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NAUJOJI VAIDILUTĖ
MOTERŲ KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS

Nr. 5 - 6 (152) 1938 metl} geguf£s _ birželio mėn XVIII

yelolers asmenybė
Asmenybės*) klausimas ankštai susijęs su moralės, sociologijos ir 

pedagogikos klausimais... Praeitais šimtmečiais asmenybės sąvoka vai
dino Sprendžiamąjį vaidmenį didėlių dogmų klausimuose: Švenčiausios 
Trejybės ir Nekalto Prasidėjimo. Šios dogmos ir šiandien turi didelės 
svarbos teologijos, filosofijos ir gyvenimo klausimuose. Asmenybės są
voka nustato valstybės kompetencijos ribas. Asmenybės ugdymas yra 
pirmaeilis auklėjimo uždavinys.

Pirmoj eilėj tenka išsiaiškinti, kas yra asmenybė. Naujagimis yra 
lygiai žmogiškas asmuo, kaip ir subrendęs žmogus. Išrodo, kad asme
nybė yra pastovaus didumo, tačiau, nežiūrint to, yra kalbama apie as
menybės ugdymą, o psichopatologijoje keliamas „asmenybės dvilipu- 
mo'' klausimas. Aišku, kad minėtais atvejais tas pats žodis turi kitą 
reikšmę. Žodžio „asmuo" reikia skirti trigubą prasmę.

Pirmutinė, pagrindinė ir esminė asmens prasmė grindžiama meta
fizika. Asmuo yra žinomas ontologinis dydis, kurį šv. Tomas taip api
brėžia: distinctum subsistens in aliqua natura rational!.

Asmuo yra individas, t. y. vienybė ir visybė drauge, skirtinga nuo 
kitų būtybių ir egzistuojanti savyje. Individai yra įvairių tobulumo 
laipsnių. Aukščiausio tobulumo individas yra asmuo arba protingai eg
zistuojantis individas. Šv. Tomas yra pasakęs, kad asmuo yra tai, 
kas gamtoje tobuliausia.

Ar reikia daryti skirtumą tarp asmens ir individo žmoguje? Taip! 
Vertingumo žvilgsniu nėra tas pats, kad mes esame individas ir asmuo. 
Yra didelis skirtumas tarp žemesnių ir protingų individų — asmenų.

*) šia tema Mgr. Dr. J. Hoogveld, Nimeque katalikų universiteto profesorius, Tarp
tautinės Katalikių Unijos dvasios vadovas, 1937 m. Briuselio. tarptautinėje moterų stu
dijų savaitėją skaitė paskaitą, kurios santrauką čia dedame.
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Gamtos tvarkoje visi kiti individai išskyras žmogų, yra tik lai
kinos fazės didžiausiame kosminiame procese, jie atsiranda ir nyksta 
visumoje, neturėdami nuosavios pradžios ir pabaigos; jų tobulumo 
laipsnis minimalinis ir nepastovus, jie sudaro pereinamąjį momentą 
kosminėje evoliucijoje. *

Žmogus juos viršija. Žinoma, kūnu žmogus priklauso žemesniam 
kosmosui; ir kaip toks jis yra praeinantis reiškinys, kuris atsiranda ir 
išnyksta, ir jo laikinas gyvenimas, psalmisto žodžiais tariant, tėra tik 
trumpas atdūsys.

Tačiau, šalia medžiaginio dėsnio yra aukštesnės tvarkos dėsnis, 
duodąs žmogaus egzistencijai visai kitą prasmę. Todėl žmogus nėra 
vien fazė kosminiame procese, vien visumos funkcija, jis turi nuo- 
savią pabaigą, ir dėl to negali būti traktuojamas daiktu. Žmogus tu
ri savo pašaukimą, savo veikimą ir teisių sferą, kurios niekas negali 
užginčyti. Jis yra laisvas Savo veiksmų viešpats, atsakingas savo li
kimo autorius. Tarpe kitų žemės būtybių žmogus yra tikras karalius.

Kiekvienas žmogus turi savo asmenybę: naujagimis ir suau
gęs, iš; .okslintas ir bemokslis, didžiausias nusidėjėlis ir šventasis. Ar 
reikia dar pridurti ir moteris? Taip atrodo, nes dar nepamirštas isto
rinis melas, kad Bažnyčia Macon'o suvažiavime kėlė klausimą — ar 
moteris turi sielą? O dalykas buvo toks: — vienas dalyvių, perdaug 
besigilindamas į filologiją, iškėlė klausimą — ar žodį „hömo", reiškian
tį vyriškąją lytį, galima pritaikyti moteriškajai lyčiai? Prancūzų kalba 
ir šiandieną dar susiduria su šio žodžio dviguba-prasme: „T home" =
reiškia ir žmogiškąją būtybę ir vyriškąją būtybę.

Dar pastaraisiais laikais kai kurie katalikų autoriai tvirtino, kad 
Bažnyčios daktarai, pav. šv. Tomas, traktavo moterį žemesniu padaru 
kaip vyrą. Šv. Tomas, remdamasis savo laikų biologinėmis išva
domis, traktavo moters vaidmenį žmonių giminės palaikymui mažiau 
svarbiu negu vyro. Šiandieną mes žinome, kad kai kuriuo atveju 
priešinga nuomonė yra-teisinga. Ne vienas krikščionis filosofas ne-

t

abejoja dėl moters asmenybės vertės. Visi žinome, kad moteryje Mari
joje, Palaimintoje Mergelėje — Motinoje, žmogiška asmenybė pasiekė

* ■

aukščiausio išsitobulinimo laipsnio. Šia asmens verte grindžiama gili 
pagarba mums patiems ir mūsų artimui. Žmogus negali būti trauktuoja- 
mas daiktu. Žmogaus traktavimas daiktu yra pagonybės liekana, ku
ri leido užmušti vaikus ir vergus. Ši baisi neteisybė pradeda atgyti ir 
mūsų laikais.

Niekas, net ir valstybė, neturi liesti žmogaus asmens nuosavios
karalystės.
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Toliau eina psichologinė asmens prasmė. Mes turime sąmonę. Iš 
visų, šios žemės gyventojų vienas žmogus pažįsta save (nors ir aprėžta
me laipsnyje); jis gali save sekti ir kontroliuoti. Savęs sekimas, ste
bėjimas, mąstymas yra savos sielos reiškiniai.

Trečias asmenybės žvilgsnis — asmuo kaip moralinė būtybė. Šis 
klausimas yra dabartinių laikų filosofų ir pedagogų studijų objektas. Tik 
moraliniu požiūriu gali būti svarstomas asmens ugdymo ir formavimo 
klausimas. ""

Materiastai ir empiristai neturi tikros asmenybės sąvokos moraliniu 
žvilgsniu; taip pat ir kai kurios idealizmo formos klaidina šiuo svarbiu 
klausimu.

Mūsų inteligencijos šviesa atidaro mums neribotas perspektyvas. 
Protu mes pasiekiame visus Dievo sukurtus daiktus ir šia šviesa mes 
siekiame ligi paties Kūrėjo, nors tik šešėliais ir vaizdais. Daiktų ver
tė ir mūsų gyvenimo prasmė tampa mums suprantamos, Šios šviesos 
dėka išauga mumyse mūsų veiksmų kontrolė, savęs valdymas, mes 
tampame atsakingais savo likimo vairuotojais. Visi kiti tvariniai, ne
turintieji inteligencijos, judinami likimo būtinybės dėsnių.

Žmogus yra sudėtinga vienybė, kurios sintezėj yra fizinių, biologi
nių ir dvasinių pradų.

Kai dvasia viešpatauja, žmogaus gyvenimas atitinka asmenybės 
reikalavimus. Šia prasme žmogaus asmenybė gali žengti pirmyn. Že
mės rojuj asmens tobulumas buvo užtikrintas Dievo dovana, dabar 
tenka jį pasiekti karčių kovų kaina. Harmonija yra tik tuomet, kai 
dvasios dėsniai valdo žmogaus veiksmus.

Savęs formavimą daugelis autorių vadina asmenybe.
Nežiūrint kokia būtų mūsų fizinė ir biologinė sudėtis, koks būtų 

mūsų temperamentas ir psichiniai savumai, kol esame sveiki, mes su-
' ■ •

gebame, pasinauduodami mums duota laisve ir Dievo malone, statyti 
mūsų asmenybės šventyklą. Ir kai mūsų kelionė bus baigta, Dievas 
teis mus visus, elgetas ir karalius, pagal normas, reikalavimus, ku
riuos mums stato asmens vertė.

