuša iš jų gyvenimo vė
žių, atitolina nuo kaimo aplinkumos ir jos sąmoningai ar nesąmoningai 
pasiduoda pragaištingai atneštinei laiko dvasiai. Kitose tautose kai- 

1 .* ‘ . ■

mietės moters tipas nusistovėjęs per laikus griežtai skiriasi nuo miestie
tės. Ten kaimo mergaičių švietimas, auklėjimas ir bendras lavinimas 
kreipiamas tinkama sodžiaus gyvenimui linkme. Kaimo mergaitė turi 
įsisąmoninti, turi suprasti, kad jos gyvenimo pagerinimas didele dalimi 
priklauso nuo jos pačios. Supratusi tai, visa širdimi turi imtis savo bui
tį gerinti pačiame kaime, o neieškoti palengvinimų visai jai svetimoje
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aplinkumoje. Kol to nesupras, kol nuoširdžiai nepersiims darbo meile, 
tol bėgs iš kaimo.

Pagalios tarp daugybės kitų priežasčių dėl ko bėgama iš kaimo į 
miestą, yra nelengva materialinė būklė, šeimininkių mažas rūpinima
sis savo samdininkėmis, dorinis paslydimas ir t. t. Daugybė įvairiau
sių veiksnių, slegiančiai veikiančių į kaimo gyvenimą, pastūmėja ne 
vieną apleisti kaimą ir keliauti į svetimą vietą.

Kovoti su mergaičių važiavimu iš kaimų į miestus yra plati darbo 
dirva įvairioms mergaičių globos organizacijoms, dvasiškijai, šviesuo
menei, tėvams ir visiems geros valios piliečiams, kurie nori patarnauti 
tautai, pagelbėti vargstantiems, ginti ir globoti silpnesniuosius, skriau
džiamus ir išnaudojamus. Kitą kartą panagrinėsime, kas laukia kaimo 
mergaitę mieste? O. B-nė.

1937 M. LITERATŪROS LAUREATAI
, . ' . . 1 r

J, Kossu - Aleksandravičius, 1937 m. Valstybės premijos — 5.000 li
tų laimė*ojas. Jam premija atiteko už lyrikos rinkinį „UŽGESĘ CHI
MEROS AKYS."

V. Putinas - Mykolaitis laimėjo „Sakalo" 2.000 litų premiją už ro
maną „KRIZĖ".

J. Grušui „Spindulys" paskyrė literatūros premiją — 2000 litų už 
novelių rinkinį „SUNKI RANKA."

J. Marcinkevičiui paskyrė premiją — 2000 litų Spaudos Fondas už 
romaną iš dvarininkų gyvenimo „BENJAMINAS KORDUŠAS".

K. Binkis laimėjo Raudonojo Kryžiaus vaikų litertūros premiją — 
1.000 litų už eiliuotą poemą vaikams „KIŠKIŲ SUKILIMAS".

1937 m, literatūros laureatams premijos buvo įteiktos vasario 14 d. 
Valstybės Teatre, dalyvaujant valstybės Prezidentui A. Smetonai su po
nia S. Smetoniene, švietimo ministerijos vadovybei, Latvijos ir Estijos 

' ’ - ’ ’ t * ■ ’ . •

svečiams, mūsų rašytojams ir visuomenei. Laureatai ir svečiai iš Lat
vijos ir Estijos šventėje skaitė savo kūrinius, o solistė V. Jonuškaitė - 
Zaunienė ir solistas Kučingis žodinę šventė dalį paįvairino mūsų rašy
tojų ir kompozitorių dainomis.

SEIMAS PRIĖMĖ LIETUVOS KONSTITUCIJĄ
. . ' * ■

* ' , . A

’ i .