Dabar pažvelkime į asmenį socialiniu žvilgsniu. Ši vienybė ir visy
bė, kurią sudaro žmogaus' asmuo, yra atskiras kompleksas; tačiau nė
ra absoliučiai izoliuotas. Priešingai, kaip individas jis yra įterptas į 
fizinį kosmosą; mūsų asmuo, kaip dvasinė būtybė, pakviestas į dvasinę 
tvarką. '

Šis ryšys, kurį mes palaikome su kitomis žmogiškomis būtybėmis, 
gražiai charakterizuojamas žinomais Aristoto žodžiais: „Žmogus savo 
prigimtimi yra socialinė būtybė". Mūsų asmens pažanga neįmanoma 
nieko negaunant iš kitų ir nieko neduodant kitiems.

• • t •
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Visi žmonės, kurie gyvena dabar, ir visi žmonės buvusių ir būsi
mų šimtmečių sudarą didžiulę karalystę, dvasinę karalystę, kuri sie- 
kia aukščiausio tobulumo laipsnio — Dievo. Tai nėra filosofinė ideo- 
logija, arba idėjų konstrukcija, tai yra gyva ir kilni tikrovė. Dėl šių 
motyvų žmonės privalo kits kitam padėti ir mylėti. Dėl to Dievo meilė 
reikalauja artimo meilės, o artimo meilė yra asmens pažangos sąlyga 
ir pagrindas.

Mes gyvename buvusių kartų laimėjimais, kiekvienas mūsų, neiš
skiriant nė genijų, įneša tik labai mažą dalį į žmonių kultūrą, mes gau
name sielos liepsnas iš mūsų protėvių ir privalome perduoti kultūros 
turtus būsimoms kartoms. Per kultūrą mes pasisaviname dvasios dar
bus, ne tik medžiaginę techniką, kuri čia sudaro žemesnį laipsnį, bet 
pirmiausia mokslą ir iš čia visas moralines ir religines vertybes. 
Dėl to kiekvienas tikrai religingas žmogus, pirmoj eilėj šventasis, yra ži
bintas visai žmonijai. . . ■ :

Pastaruoju laiku daug kalbama apie vertybių filosofiją, vertybių 
karalystę. Ir ši karalystė iš tikrųjų egzistuoja, ji yra reali. Tik ji ne- 
sudaro, kaip tai nori kai kurie filosofai, „ein drittes Reich", trečios ka
ralystės, šalia fizinės ir psichinės sričių. Ši vertybių tvarka neegzis
tuoja savyje, ji egzistuoja tik žmoguje ir per žmogų. „Objektiver Geist"— 
objektyvi siela nieko nereiškia be subjektyvios asmeninės, priimančios, 
atnaujinančios ir kuriančios sielos.

Visame, kas buvo pasakyta, randame pagrindą, dėl kurio mes 
galime ir privalome mylėti šeimyninę ir tautinę bendruomenę; mums 
jos yra kultūros židiniai, sielos vertybių šaltiniai, asmens pažangos prie
monės, o svarbiausia priemonės pasiekti mūsų asmeninį ir bendrą tiks
lą— Dievą. Taip pat mes galime mylėti mūsų rasę, jei, apskritai, mes 
turime galimumų surasti mūsų bendrus protėvius.

Tačiau, ar tai yra naudinga mūsų laikais. Yra didelis skirtumas 
tarp protingos ir teisingos meilės1 ir neapgalvoto ir juokingo dievinimo, 
kuris iškreipia tikrus santykius ir dažnai paskatina aukštesnių verty
bių niekinimą, arba per mažą jų vertinimą. Egoizmas veda visuomet 
į netvarką, o kolektyvinis egoizmas yra žymiai sunkesnis ir pavojin
gesnis, nes jis moka pasislėpti po vertybės priedanga.

Mūsų laikų įvykioi tai aiškiai parodo, kaip ranka rankon dirba as
menybės neapykanta ir pažeminimas.

Viso to pakanka parodyti, koks yrą moters garbės pagrindas, nes 
jis yra drauge žmogaus garbės pagrindas. Ši garbė yra visiškai lygi 
vyro ir moters. Ir šiai lygybei atitinka teisių ir pareigų lygybė, einanti 
iš prigimties dėsnio.
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Tad aišku, kad tarp moters ir vyro nėra esminės nelygybės, yra 
tik skirtumai.

Antra vertus; mes atmetam beprasmį suvienodinimą, kuris nepri
pažįsta skirtumų, nori juos panaikinti. Bet skirtumuose mes nematome 
nei aukštesnių, nei žemesnių žmogiškų savybių.

Perdėtas egalitarizmas (suvienodinimas) yra antikrikščioniškas ir 
antifilosofiškas, jis nekelia moters, priešingai — ją žemina. Egali
tarizmas netinka gyvenimui, nes gyvenimas mėgsta diferenciaciją.

Yra skirtumai, skirtumus gerbdami nusilenkiame Dievo protingai 
tvarkai. Kiekvienas turi savo funkciją kūrime; tad aišku, kad tėvo ir 
motinos vaidmens negali būti sukeisti. Tačiau iš to jokiu būdu nega
lima daryti išvados, kad dėl šių skirtumų vienas iš dviejų galėtų būti

* • I - ‘

aukštesnis prigimtimi, arba kaip asmuo, ar kaip žmogiškoji būtybė.
Svarbioj žmonių giminės palaikymo funkcijoj moters ir vyro įnašai 

yra lygūs. Moters organizmui pavestas naujos gyvybės išsivystymas, 
jai priklauso sprendžiamasis vaidmuo visame pirmutiniame auklėjime, 
tuo tarpu kai vyras turi kitų pareigų, pav., uždirbti savo šeimai pragy
venimą ir t. t.

Pagaliau ne visuomet lengva nustatyti teisingus santykius, kurie 
eina iš lyčių skirtumų. Dėsnio: „ne nelygybė, bet skirtumai“, pritaiky
mas privalo būti pagrįstas protingu atsargumu, pavyzdžiui, ar moteris 
turi teisę reikalauti politinės lygybės.

Tenka pastebėti, kad natūralinė teisė reikalauja tik vieno, kad 
valstybė būtų gerai valdoma. Valdymo forma priklauso nuo dau
gelio sąlygų. Šv. Tomas duoda pirmenybę tai valstybės formai, kur 
visi piliečiai turėtų tam tikrą dalį valdyme.

Tačiau ar moteris savo prigimtimi yra išskirta iš politikos? Kai kas 
tą tvirtino, bet kas išdrįstų šiandien, dabartinę valandą, pakartoti šią 
klaidą? Ar mes neturėjome aukštos vertės moterų valstybių pryšaky, 
pav., Marija-Teresė ir karalienė Viktorija. Olandai jau apie pusę šimtme- 

1 čio moters protingai valdomi laimingai gyvena.
Dabar, kada daugelis kraštų įvedė rinkimų teisę, ar gali būti drau

džiama moterims kovoti dėl lygios įtakos į valstybės kryptį, įstatym- 
davystę. Atsargiomis ir legaliomis priemonėmis moterys gali kovoti 
dėl šių teisių lygybės. Labai keista, kad kultūringoms moterims pa
neigiamos teisės, kurios pripažįstamos nekultūringiems vyrams.

Joks principas negali tam prieštarauti. To negalima pateisinti skir
tumais, kurie yra tarp vyro ir moters. Pateisinimui šios moterims da
romos neteisybės apeliuojama į prigimties skirtumus, į moters inteli
gencijos žemesnį laipsnį, kas yra iš pagrindų klaidinga.
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Čia dar tenka nurodyti; kad pozityvinę įstatymdavystę dar šian
dien didžiausia dalimi nustato vyrai vyrams.

Išvadoje, galima teigti, kad atsižvelgdamos į lyčių skirtumus ir 
Dievo nustatytą tvarką moterys gali kovoti dėl savo teisių, kurios pri
valo joms užtikrinti asmens garbę ir lygybę. Jokia žmogiškosios kul
tūros sritis joms neuždrausta.

Ir ypač jųjnisija laukiama asmens tobulėjimo darbe.
Jos čia laukiamos dėl dviejų svarbių motyvų: pirmiausia, kad mo

teriai lengviau prieinamos aukštesnės vėrtybės: — moralinės ir religi
nės; toliau, kad moteris motina daro nepaprastai didelę įtaką žmogaus 
auklėjime. Patyrimas rodo, kad ši įtaka daugeliui žmonių turi spren
džiamos reikšmės visam gyvenimui. Didelis skaičius žmonių grįžtą į 
pamestą tikrąjį Dievo kelią, prisiminę savo jaunystę ir motiną -— vai
ko dienų angelą sargą.

Su šv. Augustinu neišskiriamai sujungtas šv. Monikos vardas. Mo
niką rasime daug žmonijos istorijoj.

Moters moralinė vertybė spinduliuoja gailestingumu, giliu prisiri
šimu, ištikimybe, pasiaukojimu.

Motina daro didžiausią įtaką į jauną kartą o per ją į tas asmeny
bes, kurios rytoj vadovaus visuomenei.

Moraliniu žvilgsniu motinystė yra didi žmogaus garbė. Kad mo
tinystė šiandien dažnai žeminama yra didelio puolimo ir toli pažengu
sio pagonizmo ženklas. Neo - maltuzianizmas, abortai, skaitlingos šei
mos neįvertinimas yra taip pat puolimo ženklai.

Psichologiniu žvilgsniu labai nusikalsta tie psichologai ir pedago
gai, kurie dar bando kalbėti apie moters žemesnę padėtį, nes tas su
stabdo jų iniciatyvą ir paraližuoja aktyvumą, veiklumą. Visada rei
kia atsiminti, kad žmogaus asmenybės išsivystymui moterys turi aukš
tą paskyrimą, aukščiausią misiją šiame pasauly. Tokia yra Dievo 
valia!

Tikras yra dalykas, kad Dievas nori išgelbėti pasaulį per moteris. 
Garbinga būti bendradarbėmis Dievo darbuose ir kovoti Jo garbei. Jei 
katalikės moterys išsilaikys savo pozicijose, jos pastos kelią antikristui 
ir per jas bus įvykdyta: Christus vincit, Christus regnat, Christus <
imperat.
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550 meių
Lietuvos krikšto sukakties reikšmė
1‘

Jau suėjo 550 metų nuo to momento, kai didieji Lietuvos kunigaikš
čiai Jogaila ir Vytautas ėmė christiniazuoti Lietuvą (1387 m.) Šiemet per 
Sekmines visoje Lietuvoje, o 22 gegužės Vilkaviškyje ir gegužės 29 d. 
Kaune specialiai minima šita reikšminga Lietuvai sukaktis. Šia proga 
svarbu įsisąmoninti ne tik į Lietuvos krikšto reikšmę, bet ir tuos uždavi
nius, kurie susidaro katalikų visuomenei mūsų laikais naujosios chris
tianizacijos aplinkybėse.

Jei šiuo metu įsigilinama į Lietuvos istoriją, tai tenka gailėtis, kad 
lietuvių tauta priėmė krikščionybę labai vėlai, būtent, viduriniams am
žiams einant į galą. Kadangi viduriniais amžiais krikščioniškoji civi
lizacija buvo vienintelė europiška civilizacija, tai Lietuva, pavėlavusi 
įsijungti į krikščionijos pasaulį, neturėjo savo religinio ir kultūrinio vi
duramžio., Tai, galima sakyti, buvo didžiausia religinė, kultūrinė ir 
tautinė lietuvių tautos nelaimė ta prasme, kad visos kitos istorinės jos 
nelaimės yra organiškai susijusios su šita pagrindine klaida.

Lietuvos kaimynai slavai ištisais keturiais šimtmečiais anksčiau 
įsijungė į krikščionijos pasaulį: būtent, lenkai priėmė krikščionybę 
966 m. iš Vakarų, rusai — 988 m. iš Rytų. Viduriniais amžiais drauge 
su krikščionybe ėjo ir europiško j i kultūra, visuotinai reikšminga pagal 
anuos laikus. Ji nešė su savim ne tik tautos evangelizaciją ir bažnyti
nę organizaciją, bet ir švietimą, meną, mokslą, literatūrą. Tauta, 
priėmusi krikštą, įsijungdavo ne tik į religinę universalinę bendruome- 
jię, kuri buvo Bažnyčia, bet ir į europiškąją kultūrinę bendruomenę, 
kuri buvo tada krikščioniškoji civilizacija. Todėl tuo laiku; kai lie
tuvių tauta skendėjo ištisus šimtmečius pagonystėje, jos kaimynai 
krikščioniškosios Bažnyčios ir krikščioniškosios civilizacijos įtakoje 
stiprėjo dvasiškai ir tuo pačiu tautiškai.

Suprantama savaime, kokia turėjo susidaryti dvasinių ir kultūrinių 
jėgų nelygybė, kai lietuvių tauta ėmė savintis krikščionybę iš vieno 
slaviško kaimyno. O padėtis dar labiau pablogėjo, kai prie to prisidė
jo politinis, socialinis ir kultūrinis lietuvių artėjimas su lenkais.

Dabar nevienas istoriškai nesusipratęs ar tendencingas žmogus yra
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linkęs krikščionybę kaltinti lietuvių tautos nuasmeninimu ir nutautini
mu. Tai, iš tikrųjų, nelemtas nesusipratimas. Iš esmės krikščionybė ne 
tik nėra nutautimo veiksnys, bet dar yra stipri atrama tautinei kultūrai 
todėl, kad ji suteikia šiai universalinio turinio ir stengiasi prabilti į kiek
vieną tautą jai tinkamu būdu. Ne krikščionybė buvo kalta, kad lie
tuvių tauta tautiškai suskilo savo viduje ir žymiai nustojo savo tau
tinės individualybės, bet jos labai vėlus įsijungimas į krikščionijos pa
saulį, jos kultūrinis ir tautinis atsilikimas ir politinis susipainiojimas .■ - . ■ . •_ ’ v ■ _
santykiuose su lenkais. Ir vėl, reikia pasakyti, niekas nebūtų galė
jęs čia turėti lemiamos reikšmės, jei ne šitas nelemtas, neatgailimas, 
pavėlavimas priimti krikščionybę.

Bet net nežiūrint į tas vėlesnes lietuvių tautos nelaimes, kurios pas
kui ištiko priėmusią krikštą lietuvių tautą, Lietuvos krikštas taip, kaip 
jis buvo įvykdytas, buvo, kaip įtikimai įrodinėja kai kurie mūsų isto
rikai, geriausia išeitis iš susidariusios XIV šmt. pabaigoje padėties.’ 
Krikščionybės priėmimas iš Vakarų, bet ne iš Rytų išgelbėjo lietuvių 
tautą du kartus nuo surusėjimo, kuris būtų galėjęs ateiti vieną kartą 
neilgai trukus po krikšto priėmimo ir antrą kartą — XIX šmt. antroje 
pusėje, kai prasidėjo Muravjovo politinės ir kultūrinės prievartos po
litika. Ir vienu ir antru atveju tik katalikybė, susitelkusi su lietuvių 
tautos interesais, išgelbėjo tautą nuo mirimo pavojaus. Pirmą kartą 
per daug lietuvių valstybė buvo palinkusi į rusiškąją kultūrą ir valsty
biškumą, antrą kartą mažas buvo tautinis ir kultūrinis lietuvių tautos 
atsparumas, kad lietuvių tauta būtų galėjusi išeiti iš kovos galutinai 
neperblokšta be katalikybės pagalbos, kuri kovojo prieš stačiatikybę 
turėjo remtis, be kita ko, ir tautiniu momentu.

Taip pat buvo, didelė laimė, kad lietuvių tauta išvengė katalikybės 
priėmimo iš kovojusių prieš ją Ordinų, nes šitiems krikščionybės pla
tintojams ne tiek rūpėjo Lietuvos christianizacija kiek, lietuvių tautos 
užkariavimas.

Lietuvių tautai priimant krikštą gana smarkiai reiškėsi lenkų įta
ka, kuri taip pat sudarė nepatogumų, bet vis dėlto, tie nepatogumai pa
gal istorines aplinkybes buvo mažesni, kaip kad priimant krikščionybę 
iš Rytų ar Ordinų. Tai ypatingai paaiškėjo tada, kai lietuvių lenkų 
santykiai susikomplikavo politiškai, socialiai ir kultūriškai. Jei dėl ši
tos priežasties ir taip pat dėl to, kad lietuvių tauta buvo pavėlavusi 
priimti krikščionybę ir kultūriškai ir tautiškai tuo laiku atsilikusi paly
ginant su lenkais, Katalikų Bažnyčia ir nedavė tautinei lietuvių kultūrai 
ką būtų galėjusi ęluoti kitose aplinkybėse, tai vis dėlto katalikybė ir jos 
darbininkai padėjo pagrindą tautinei lietuvių kultūrai ir tuo pačiu pa
darė vėliau galimą lietuvių tautos atgimimą.
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Reikšminga yra visų pirma tai, kad Lietuvos didieji kunigaikščiai, 
Jogaila ir Vytautas, kurie su savo valdiniai^ paprastai susižinodavo sve
timomis, bet ne lietuvių kalba, Lietuvos christianizacijos metu pratarė 
betarpiškai į lietuvių tautą jos gimtąja kalba. Tai buvo pirmas pa
sireiškimas to bendro, Katalikų Bažnyčios visada praktikuojamo dės
nio, kad pastoracija, pamokslai ir kitos christianizacijos priemonės tei- 
kiami yra tautiškai individualiniu būdu.