Vasario rnėn. 11 d. Seimas priėmė naują Lietuvos Konstituciją. Už 
ją balsavo 43 atstovai, tik vienas susilaikė. Priimtoji Konstitucija yra 
ketvirtoj i s eilės mūsų valstybės gyvenime. . •
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MOTINOS BALSAS
■ . > • •

Laikraščiai aprašinėja įvairių savižudybių, nužudymų atsitikimus. 
Pastaruoju- laiku tokių aprašymų spaudoje ypačiai gausu, juos rasi ne 
tik pigiosios ir sensacijų ieškančios spaudos puslapiuose, bet ir rimtuo
se dienraščiuose, savaitraščiuose. Štai ant stalo guli savaitraštis, ku
rio viename puslapyje įdėti keturi sensacingi nusižudymo ir nužudy
mo aprašymai ir juodžiausiomis raidėmis pažymėti — meilužis nužudė 
meilužę, bernas užmušė ūkininką ir kt. Tame pačiame puslapyje kam
pe trumpa žinutė, kad mirė vienas žymus senesniųjų laikų Lietuvos vei
kėjas, dvasininkas. Paskaičius tai koktu darosi, ką tuo siekiama — sen
sacijos, informacijos? Gerai, jei dar paduodamas pats faktas, bet daž
niausiai prie įvykusio fakto pridedami įvairūs spėliojimai, manymai, nū- 
girdimai ir kt. Ypačiai sensacingai aprašomi įsimylėjusių, apsivylusių- 
jų nusižudymai, kerštininkų nužudymai. Aprašoma net kaip ir kur pio- 
vė, smaugė, korė, šovė ir kt.

Pasikalbėjus su daugeliu motinų, turinčių mokyklinio ir augesnio 
amžiaus vaikų, visos pripažįsta, kad augesni vaikai tas žinias smalsiai i
seka, skaito, pasakoja. Kai kurios motinos tuo reikalu jau kreipėsi į 
atatinkamas redakcijas, kad tokie dalykai būtų kuo mažiausiai dedami 
ir labai atsargiai. Moraliniai palaužtų ar doroviniai iškrypusių asmenų 
įvykdyti veiksmai yra. puvimo pradai ir pasibaisėtina gėda, kurie de
moralizuojančiai veikia kitus. Juos taip nuogai keldami spaudoje, nie
ko gero neatsieksime. Tai tik tautos purvinimas ir juodinimas. Su tuo 
kovoti reikia ieškoti kitų priemonių ir būdų. Tur būt ne tik mano, bet 
ir kiekvienos motinos širdis smarkiai suplazda rūpesčiu, matant vaiką 
ieškantį sensacingų atsitikimų. Gal tūlas patars, kad vaikui neduoti 
skaityti tai, kas taikoma suaugusiems. Tačiau gyvenimo praktika rodo 
ką kitą. Vaikų, ypač paaugelių, iš gyvenimo neizoliuosi. Jiems viskas 
rūpi, įdomu. Čia tenka ne laikraščius slėpti, bet juos apvalyti nuo pasi
baisėtinų, šlykščių ir per skaudžių dalykų. Kai nuolat skaitai apie už- 
mušimus, sužalojimus ir kitus žiaurumus, širdyje pasilieka karčių nuo- b
sėdų, kurios slegiančiai veikia kasdieninę nuotaiką ir išrodo, kad gy
venimas toks žiaurus ir negražus. Daugiau laimėtumėm, jeigu ir sun
kioje kasdienoje surastumėm iškelti tai, kas šviesiu pragiedruliu su
spindėtų ir motų į ateitį. E. Norvilienė

. ■ . ' ♦

• Akušerių sąjunga. Iki šiol akušerės nebuvo susiorganizavusios. 
Pastaruoju laiku keletos akušerių iniciatyva paruošti įstatai ir sušauktą^ 
steigiamasis susirinkimas,
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MOTERŲ GYVENIME