Vėliau, XV - XVIII štm., dėl tos pačios priežasties yra išaugusi re
liginė literatūra lietuvių kalba, kuriai kurti ir tobulinti pasidarbavo, 
tarp visos eilės kitų rašytojų, tokie žymūs Bažnyčios atstovai, kaip kun. 
M. Daukša, ir jėzuitas K. Sirvydas. Jei šitie katalikai patriotai nebūtų 
sukūrę XVI - XVII štm. religinės litetratūros ir ištobulinę rašomosios lie
tuvių kalbos, kažin, ar lietuvių atgimimas XIX štm. būtų buvęs gali
mas. Tegul Bažnyčios žmonės istorinėje Lietuvoje nėra padarę to, ką 
jie būtų galėję padaryti palankesnėse politinėse, socialinėse, kultūrinė
se ir tautinėse sąlygose, vis dėlto pasilieka faktas, kad jų tarpe buvo ir 
tokių, kurie turi neįkainuojamų nuopelnų lietuvių tautinei kultūrai 
ir tautiniam atgimimui.

Kalbant apie Lietuvos krikšto išdavas negalima nepaminėti dorinio 
jo reikšmingumo. Jei lietuvių tauta, ir ypač liaudis, išliko moraliai 
sveika ir kultūriškai pajėgi, tai didžiausias nuopelnas čia priklauso Ka
talikų Bažnyčiai ir jos darbininkams. Krikščioniškoji dora, ypač tokia, 
kaip jinai suprantama ir saugojama Katalikų Bažnyčios, yra didelis 
teigiamasis veiksnys tautų gyvenime. Lietuvių šeima, kuri visada 
buvo tvirta atrama religiniam, kultūriniam ir tautiniam gyvenimui, sė- 
mė tvirtų principų ir nusiteikimų iš krikščioniškosios etikos ir katalikiš
kųjų bažnytinių tradicijų. Tuo būdu šita dorinio ir tautinio gyvenimo 
ląstelė iki paskutinių laikų buvo nepalaužiamai atsilaikiusi visoms vals
tybinio ir visuomeninio gyvenimo audroms.

Tiesa, gyvenimo audros nėra nurimusios, ir priešingi Katalikų Baž
nyčiai gaivalai nesiliauja puolę pačių jos pagrindų, kaip kitur, taip ir 
Lietuvoje. Ne tik Bažnyčia, bet ir visas kultūringas pasaulis yra atsi
dūręs didžiausių katastrofų pavojuje. Iš kraštutinių visuomenės sparnų, 
iš kairės ir iš dešinės, yra sukilę pagoniški gaivalai ir, tartum senovės 
barbarai, gręsia išardyti drauge su Bažnyčia pačius civilizuoto gyveni
mo pagrindus. Ir vėl, krikščioniškoji civilizacija yra pašaukta tapti 
vienintele tikrai europiška civilizacija.

Prieš Katalikų Bažnyčią vėl atsistoja christianizacijos, arba, tikriau 
pasakius, rechristianizacijos uždavinys. Kadaise krikščionybė plito la
biau išoriniu būdu, dabar vadinamajame kultūringajame pasaulyje 
jinai tegali plistis visu pirma išvidiniu būdu. Svarbu grąžinti Kristų
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pačius gyvenimo pagrindus: į šeimą, kuri paskutiniais laikais ėmė ir
ti ją griaunamą veiksmų įtakoje; į profesiją, kuri nustojo savo dorinio 
pobūdžio. kapitalistinės santvarkos aplinkybėse; į visuomenę, kuri pa
sidarė* chaotinių gaivalų sąspyris ir nuolatinių kovų yra blaškoma; į 
valstybę, kuri, tapusi idoliatrijos objektu, nustojo tikrų santykių su die
viškuoju pasauliu. "

Kaip prieš 550 metų, taip ir dabar, christianizacijos reikalas mums 
yra lygiai aktualus, nors jo linkmė ir tenkinimo būdai yra radikaliai 
pasikeitę. Tautos christianizacija niekados nesibaigia. Drauge su re
liginio gyvenimo dinamika jinai keičia savo lytis pagal istorines ap
linkybes, bet niekados nepasidaro nebereikalinga. Suprasti tai ir įsi
jungti į religinio tobulėjimo darbą lietuvių katalikų visuomenei yra ak
tualus uždavinys, kuriuo faktiškai turėtų būti tęsiamas Lietuvos krikšto 
darbas.

Šis dinaminis ir ryžtingas darbas bus stipriausias laidas ugdyti lie
tuviškai tautinei kultūrai, kuria turime itin susirūpinti švenčiant Lietu
vos Nepriklausomybės 20 metų sukaktį.

. Šitame nuolatinio atsinaujinimo ir nuolatinio bangoj imo vyksme 
katalikams labai lengva prarasti dinaminį nusistatymą ir sustingti pa
syvume ir abejingume. Tokiais momentais atkrikščioninimo darbas pa
sidaro nesėkmingas ir užleidžia vietą kitam priešingam nukrikščionini- 
mo darbui. .

Įsigyti tada nepalaužiamo dinaminio nusistatymo christianizacijos 
darbe ir šitą darbą dirbti su visu atsidėjimu yra du pagrindiniai uždavi
niai, kurie turėtų tęsti krikšto darbą. Susirūpinti šituo reikalu ir ryžtis 
įsikinkyti į christianizacijos akciją kaip tik pravartu minint Lietuvos 
krikštą: jei jis buvo Lietuvai visais atžvilgiais reikšmingas įvykis, tai 
nemažiau svarbu jį tęsti christianizacijos darbu mūsų gyvenamose ap- . i . ' ■ ' . * ■ ■ .
linkybėse; ir jei Lietuvai brangiai atsiėjo pasivėlavimas su krikšto priė
mimu, tai ne mažiau brangiai gali jai atsieiti ir katalikų apsileidimas 
visuomenės christianizacijos darbe. Kol ne vėlu dar katalikams r ei- e - ■ .
kia gyvai sukrusti. Taigi visus katalikus kviečiame minėti Lietuvos 
krikšto sukaktį ir ta proga ryžtis gyvai dalyvauti katalikiškajame darbe. 

■ v

Kataliku Veikimo Centro, v-
Vyriausioji Valdyba
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E. Jaękevičaite
♦ , • ’ * * • .

Liaudies meno sos
’ • • . ■ , r

Naujoje Romuvoje š. m. Nr. 6 buvo Peregrinaus straipsnis „Sve
čiuose pas lietuvius", o praeitų metų Lietuvos Aido Nr. 538 — Ig. Kon
čiaus straipsnis „Maldos kryptis". Vienas straipsnis lietuvio, antras 
svetimšalio, filosofijos ir politikos mokslų daktaro, bet abu tuo pačiu 
lietuviškos kultūros klausimu — mūsų liaudies meno reikalu. Apie sa
vą kultūrą šiais laikais daug kalbama, bet žodžiai toli nuo realybės. 
Nieks neabejoja, kad vienas kertinių tautos kultūros akmenų yra liau
dies menas. Ypač lietuviškoje kultūroje liaudies menas sudaro ryš
kiausią jos bruožą. Dar daugiau galima pasakyti: liaudies menas tai 
lietuviškos kultūros spiritus movens. Didžiulis šios srities lobis su
krautas visos tautos pastangomis ilgais laisvės ir priespaudos šimt
mečiais, dar nėra mūsų pilnai išžiūrėtas ir įvertintas * Mūsų šviesuomenė 
mėgsta progai pasitaikius, ypač svetimųjų tarpe, pasigirti, pasididžiuo
ti liaudies meno kūriniais. Bet toji pati šviesuomenė neišmoko tų kū
rinių branginti ir mano, kad sukrovus dalį šio turto į muziejus, o dale
lę į savo butus, ji jau atliko savo pareigą praeities ir ateities atžvilgiu. 
Kokiais sumetimais mes drįstame tuos liaudies meno kūrinius skirti tik 
muziejams ir lengva širdimi tvirtinti, esą rūpintojėlių ir kryžių apsčiai 
jau ten sukrauta. Vadinasi, mūsų pareiga atlikta! Liaudis sukūrė lie
tuvišką meną nesigailėdama nei laiko, nebodama nei kruopštaus dar
bo, nei lėšų, kurios dažniausiai būdavo menki ir vargingai pelnyti ska
tikai. Mūsų šviesuomenei liko pareiga nors tą brangų turtą išsaugoti. 
Apsaugoti ir išsaugoti turime ne tik tą dalį, kurią atgabenome į mu
ziejus, į butus, bet visą be išimčių. Galime menkai nusivokti meno sri
tyje, tačiau pažvelgę vien į dailininko Adomo Varno kryžių 1926 metų 
rinkinį, greit suvoksime kompozicijos, formų nepaprastą turtingumą. Iš 
to rinkinio taip pat gaunasi vaizdas, kad mūsų kryžiai, koplytėlės 
krypsta, virsta, laikas, vėjas, lietus juos ardo, laužo ir naikina. Mes 
su ramia širdimi žiūrime, kaip nepriklausomoje Lietuvos žemėje žūs
ta mūsų liaudies menas, lietuviškos kultūros branduolis ir dėl to nė 
kiek nesisielojame, priekaištų sau nedarome. Pripratę linksniuoti tau
tiškumą nejučiomis išleidžiame iš rankų tautinių vertybių didžiausį 
brangakmenį — liaudies meno kūrinius, mūsų kryžius ir koplytėles,

1 , ■ ■
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šventųjų sodybas, anot Ig. Končiaus. Visai pelnytai susilaukiame drau
giško, bet rimtai įspėjančio svetimšalio balso. Jo žodžiai: „Galiu iš 
tiesų sakyti, kad man skaudėjo širdį kiekvieną kartą matant Jūsų ša- 
lyje griūvantį medinį kryžių, ir, deja, yra jų daug, kurių po 10 metų, 
galbūt, nebebus. Ir taip pat žeidė man širdį, kai man sakė, kad be
veik šie visi kryžiai yra iš senesnių laikų, kad šiandien niekas naujų * 
nebedrožia...