• Apdovanotos moterys, 20 metų Lietuvos nepriklausomybės sukak
ties proga apdovanojo ordinais šias moteris: D. L. K. Gedimino ordino 
III-jų laipsniu M. Kubiliūtę; IV-ju laipsniu: M. Misiūnaitę, J, Staskevičienę, 
E. Jankutę, M. Blažonytę, K. Enbergaitę; V-ju laipsniu: O. Gudauskaitę, 
P. Jurgeliūtę ,M. Brensaitę (visos trys Amerikos lietuvės), /. Ciunytę-Dran- 
gauskienę, E. Tėvelienę, V.-Arminaitę, O Paltanavičienę, J. Grigienę, 
S. Stanionienę, B. Gustaitienę, V. Bankauskienę, J. Stancevičiūtę, J. Ber- 
gaitę, P. Baltrušaitytę, O. Algminavičienę.

• Operos solistės į Pabalti ją. Ryšium su Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuvių minėjimu į Pabalti jos valstybes išvyko operos solistės: 
A. Dambrauskaitė ir J. Augaitytė į Taliną. Pirmoji dainuos Talino opero
je „Pikų dama", pastaroji dainuos radiofone ir iškilmingame akte. Į 
Rygą išvažiavo operos solistė Gr. Matulaitytė ir pianistė A. Smilgaitė.

• Sveikatos centrų gailestingųjų seserų ir akušerių suvažiavimas 
Kaune 1238 m. sausio mėn. 11 — 15 d. Suvažiavime pranešimus pa
darė: Dr. N. Vienožinskienė — apie gailestingųjų seserų ir akušerių vi-

______ • ' _____

zitus į namus P. Janavičienė — apie vaikų auklėjimą; Dr. J. Petku- 
naitė — apie kovą su vaikų infekcinėmis ligomis kaime ir kt, Dr, A. Bi- 
rutavičienė Valstybinėje Vaikų ligoninėje suruošė seminarą, kuriame 
praktiškai parodė, kaip taisyklingai maitinti kūdikiai.

• Teatro festivalis vaikams. Lietuvos nepriklausomybės dvidešim
ties metų sukaktuvių išvakarėse Valstybės Teatro vadovybė suruošė 
festivalį vaikams. Festivalį globojo ponia S. Smetonienė. Jį aplankė 
per 5.000 mokyklų mokiniai. Festivalio programa buvo pritaikyta vai
kams. Pertraukų metu vaikai buvo apdovanoti įvairiomis dovanėlė
mis ir „Žiburėliu".

• Japonė mūsų operoje. Garsi japonų dainininkė Teiko Kiva vasa
rio mėn. 8 d. dainavo mūsų operoje Madame Butterfly vaidmenį. Dai
nininkė gražiai pasirodė.

• ■ l . ■ ■■• . . .

Korp! „Gaja“ Mergaičių Grandinė veikia kaip ir atskiras vienetas mišrioje stu
dentų medikų „Gajos“ korporacijoje. Čia buriasi medikės, odontologės ir far
macininkės. . Gajininkė supranta, kad kiekviena iš anksčiau minėtų profesijų rei
kalauja iš moters valios, pasišventimo, žmonių reikalų supratimo, reikalauja cha
rakterio. Suprasdama tai, rūpinasi kaip studijom taip ir pačia asmenybe. Tuo 
tikslu gajininkės kviečiasi pas save visuomenininkes su paskaitom rišti opesniuo
sius moters — medikės klausimus. Taip pat gajininkei nesvetimi ir visuomeni
niai reikalai. Rūpindamasi ir įdomaudamasi socialiniais klausimais, lanko var
gingas šeimas ir jom kuo galėdamos padeda.

Šiuo metu Grandinė turi 58 filisteres, ‘45 senjores ir 10 juniorių. Grandinei va
dovauja— St. Kačiutė, S.
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• Tautinės stovyklos vadovės. Skaučių seserijos vadės Dr. Ks. Žilins
kienės įsakymu paskirtos šiemet įvykstančios skaučių tautinės stovyklos 
vadovės: stovyklos viršininkė — vyr. sktn. S. Čiurlionienė, pavaduotoja 
sktn. A. Fledžinskienė, stovyklos adjutante — vyr. sktn. ir stovyklos ko
mendante — vyr; sktn. E. Barščiauskaitė, stovyklų programų ir pasirody
mų vedėja —sktn. V. Arminaitė, stovyklos užsienio skyriaus vedėja — 
sktn. M. Avietėnaitė, stovyklos ūkio__vedėja — psktn. N. Grigaliūnienė, 
stovyklos propagandos vedėja — psktn. E. Ševelinskaitė, stovyklos tar
nybų v?dėja — psktn. J. Šernienė ir stovyklos metu vykstančios skau
tų darbų parodos vedėja paskirta skautininke V. Barmienė.

z • ’ * • . • . .Spauda
„Naujosios Romuvos" 4 Nr, p. Keliuotis, charakterizuodamas pasta

rųjų metų moterų romanus, įžangoje labai gražiai atvaizduoja mo
teriškosios kūrybos savarankė j ima:

„Praeity atrodė, kad joms nelemta pasireikšti individualiai ir sa
varankiškai, kad joms skirta būti tik mūzomis įkvėpėjomis, vadovėmis 
į aukš'esnįjį sielos gyvenimą: Bet naujaisiais laikais jos ėmė kovoti 
su savo socialine ir politine nelygybe, ėmė formuoti savo moteriško 
pašauki .no sąmonę, pradėjo kurti savo savarankų gyvenimą. Net 
bandyta visur prilygti vyrus ir niekuo nuo jų nebesiskirti. Šio mote
rų sąjūdžio vaisiai pasirodė labai gausūs. Jos ėmė reikštis visose gy
venimo srityse ir teikti individualinių vertybių, besivaržančių su vyrų 
kuriamomis vertybėmis..."

Tačiau toliau, autorius charakterizuodamas psichinius lyčių skir
tumus, prasilenkia su teisybe.

„Mes nežinome didelių filosofių, kompozitorių, karių, politikių, 
architekčių, matematikių ir technikių." Ar autoriui nežinomi Jeanne 
d'Are, Sofijos Kovalevskos, Curie- Skladovskos ir daugelis kitų istorijoj 
įrašytų vardų? Ar nebūtų buvę jų daugiau jei būtų buvę palankesnės 
tam sąlygos? Autorius, spėjame, yra nuomonės, kad talentams pasireikš
ti reikalingos taip pat palankios sąlygos, o ne vien tik gabumai? Ar 
moterį u1 s šios sąlygos ne sunkesnės negu vyrams? Ar ne dėl to mote
rys pasirenka konkrečias profesijas, kad jos daugiau pritaikomos ir 
suderinamos su jų šeimyninio gyvenimo aplinka?

Vis čėlto prieteliškai nusiteikusios moterų kūrybos žvilgsniu „Nau
josios Romuvos" padrąsintos tikisimės, kad būsimais „naujaisiais lai
kais" moterų sąjūdžio vaisiai bus dar gausesni, o jų gyvenimo sąly
gos kūrybai palenkesnės.
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Šofm Čiurlionienė — Kymantaitė, „ŠVENTMARĖ" 297 pusi. Ketina 
nepažymėta. Viršelis ir iliustracijos V. Petravičiaus. Išleista Kaune, 
1937 m.

Sofija Čiurlionienė mums gerai pažįstama kaipo gabi publicistė, 
kritikė, dramaturge, prieš pat Kalėdų šventes pasirodė su nauju belet
ristiniu ir gana dideliu veikalu „Šventmarė". Joje vaizduojamas XIX a. 
pabaigos ir XX amžiaus Žemaičių krašto Dūlių miestelio gyvenimas. 
Veikalo fabula paprasta, nesudėtinga, intrigos maža, daugiau pasipa
sakojimai.