Ar taip yra? Ar iš tikro mirs mums Lietuvoj liaudies menas? 
Mes, Vakarų europiečiai, su pavydu žiūrime į Jus, nes Jūs turite kaž
ką, ko mes jau daugiau kaip šimtas metų nebeturime: gyvą liaudies 
meną; ir ar dabar Jūs leisite žūti tam, kuo pranešate mus?" (N. R. š. 
m- Nr. 6.).

Jautresniam lietuvįui-ei darosi gėda, kad svetimieji turi primin
ti mūsų pareigas. Svetys stebiasi, kad mūsų liaudies menas — kryžiai,

14



rūpintojėliai dar gyvi mūsuose, tik jam gaila matant juos taip apleis
tus, nykstančius. Jis mus ragina juos gelbėti ir neleisti sunykti/gerbti

• ■ * • . *. . ‘ *

ir didžiuotis, kaip prancūzai gerbia savo gotiškas katedras, italai sa
vo senųjų dailininkų paveikslus. Jis mus taip pat įspėja prieš rimtą 
pavojų, nes neskoningos, pigios prekės vis lagiau išstumia tikrus meno 
kūrinius.

_ ■ ■ i -

Ar po tų karčių teisybės žodžių, dar galėtumėm abejoti dėl reikalo 
mūsų senovės kryžius, koplytėles saugoti ir grąžinti Lietuvos žemei, 
jos laukams, miškams, sodyboms. Kaip pasigėrėtinai gražus vaizdas 
tos sodybos, kurią puošia kryžius, koplytėlė, o apie juos gražus gėlių 
darželis. Tas taip artima lietuvių sielai, miela širdžiai. Be to, mūsų 
kryžiai, koplytėlės yra susijusios su vidiniais mūsų pergyvenimais, su 
malda, kaip Ig. Končius savo straipsnyje pažymi: „Lietuvis jautė reika
lą melstis ir statė kryžius. O dabar, ar pasikeitė maldos kryptis, o gal 
iš viso malda iš mūsų išnyko?" Ir klausia susirūpinęs: „Kažin, ar mu
sų tarpe ir tikrai nebėra tokių, kurie norėtų šventomis sodybomis pasi-
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rūpinti arba tokių, kurie turėtų rūpintis?" Tokie šauksmai spaudoje ne
gali likti be atgarsio. Juk tai mūsų lietuviškos kultūros SOS. Pirmon 
eilėn privalėtų atsiliepti lietuvė. Jai širdies balsas suprantamesnis, jos 
grožio pajautimas gilesnis, ji savo rūpesčiu, širdies guodomis, skundais 
ir maldomis pirmoji skubėjo prie kryžiaus, prie Gerojo Tėvo, ji prie jo 
ieškojo užvėjos, ji kryžių ir koplytėlę puošė gėlėmis ... Prie kryžiaus 
lietuvė moteris yra sudėjusi daug savo gyvenimo valandų — džiaugsmo 
ir skausmo. Kryžius ir jai yra daug padėjęs, raminęs jos sunkios bui
ties dienomis. Mūsų pareiga gerbti-it-mylėti tai, kas mūsų senuoliams 
buvo brangu ir šventa. Ypatingai šiais įvairių jubiliejų metais turė
tumėm į savo darbo programas įtraukti Lietuvos kryžių ir koplytėlių gel
bėjimo akciją. Juk ir svetimtautis mus įspėja: „Rūpinkitės, kad Lietu
va pasiliktų iš tikro Lietuva, o ne be charakterio sklypas, kuriame vis
kas lygu be charakterio, sušlamštinta, vienoda". Juk taip gražu ir lie- 
tuviška, kai „pakelių šventosios sodybos darniai į gamtą įsiterpusios, ta
rytum, su ja suaugusios", sako Ig. Končius. Tad grąžinkim Lietu
vai kryžius ir koplytėles. Į šį darbą turėtų atkreipti dėmesį kultūrinės 
mūsų organizacijos. Būtų labai prasminga ir naudinga paskelbti liau
dies meno propogandos dienas, ar mėnesį, per kurį organizacijos ir 
atskiri asmenys realiu darbu prisidėtų prie mūsų kryžių ir koplytėlių 
sutvarkymo, pagražinimo ir restauravimo. Žinoma, čia mūsų meninin
kai iš anksto turėtų duoti pamokančias instrukcijas, kaip apsaugojimo, 
pagražinimo ar restauracijos darbas turi būti atliekamas, kad bėglobo- 
dami, ar taisydami neSugadintumėm. Lėšų tam reikalui būtų galima 
surinkti iš įvairių pramogų ir rinkliavų, o taip pat, reikia tikėti, jauni
mas aktyviai prisidės savo darbu be atlyginimo.

Tuo pačiu metu mūsų šviesuomenė, dailininkų vadovaujama, turė
tų paskelbti kryžiaus karą mūsų kitsch'ui. Pasidairykime kokius šven
tųjų paveikslus platina mūsų devocionalių krautuvės, knygynai. Juos 
žmonės perka, jais puošia savo butus, prie jų pripranta. Jau laikas ir 
labai laikas tuo rimtai susirūpinti ir veikti.

Kauno Arkivyskupas Metropolitas ^neseniai savo raštu klebonams 
ir bažnyčių rektoriams tarp kitko taip pat nurodė reikalą šiais metais, 
kur reikalinga, pataisyti, išdekoruoti, papuošti bažnyčias bei koplyčias, 
aptverti ar sutvarkyti kapines, pataisyti pakelėse ar kitose vietose esan
čius pakrypusius ar begriūvančius kryžius ir kt.

Visų lietuvių viena pareiga — gyvai atsiliepti į liaudies meno 
SOS.
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M, Andziulytė • Ruginienė

Moters kultūrinė kūryba*
Nors krikščionybė prigijo ir išplito, tačiau jos tiesos negreit dar per

sunkė žmonių sąmones ir širdis. širmaisiais krikščionybės amžiais at
gijusi moteris, vėliau? žiaurų karų ir vaidų pilnais viduramžiais, vėl 
išstumiama iš gyvenimo ir pririšama vien prie sunkaus juodo darbo. 
Tik vienuolynų moterys turėjo daugiau laisvės ir galimumų gyventi 
dvasios gyvenimu. Jos tat šiuo metu daugiausia ir nusipelnė kaipo 
kultūros liekanų saugotojos, o kai kurios ir kaip savarankios naujų kul
tūros gėrybių kūrėjos: šv. Radegonda — elegijų rašytoja, Rosvita iš 
Gandersheim — pirmoji ir beveik vienintelė, turint galvoje ir vyrus, vi
durinių amžių dramaturge, šv. Hildegarda -—rašto Liber simplicis medi- 
cinae autorė, yra viena iš pirmųjų vidurinių amžių medicininės litera- 
tūros kūrėjų, vienuolė Herrada Landsberg — parašiusi svarbų vidurinių 
amžių kultūros istorijai veikalą H ortus deliciarum, kuris, deja, sudegė 
Strasburge per 1870 m. karą.'). Iš pasauliečių moterų iškilo viduram
žiais tik viena kita didikė. Žymiausia yra Eleonora iš Akvitanijos. Jos 
įtaka dvyliktojo amžiaus Vakarų Europos dvasiniam gyvenimui buvo 
tiek svari, kad ji laikomą viena iš didžiųjų kaltininkių — priežasčių, dėl 
kurių įvyko reikšmingas XII-jo amžiaus Vakarų Europos visuomenės 
persilaužimas iš vienuoliškos asketiškos vidurinių amžių galvosenos ir . &
kūrybos formų į pasaulietiškas. Apie šį laiką pietų Prancūzijoje pasi
reiškė visa eilė poečių - trubadūrių. Vienas meridionalinės literatūros 
žinovas tik 1160 — 1250 m. tarpe jų priskaito apie 21. Šio laikotarpio 
moterų rašytojų tarpe ypač iškilo Marija iš Prancūzijos, parašiusi ke
letą lyrinio turinio poemų, taip vadinamų Jais, nemaža romanų, pasa
kėčių ir kt Bėdier manymu, ji bus davusi savo kūriniais pradžią ideą- 
listiniam prancūzų romanur).