Į Dalius atvyksta naujas kunigas Karštelė. Dūliuose visą nuotai
ką drumsčia savo prasimanymais davatka Šventmarė. Ji pasakoja ma
tanti Švenčiausią Panelę, kuri su ja einanti pasivaikščioti. Kad žmo
nės labiau jos prasimanymams tikėtų, ji išpurvina Šv. Panelės apavą 
ir drabužius. Radusi šventoriuje žmogaus kaulus, ji liepia juos ku- 
nigiškai palaidoti, nes jai prisisapnavę, kad tai esą kunigo kaulai. Kar- 
tą ji bažnyčioje pakėlė didelį triukšmą. Kunigui iškėlus Ostiją, ji rėk
dama bėga iš bažnyčios šaukdama, kad pakelta Ostija yra juoda, o 
kunigas ją pakėlęs yra prakeiktas. Tamsūs žmonės Šventmarės svai
čiojimams tiki. Naujajam kunigėliui Karštelei jos prasimanymai įkyri. 
Jis norėtų ją sudrausti. Apie tai užsimena klebonui, bet klebonas ne
mato reikalo kreipti dėmesio į isterikės išgalvojimus. Klebonas iš
važiuodamas, į užsienį gydytis, vikarą Karštelę palieka jį pavaduoti. 
Gyvenimas Dūliuose tikrai būtų geras, jei nebūtų Šventmarės su sa
vo prasimanymais. Šventmarę atkalbėti nuo jos prasimanymų pir
miausia imasi Anupras, bet jam nevyksta. Tada vyrai sutaria6 jai 
liežuvį nupjauti. Klebono giminaitė Barbutė išgirdusi tokį vyrų susita
rimą praneša kunigams. Šventmarę pavyksta išgelbėti nuo šios ek- 
zekucijos. Ji išsigandusi suserga. Pasveikusi vėl skelbia, kad pasi
rodžiusi jai Švenčiausioji Panelė pažadėjusi daugiau jos nebelankyti.

Be minėtų personažų knygoje randame paną Elžbietą, klebono se
serį, kaimyninės parapijos kun. Sidabrą, Tėvynės Tarno redaktorių, ku-

W- *

ris aut□•'ėb labai šviesiomis spalvomis pavaizduotas. Visų simpatiš
kiausia t?gūra veikale Barbutė, klebono sesers duktė. Barbutė gudri
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mergaite, jos. visur pilna, ji viską mato, viską girdi/viską moka su
prasti ir vertinti. Teta Elžbieta tą jaučia ir pavydi jai. Kartais tarp 
juodviejų prabėga juodi šešėliai, tačiau didesnių nesusipratimų iš
vengiama. Barbutė trokšta mokytis. Dėdė kunigas ryžtasi ją leisti į 
mokslus.

Nors veikale intrigos maža, bet visi pasakojimai taip supinti, kad 
skaitant kiekvienas puslapis kvieste kviečia toliau skaityti. Knygoje 
randame daug tipingų Žemaičių kraštui papročių, kalbos išsireiškimų,

Knygos kalba taisyklinga; vaizdi ir graži. Kai kurias vietas ma
lonu skaityti kelis kartus. Štai dienos pavaizdavimas: „Nuriedėjo už 
tamsios miškų juostos dienelė su saule drauge, — iš kitos pusės, iš už r ' ‘ r .
tamsios miško juostos su aušra pasiskelbė, su saule atitviskėjo jo įpė
dinė vakarykščių vargelių rinkti, vakarykščiais juokais pasijuokti, pra
dėto darbe prakaituoti, užmegztos vilties linguoti, — nauja dienelė su 
naujų vilčių grūdais, naujų spindulių pluoštas." (192 pusi.)

Tokių vietų rasime daug. Veikalą ne tik smagu skaityti, bet ir 
naudinga iš jo išdailintos kalbos pasimokyti. Tik veikalo iliustracijos t . . ■
perdaug naivios ir neviltojančios. B. Dargytė

Alfonsas Sušinskas „MARŠAS JAUNYSTEI". Knyga jauniesiems 
jaunuoju gyvenimo keliu. Išleido Sakalas. Viršelis dail. P. Rauduvės. 
Kaina 2 lit. 50 et. 256 pusi.

Kun. Alfonsas Sušinskas mums jau pažįstamas iš periodinės, dau
giausia jaunimui skiriamos, spaudos. Su „Maršu jaunystei" jis išeina taip 
pat judrus, gyvas — iš širdies kalbąs ir į jauną širdį-. Vienur pamoko, 
kitur paskatina, ar jauną ambiciją pakursto. Žodis pas jį lengvas, la
kus, kartais savotiškas palyginimais — tiesiog rinkte parinktas jaunai 
vaizduotei pagaut. Skyreliai trumpučiai, kiekvienas su savo moto, o jų 
pavadinimai: „Pirmojo mokinio paslaptis", „Moksleivis prie Niagaros 
krioklio", „Kada velniai mergaitės bijo", „Jaunieji smaugia kliūčių sli
biną". „Perrištos širdys" ir kiti p. tiesiog viliote vylioja kaip besišypsąs 
kalėdų diedukas lange vaikučių akis. Vis viską greitai, trumpai. Įsi
dėmėtinos vietos praretintomis raidėmis, kad kiek ilgėliau užkliūtų akį, 
giliau įsibrautų vidun. Temos iš moksleivio gyvenimo, moksleiviui rū- o ’ ■ ‘
pimais reikalais, bet perdaug į juos nesigilinant. Svarbu geran kėliau 
ranka mostelėt — štai, eik, laužk. Svarbu uždegt norą.

Forma vienur vartojama didaktinė,: kitur dialoginė, ar pasakoja
moji. Ištisai skaitydamas šią knygą, vieną skyrių baigęs ir perėjęs į 
kitą, staiga pajunti visai kitą nuotaiką, lyg nuo čiurlenančio upelio nu
eitumei į nuogus laukus, ar giedrą vasaros dieną staiga pūstelėtų vė
jas, imtų suktis debesys, 

> . o * *

. ' * * »■
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Stilius nuotaikingai lankstūs. Štai, kada reikia pajuokt: „Nepaslap- 
tis, snapą užrietęs, žandus išpūtęs, degančiomis akimis rėžia melo žo
dį nedrebėdamas dažnas moksleivis..(194 p.) Ir kai kartais nuošir
džiai švelniai norima psisakyt: „Atsimeni, Dievuliuk, ir aną rugiagėlių 
puokštę, kurią tau po apkerpėjusiu, purvinu alksnio kryžium padėjau, 
kurs taip ištikimai tave laikė, už aptrūnijusios rankutės grobuoniškai 
prie savęs paspaudęs". (127 p.);

Tiesą pasakius, kam autorius įdėjo skyrelį „Slaptoji raukšlių kal
ba" —- tai nelabai buvo aišku. Rodos, tas skyrelis visų mažiausiai ir bus 
nusisekęs ir taip beveik nieko nebepridedąs prie knygoje vedamosios 
minties: „aukštyn, aukštyn į žvaigždes!" (256 p.).

Bet iš viso „Maršas jaunystei" labai gražus indėlis į negausią mūsų 
moksleiviams lektūrą, į tokią lektūrą, kuri iš tikrųjų yra skaitoma.

A. Žagrakalienė
NAMŲ ŪKIO VADOVĖLIS ŠEIMININKĖMS. Redagavo agr. E. 

Rėklaitienė. Žemės Ūkio Rūmų leidinys. Išspausdinta 66.000 egz. 
Knyga turi 368 puslapius. Tai, tur būt, yra didžiausia tiek tiražu, tiek 
puslapių skaičiumi iš visų iki šiol išėjusių šios rūšies knygų. Knyga 
yra kolektyvinis darbas 17 agronomių: M. Bakšienės, E. Drą- 
sutienės, K. Dalindaitės A. Daukantaitės, E. Jasevičiūtės, K. Gar- 
bauskaitės, J. Ivaškevičiūtės, F. Juškevičiūtės, M. Kaunaitės, A. Mi- 
churaites, P. Nevronytės, A. Petkutės, St. Rechlevičiūtės, A. Skruzdy