Pabaigoje vidurinių amžių ypatingai pasižymi savo raštais ir sa
vo drąsiu ir sąmoningu moterų teisių gynimu italė Christina de Pisan, 
gimusi 1364 m. Jos raštai: „Laiškas meilės dievui", „Laiškai apie Rožės

* Pabaiga. Pradžia „Naujosios Vaidilutės“ Nr. 4,
1) J. Larnac, Histoire de la littėrature feminine en France, 11; H. Finke, Die

I ‘

I & ■Frau im Mittelalter, 30.
2) Larnac, 19. Plačiau apie tai; L. K. M-kų 1933 m. Suvažiavimo Darbai, I, 463.

• > . ■ , -
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romaną"/o ypač „Moterų valstybė" yra rimta ir įtikinanti žmogiškų mo
ters teisių apologetika. Be jokių abejonių ji pripažįstama moterų eman
cipacijos pijoniėrė1). Christiną de Pisan parėmė venecijietė Modesta 
Pozzo raštu „Ponių nuopelnai".

Italijos moterys yra taip pat buvusios aktyvios renesanso sąjūdžio 
dalyvės. Princesių ir kitų aukštųjų damų namai virto meniškojo ir bend
rai kultūrinio gyvenimo centrais. Kai kurios ir pačios ėmėsi plunksnos: 
Izabella d'Esta, Elisabetta Gonzaga, Lukretia Borgia, Olympia Morata, 
Caterina iš Bolonijos ir kt. Šiuo metu moterys užėmė kai kurias uni
versitetų katedras ir iškilo taip pat kaipo tapytojos. Šių žymesnės: Pro- 
porzia de Rossi, Sofonisba iš Cremonos, vienuolė Plantilla ir t. t.

XVI amž. gyveno ir didžioji mistike — mystica doctora — šv. Tere-
■ . ■ - ■ ■ 4 . ,

sė (1515 — 1582), kuri savo mistiškas vizijas išliejo į tokią menišką for-• •* , 
mą, kad laikoma viena didžiųjų įspanų rašytojų. Bernhardas ją va
dina: „Didžiausia figūra Ispanijos antiręformacijos." Pastorius, garsu
sis Bažnyčios istorijos tyrinėtojas, sako:„Savo dvasios turtingumu ir 
savo nepaprastu vispusišku gabumu ji yra viena žymiausių ir šimpa - 
tingiausių visos Bažnyčios istorijos asmenybių." Popiežius Pijus X ją 
vadina „Didžiąja mistikos psichologijos mokytoja"2).

Sekdamos itales ir prahcūzės XVI amžiuje yra jau smarkiai per- 
siėmusios naujuoju literatūriniu sąjūdžiu. Larnąc'as veikale „Histoire 
de la littėrature feminine en France" priskaito šimtus moterų daugiau 
ar mažiau šiuo metu parašiusių. Jų žymesnės: Luisa Labė, kurios kūri
niai yra nepaprastai lengvos gražios formos ir Marie de Gournay — 
didelės erudicijos moteris, parašiusi „Egalitė des hommes et des tem
ines", „Grief des dames", „Apologie", „Epigrammes" ir eilę kitų raš
tų, kuriuose ypatingai gina moterų teises3).

Bet prancūzų literatūros, žydėjimo ir iš viso dvasinio pakilimo pe
riodas yra XVII amž. Ir tiesioginiu ir netiesioginiu būdu moterys yra 
prie to prisidėjusios. Steigdamas literatūros salonus, kuriuęse rinkda
vosi mokslininkai ir menininkai, čia demonstruodavo savo kūrinius, iš
girsdavo apie, juos atvirą kritikos žodį ir iš viso gaudavo čia moralinė, 
o kartais ir materiales paramos — moterys sudarė tuo būdu nepapras
tai palankias sąlygas literatūrai, ir iš viso menui, tarpti. Žymesniais to
kių salonų buvo markizos de Rambouillet ir vėliau p-lės de Scudėry. P-lė 
de Scudėry — dieviškoji Sapho, kaip ją tuo laiku vadindavo — atsi
sakiusi tekėti, nes „moterystė, tai moters vergija", visą savo ilgą ir

1) Suvaž. Darbai, I, 464 — 466. "
2) Otto Karrer, Gott in uns. Die Mystik der Neuzeit, 71 sek.
3) Larnac, op. c., 70 sek.

272

18



turiningą gyvenimą paskyrė vien literatūrai. 1641 m. ji išleido savo 
pirmąjį keturių tomų romaną „Ybrahim”, o po aštuonerių metų išleido 
veikalą „Artamėne ou le Grand Cyrus”, — 10 tomų, 5000 puslapių! — 

; kuriame ji atvaizdavo savo laiko Prancūzijos diduomenės gyvenimą 
' su, be didelio vargo rašte iššifruojamais, žymesniais jos dalyviais. Sa- 
j . ' ' . ■ ■

vo laiku veikalas buvo nepaprastai plačiai skaitomas, kai kurios jo 
i vietos mokomasi atmintinai; be to, veikalas buvo apvainikuotas Pran

cūzų Akademijos ir pats Liudvikas XIV dalyvavo vainikavimo iškilmė-
> v. . tfį

se. P-lės de Scudėry įsteigtame literatūros salone rinkdavusi nemaža 
ir moterų, kurios čia ypatingai aktyviai diskutuodavo mokslo ir meno 

_ problemas.'). 
J . . . ■
■f ...■■■ ■ ... • - . •

! Nesustojant ties kitų šio meto prancūzių literačių vardais, kurių la-
i bai ilgą eilę yra surašęs Larnac aukščiau minėtame veikale, negalima

vis dėlto nesuminėti ponių de Sevignė ir de la Fayette, De Sėvignė 
! yra pagarsėjusi savo nepaprastai gražiais ir turiningais laiškais, o de 

la Fayette yra autorė kūrinio „La Princesse de Clėves” ir Memuarų — 
veikalų „blaivios minties ir švelnios formos”, sako jos kritikai. „La Prin
cesse de Clėves” su savo minties precizija ir stiliaus žavingumu buvo 
toks žymus indėlis į to meto prancūzų literatūrą, kad vyrai iškėlė įtari- 
mą, jog tai ne moters kūrinys. „Jie tai darė kiekvieną kartą, ne be iro
nijos pastebi Larnac, kai moteris savo talentu sukeldavo jų pavydą: 
Christina de Pisan, Luisa Labe, M-me de la Fayette, M-me de Stael, 
G. Sand, M-me Colette”2).

; Kaip nepalankiai dar ir šiuo metu žiūrėjo vyrai į moters kūrybą ir
net jos mokslinimasi, pasakė daugelio vardų Molieras: „Aš geriau pasi
rinkčiau biaurią ir kvailą moterį, negu gražią ir mokytą." Ir tai, prie 

; prancūziško moters grožio kulto!
J Tačiau, nežiūrint kliūčių, vis daugiau išsilaisvinančios moters kū

rybiniai ištekliai nuolat didėjo. Ponia Deshouliėres buvo pirmoji mo
teris priimta apie vidurį XVII į prancūzų Meno Akademiją. Ponia de 

m ’ _ ' ;

Stael raštuose: „Delphine”, „Corinne" ir „Knygoje apie Vokietiją” , pa
reikštomis politinėmis, moralinėmis ir literatūrinėmis idėjomis padėjo, 
be kita ko, pagrindą romantizmui. Dėl tų idėjų ji pasirodė pavojinga 
net Napoleonui ir jis ją ėmėsi persekioti. Pareiškęs, kad mergaitėms 
mokyklų nereikia, nes jas geriausia gali išmokyti jų pačių motinos (ži
noma, bemokslės!), Napoleonas nepakentė. jokio dvasinio moterų po
lėkio.