nės, Z. Vaitienės, V. Vizbaraitės ir J. Žebrauskienės. Knyga turi ketu
ris skyrius: 1) Namų ruošos darbai; 2) Valgiai ir jų gaminimas, 3) Mais
to produktų išlaikymas ir 4) Gadintojai ir kova su jais.

Šios knygos, kaip galime spręsti iš jos skyrių, uždavinys yra supa
žindinti ne tik su atsikirais receptais, kaip skaniai valgius pagaminti, 
bet ir su maisto produktų savybėmis, jų perdirbimu ir laikymu atsar
gai. Knyga taikoma kaimo šeiminikėms.

Pirmame skyriuje aprašyta šeimininkavimo sąlygos. Šeiminin
kauti mokėti yra viena pagrindinių šeimininkės pasisekimo sąlygų. 
Šeimininkaujant, kad darbas sektųsi reikia turėti: 1) darbui pritaikytą 
ir tinkamai įrengtą patalpą ir 2) darbą lengvinančius bei gerinančius 
įrankius ir priemones. Aprašomas virtuvės įrengimas ir sutvarkymas, 
darbo įrankiai, darbo metodas ir planas, švaros ir tvarkos palaikymas, 
visokie valymo būdai, skalbimas, drabužių ir avalynės priežiūra. Duo
dami nurodymai, kaip ir kada stalą padengti, kaip prie stalo patarnauti.

Antrame skyriuje rašoma apie valgius ir jų gaminimą. Pirmiausia 
gana išsamiai aprašoma iš ko sudaryti maisto produktai, maisto pro
duktų kaloringumas, žmogaus maisto davinys, toliau patiekiami recep
tai, kaip gaminti įvairius patiekalus iš mėsos, silkės, žuvies, kaip virti
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L Mackevičiaus - Nord, PELIUKĖS MICĖS LAIŠKAI IŠ LATVI
JOS. Iliustravo graf. E. Totlebenaitė. Lt, 2,50.

Motiejus Lukšys, GAILESTINGOJI SESUTĖ. Gražiai V. Z. Stn- 
čikaitėfi iliustruota apysaka. 84 psl. Lt. 1,80.

Stepas -Zobarskas, PAUKŠČIO LIKIMAS. Novelės jauniesiems. 
Iliustr ivo T. Kulakauskas. 118 psl. Lt. 2. —

M. Springhorn, PASKUTINIS PRŪSŲ SUKILĖLIS HERKUS MAN
TAS. Romanas ir didžiojo prūsų sukilimo prieš kryžuočius. „Jaunimo 
Biblioteka" Nr. l. Sakalas. Vertė P. Andriušis. 196 psl. Lt. 2.

Sidabru Edžus, KVAIŠAS D AUK A. Pajūrio berniuko nuotykiai 
ieškant mokslo. Iš latvių k. vertė O Borutienė. 118 psl. Lt. 1,50.

P. Ärenskis, LAUKINIŲ ŽMONIŲ SALOSE. Miklųcho Maklajaus 
kelionės. Vertė V. Ožkinis. Iliustruota paties keliautojo piešiniais. 
240 psl. Lt 2.

K. Čukovskis, DAKTARAS AISKAUDA IR JO ŽVĖRYS. Vertė 
V. Ožkinis. 92 psl. Lt. 2.

Red. dr. V. T erei jonas, SVEIKI VAIKAI. Kūdikių priežiūra. Iš N. 
F. Althauzeno sulietuvino V. Gečius. 100 psl. Lt. 1,50.
10. O. Graurogkienė, ŠYPSANČIOS AKYS. 4 v. komedija; Liaudies Te
atras Nr. 5. 80 psl. Lt. 1.