George Sand savo raštais: „Jndiana”, „Lėlia”, „Le Compagnon du

1) Larųac, 84 sek.
2) Larnac, op. c., 124.
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Tour de France*', „La Mare au Diable", „La petite Fadette", „Franęois 
le Champi" ir kt. yra žymi XIX amž. prancūzų romanisteLaki vaizduo
tė, gili inteligencija, psichologinis tikrumas, meniškas stilius charakte
rizuoja jos kūrinius. Iš XIX amž. prancūzių literačių dar pasižymėjo: 
M-me de Noailles ir M-me de Colette. Pirmoji parašė: „La Nuovelle 
Esperance", „Le Visage ėmerveillė", „La Dominotion", „Les Innocents", 
už ką ji buvo priimta į karališkąją belgų prancūzų kalbos ir literatūros 
Akademiją.1). M-me de Colette raštais: „L'Ingenue libertine", „La Va- 
gabonde", „Chėri", „Mitsou", „Les istoires de comėdients", „Renėe 
Nėrė", „Sept dialoques des animaux", „Ma maison paternelle", „Paix 
chež les bėtes" ir kt. yra meistriška gyvulių pasaulio vaizduotoja. Men
ką ir net kartais juokingą siužetą ji savo meniška plunksna paverčia 
šedevru. Tenka nutraukti ir taip jau prailgusį prancūzių literačių są- 
rašą.

Iš mokslo sričių prancūzės ypač pasižymėjo pedagogikoje. Moin- 
tenon, Campan, Rėmusat, Guisot, Necker de Saussure, Pape - Carpen- 
tier — vis tai verti dėmesio pedagogių vardai. Jas papildė vokietės, 
kurių žymiausia Charlotte Bühler: psichologė - pedagogė; švedės — 
El. Key, italės — M. Montessori ir kt. Plačiau apie jas buvo rašyta 1934 
m. „Naujojoje Vaidilutėje", dėl to ilgiau čia ties jų vardais nesustosiu, 
nors kai kurių jų indėlis kultūrai yra tikrai reikšmingas.

Pastaraisiais dešimtmečiais taip plačiai ir tokiomis įvairomis for
momis reiškiasi kultūrinė moters kūryba, kad nėra jokio galimumo čia 
ją smulkiau išnagrinėti. Galima suminėti tik atskirus pavyzdžius.

GROŽINĖ LITERATŪRA.
VOKIETIJA. 

. ■ ■ ■ f

. . = • . i

Annette von Droste Hülshoff (1797 - 1884) — tai viena didžiausių 
poečių - romantikių. Jos poezijoje, kuri pasižymi nepaprastai giliu tu
riniu ir meniška forma, yra daug ir mistikos. Rimti kritikai Drostę - 
Hūlshoff pripažįsta poete - geniumi.

Ruth Schaumann — viena žymiausių paskutiniųjų laikų vok ečių 
poečių. Tai vispusiškai talentingas žmogus. Ji ne tik žymi rašytoja, 
bet kartu ir įvairių krypčių menininkė: skulptorė, piaustytoja, deginto- 

, ja medyje ir tapytoja. Jos kūrinius nešališki kritikai aukštai vertina, i • ■ .
Iš rašytojų žymesnės: Bettina von Asmin, Karolina Schlegel - 

Schelling, Rahel Varnhagen, Karolina von Humboldt, Dorothea Veit. 
Tačiau žymiausios:

- 1) Larnac, 223.
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Enrica von Handel - Mazzeti. Jos raštai:
1. Meinrad Helmpergers denkwürdiges Jahr.
2. Jesse und Maria — romanas. -
3. Die arme Margaret — romanas.
4. Der deutsche Held — romanas.
5. Stephana Schweriner — romanas - trilogija.
6. Das Rosenwunder -—romanas.
7. Deutsche Passion — romanas.
8. Das Blutzeugnis — romanas.
9. Brüderlein und Sshwesterlein —- romanas.

10. Ritas Briefe— romanas.
11. Ritas Vermächtnis — romanas.
12. Spiel von den zehn Jungfrauen—romanas.
13. Frau Marie — romanas.
14. Das Reformationsfest — romanas.
Ricarda Huch — žymi kaipo rašytoja ir kaipo literatūros istorikė, 

ir apskritai istorikė. Jos raštai:
■. v ... ' •

1. Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren.
2. Aus der Triumphgasse — romanas.
3. Vita somnium, breve—romanas.
4. Michael Unger — romanas.
5. Der letzte Sommer.
6. Menschen und Schicksale aus dem Risorgimento.
7. Der grosse Krieg.
8. Luthers Glaube.
9. Der Sinn der heiligen Schrift.

10. Der wiedererstandene Christus.
11. Im alten Reich.
12. Neue Städtebilder.
13. Der Fall Derųga — romanas.
14. Das Leben des Grafen Confalonieri.
15. Der Kampf um Rom — romanas,
16. Die Geschichte von Garibaldi.
17. Blütezeit und Verfall der Romantik.

ŠVEDIJA. y
Selma Lagarlöf — Nobelio laureatė. Jos raštai: •
1. Jerusalė (du tomai).

i 2. Gösta Berling.
? 3. Dvaro padavimas. k

v • . ■■ . . -

* • . ' ■ ’ •
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4. Antichristo stebuklai.
5. Liljecronos tėviškė.
6. Jono gimtinės ilgėjimasis.
7. Šventas gyvenimas.
8. Charlotte Löwensköld. "
9. Ona.

—-----Čia suminėti tik didieji romanai. Dar kita tiek ji yra parašiusi apy
sakų ir novelių.

NORVEGIJA.
, I ‘ *•

*

Sigrid Undset •— Nobelio laureatė. Stambesnieji jos romanai:
1. Jenny.
2. Kristina/ Laurenso duktė.
3. Olavas, Auduno sūnus.
4. Pavasaris.
5. Vigą Lot'as.
6. Gymnadenia.
7. Ponia Hjeldė.
8. Harrįeta Vaage.
9. Degantis krūmas.

10. Ida Elzbieta.

Be to, ji dar yra parašiusi dramatinių veikalų ir šiaip mažesnių da
lykų. Savo raštuose iškelia dideles ir painias problemas ir jas nepa
prastai meistriškai, tiek logikos, tiek formos atžvilgiu, sprendžia.

ITALIJA.

Gracia Deledda — Nebelio laureatė. Jos romanai:
1. Fiordi Sardegna — pirmasis romanas.
2. Anime oneste.
3. Giustizia. v
4. II Tesaro.
5. II Veechio della Montagna.
6. Dopo ii Divorzio.
7. Elias Portolu.
8. Čenere.
9. Paslaptis.

10. Nendrė vėjuje.
11. Motina.
12. Senis ir jaunieji.

« • — . «
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Be to, dar parašė kelias novelių knygas.
Margaritha Sarfatti. Raštai:
1. Degantis žibintas.
2. Gyvieji ir mirusieji.
3. Ženklai, spalvos ir šviesos.

■ * • . ■ . ’ ' • .

4. Tautinė moterų tarnyba Prancūzijoje.
5. Didieji rūmai — eilėraščiai.
6. Dux.
7. II Piccolo ir kt.
Meno kritika, politinės ir socialinės problemos — tai Sarfatti raš

tų temos. Jos raštai „Dux" ir „11 Piccolo", skirti fašistinei propagan
dai, yra išversti į įvairias svetimas kalbas ir išle'sti šimtais tūkstančių 
egzempliorių. Be to, ji — redaktorė žymaus fašistų organo „Gerar- 
chia", įsteigėja Italijos menininkų sąjungos „II Novecento Italiano", žy- .

4 ‘ ■ . • • •

mi kalbėtoja, bendrai vispusiškai gabi ir veikli moteris.
Gina Lombroso - Ferraro — Dr. med. et. phil. Jos raštai visuo

meninio ir mokslinio turinio:
1. Moters siela.
2. Moteris gyvenime.
3. Mašinizmas ir kt.

ANGLIJA.
Vienoje naujoje anglų literatūros istorijoje, kurią man teko nese

niai matyti, suminėtos šios moterys — rašytojos:
1. Charlotte Bronte,
2. Emily Bronte,
3. Elisabeth Gaskel, >
4. Elisabeth Barret - Brownig,

-i -

5. Elen Wilkinson,
6. Virginia Woolf — žymiausia, ■ -
7. Dorothy Richardson,
8. Katerina Mansfield,

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ žymesnės rašytojos:
1. Gertrud Atherton.
2. Edith Wharton.
3. Margaret Deland.
4. Ellen Glasgow.
5. WillaCother.
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6. Edna Ferber. • ~
7. Dorothy Canfield.
8. Iona Gale, z
9. Susan Glaspėll.

10. Martha Ostenso.
11. Fanny Hurst.
Dauguma Amerikos rašytojų - moterų yra ne mažiau talentingos 

negu rašytojai vyrai, kai kurios net juos pralenkia. Be to, dar pažymė
tina, kad beveik visos jos yra įsigijusios akademinį išsilavinimų, tuo ■ ■ _
tarpu, kai dauguma vyrų rašytojų jo neturi. Dėl to, kaip pripažįsta 
naujųjų laikų literatūros istorija, jos Savo raštuose įvairias problemas* 1 ‘ * , • * ■ 
giliau nagrinėja ir teisingiau sprendžia negu vyrai.