MOTINOS IR VAIKO KALENDORIUS 1938-m. Lietuvos Motinoms ir 
Vaikams Globoti Oraganizacijų S-gos leidinys. Kaina nepažymėta.

PIENO LAŠO KALENDORIUS 1938 m. Pieno Lašo Draugijos leidi
nys N. 13. Kaina nepažymėta.

P. Orintaitė, KVIEČIAI IR RAUGĖS, Moterų kultūros problemos. 
Autorės leidinys. Kaupas, 1938 m. Kaina Lt. 2.

Penketas, VYRAI IŠ RUSNĖS. Karių novelės. Sakalas 225 p. Kai
na Lt. 2,—.

ŠIMTAJĖGIS ŽMOGUS. Trumpa iliustruota kultūros istorija. 
Mokslo populiarizacija. Iš V an L o o n o, Lippert o, Schutzo ir ki
tų autorių raštų sudarė ir papildė savo mintimis ir straipsniais Stasys 
Dabušis. Šviet M-jos aprobuota mokyklų knygynams. Protok. Nr. 536. 
I t. Iliustruota. Sakalas. 208 p. Kaina it. 4,—. Mokslo populiarizacijos 
veikalas, kuris būtinas kiekvienoje bibliotekoje ir visų skaitytinas, 
ypač jaunimo. 

I 
■ ■ ..... .. .......... ..... ........i.

Leidėja redaktorė O. GAIGALAITĖ - BELECKIENĖ
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1938 matais j rf j| U t ė S* skaitytojos,
f “ (MaWUIMaMHHMWUMMMHMaMraK.

gaus dovanai vertingą, praktišką ir įdomią knygą

A-?

— Turinyje: namų ūkis, šeimos biudžetas, svečių priėmimas, aps 
rengimas įvairiais atvejais, gražus elgesys ir kt. —-

Dar galima gauti šių L. K. Moterų Draugijos leidinių:

1. „TIESOS IR MEILĖS TARNYBOJE“, redagavo 0. Beleekie 
ne. Knyga gausiai iliustruota, 260 pusi., kainuoja 6 litus.

2. „KRIKŠČIONIŠKOJI ŠEIMA“. Kaina 50 et.
3. „NAMAI IR MOTERIS“, redagavo M. Sidaravičienė. Kaina 

— 1,50 et.
4. „KĄ VALGOME“, redagavo — Elena Repšytė - Starkienė 

Kaina — 1.50 et.
5. „MŪSŲ RŪBAI“, redagavo Elena Repšytė - Starkienė. Kaina 

1.50 et.
■ . ®

Reikalaukite knygynuose ir „Moters“ Administracijoje, Kaunas 
Mickevičiaus g. 28.

VISCj INTELIGENTĖS 1938 M. SKAITO
dvisavaitinį iliustruotą studentų — studenčių laikraštį

STUOEHTII OIEnOil
tBsasKssilaaiTiJaufcnEeb n'£TUDtonT^Ki«ES5l

„Studentų Dienose“ rašo įžymūs profesoriai, rašytojai, poetai, menininkai ir 
kt. Iš moterų ,,St. D.“ bendradarbiauja: K. Grigaitytė, Nelė Mazalaitė, Danutė 
Lipčiūtė, Elina Bujokaitė, A. Jakubaitytė, Ada Ingaunienė ir kt.

„Studentų Dienų“ prenumerata: visiems 1938 m. Lt. 4, — (nuo pradžios metų 
iki atostogų Lt. 2,50 ir nuo atostogų iki metų galo Lt. 1,50). Daugiau pasiturin
čios maloniai kviečiamos būti garbės prenumeratoicmls — lėmėjomis. Joms kai 
nuos metams nemažiau Lt. 6,—.

„Studentu Dienų“ adresas: KAUNAS, LAISVUS AL. 3b, Tel. 21190
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