Bendrai imant, galima pasakyti, kad pastaraisiais laikais moteris 
poezijoje ir apskritai grožinėje literatūroje yra susilyginusi su vyru. 
Tokia Sigrid Uunset, Selma Lagerlöf, Droste Hülshoff arba Ricarda 
Huch tiek sprendžiamų problemų gilumu, tiek formos meniškumu pri- 
lygsta didžiausiems vyrams rašytojams.

Iš kitų meno šakų moteris dar ypatingai pasižymėjo:
S C E N O S - VA I D Y BOS MEN E. Bet tai gerai pažįstama 

sritis, apie ją ir nekalbėsiu. -
GRAFIKOJE ypač žymi
Käthe Kolwitz -— profesorius ir Berlyno meno Akademijos narys —- 

didelis talentas.
ARCHlTEKTŪROJE-LuseGuyei.
TAPYBOJE—
1. Joanne Rij - Raessecfu, *
2.. Angelika Kautmann,
3. Ottilie Roeder stein,

■■ (

4. Elise Lebrun.
MU Z I KO } E —

' Elisabeth Küypar —- kompozitorė ir dirigentė.
MOKSLO SRI TIS.
Iš mokslininkių, be jau minėtų pedagogių - psichologių, pastaruoju 

laiku daugiau iškyla filosofės.
MOKSLININKĖS FILOSOFĖS:
1. Sophie Germain,
2. Karoline Herschel,' ’ * .
3. Edith Landmann,
4. ‘ Hedwig Stöckert,
5. Gertrud Kahl - Furthmann,
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6. H. Martineau,
7. MarySommerville,
8. Elisa Richter - extraord. profesorius Vienos uni v. filosofijos 

fakultete ir kt.
Mažiausia ligi šiol moteriai buvo prieinama egzaktiškųjų mokslų 

sritis. Bet ir čia ji jau yra šį tą nuveikusi, o pastaruoju laiku vis la
biau joje įsistiprina. Gerai yra žinomi Curie ir Kowalewskos vardai 

z

ir jų nuopelnai.
Paminėtinos taip pat yra:
1. Dr . Rhöda Erdmann —- extraord. profesorius Berlyno univ. me

dicinos fakultet.
2. Dr. Gertrud Johana Woker — Berno univ. docentė ir fiziolo- 

cheminės bioloaijos laboratorijos vedėja.
3. Dr. Christine Bonnevie — Oslo (Norveg.) univ. profesorius 

zoologijos instituto vedėja.
4; Adelė Hartmann — Miuncheno fiziologinio instituto anato- 

mistė.
5. Paula Hertwiq — žymi paveldėjimo klausimų tyrinėtoja.
6. Dr. Mona Spiegel - Adolf — Vienos univ. medicinos fakulteto 

asistentė.
7*. Dr. Lina Stern — ord. profesorius ir Maskvos fiziologinio ins-

* ■ . , 4

tituto vedėja. •
- 8. Dr. Maraarita^ Andronikow — ord. profesorius ir, botanikos ins

tituto vedėja Hohenheime prie Stuttgarto, ir, be abejo, daua kitų.
Koks sunkus buvo kelias i mokslo viršūnes šių pirmųjų moterų ty- 

rinėtojų vaizdžiai papasakoja viena iš jų — Rhoda Erdmann: , Mote-
. * I

riai yra du kart sunkiau, rašo ji savo autobioarafiioie, pravesti savo idė
jas ir išradimus. Profesijos moteriai, studijuojančiai ir tyriančiai mo
teriai reikia nuaalėti ne tik savo lyties asmenų konkurenciia, bet ir 
vyro kaipo tokio". Baiaus mokslą, moteriai yra paprastai sunku ir pra- 
ayvenimą užsidirbti ir kartu tirti bet kurią mokslo sriti. Net vyrui čia 
iškvla nroblema. kuria tik asistentu vietų su dar vmas išsprendžia. Jei- 

4 •

au ai moteris bus paskirta asistente, tai jai paprastai sukraunamas pats 
mechaniškiausias darbas kur nėra aalimumo ka nors moksliškai tirti. Bet 
jeigu baiausi mokslą moteris ir turėtų lėšų pragyventi ir jai nebūtų reika- 
linaa tarnyba, ir tada, pasakota toliau Rhoda Erdmann, įvairiu mokslo 
institutu atmosfera nėra palanki jos moksliniam darbui. Pasikalbėji
mai, mokslo klausimais su savo srities specialistais ieipu ii neturi ar
timesniu ryšių, yra jai visiškai neprieinami. Su tikraisiais mokslininkais 
iauna tyrinėtoja beveik nesusiduria, nes jie dažniausiai neturi laiko. 
Paprastai jie jau yra apsupti eilės kolegų - vyrų, su kuriais jie dalinasi
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savo patyrimu ir mintimis. Pati Rhoda Erdmann, pakviesta į Frank
furto gamtos mokslo institutą, gavo čia kurį laiką skaičiuoti miego ligą 
iššaukiančius trypanosomus, kurie būdavo įvairiose aplinkybėse veisia
mi. Šis darbas reikalauja begalinio akuratiškumo ir kantrybės, na, ir 
sykiu atsisakymo nuo Savo kūrybos. Norėdama moksliškai dirbti, R. ♦ • <■ *T ' *
Erdmann turėjo šio darbo atsisakyti.

Kai pirmieji sunkumai esti nugalėti ir kai moteris įtikina, kad ji ga
li ir ką vertingo ir savarankaus sukurti, tada prasideda pasyvus pa
sipriešinimas iš vyrų pusės. „Kiekvienas genijus sužadina aplinkos 
pasipriešinimą, bet ypač priešinimąsi moteriai" — baigia R. Erdmann ■ • •
savo sunkaus kelio į mokslininkes aprašymą. Deja, daugumai mo
terų tenka panašiu keliu kopti į aukštesniąsias mokslo sritis.

* *
Iš šios, reikia pasakyti, labai bendros pastarųjų laikų kultūrinės 

moters kūrybos apžvalgos aiškėja, kad moteris, nors ir per trumpą lais
vesnio savo gyvenimo laikotarpį, yra nemaža pažengusi mokslo ir me
no srityse, kurias anksčiau vyrai buvo pratę tik sau rezervuoti. Jeigu 
ši jos pažanga eis panašiu tempu kaip ir per paskutiniuosius dešimtme
čius, tai yra pagrindo manyti, kad moters įnašas į kultūrą netolimoje 
ateityje bus tikrai žymus.

Tačiau šiuo metu moters dėmesys ir pajėgos vis labiau krypsta į 
kitą, gal dar svarbesnę, kultūrinio gyvenimo sritį,, tai Gėrio idealo įgy
vendinimas per krikščioniškosios meilės ir žmoniškumo veiksmus.

• Pati dar neišsilaisvinusi, moteris jau pasirūpino per Beecher Stowe 
vergus išlaisvinti. Anglė Josephina Butler ėmėsi kovos prieš dvigubą 
moralę ir prostitucijos regliamentaciją šią baisią kultūringos visuo
menės gėdą. Elisabetha Fry susirūpino moterų kalėjimų reforma. 
Florence Nightingale ėmėsi organizuoti moteris ligoniams slaugyti ir 
kitiems nelaimingiesiems padėti. Ši darbo sritis, tiesa, moteriai ne 
nauja. Ji joje dirba nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių. Bertha Sutt
ner veikalu „Šalin ginklai", Jane Addams, Elise Richter ir daugelis 
kitų dirba pasaulio taikai išsaugoti. ■»

Iš tikrųjų, ypač per šios rūšies darbą, Gėrio idealui tarnaudama, 
moteris gali ir turi įnešti į vienpusiškai vyrišką šių dienų kultūrą naujų 
elementų ir naujos dvasios. Moteris ir nesigaili, kad ji mažai pri
sidėjo prie šių dienų tariamai kultūringo žmogaus gyvenimo sumaši- 
ninimo ir sūtechnikinimo, kas jį pagaliau veda prie neišvengiamos ka
tastrofos. Ir tai anaiptol nemažina moters nuopelnų kultūrai ir neduo
da pagrindo nepripažinti jai kūrybinės potencijos.

Šių dienų moteriai reikia tik juo labiau susirūpinti vienašališkoje 
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kultūroje liekstinčio žmogaus gydymu, jo gelbėjimu iš jo paties sukur
to kultūrinio chaoso, kuriame jis trokšta, nyksta ir baisioje bereliginės 
ir bedorovinės dvasios agonijoje vienas kitą žudo. Šis žmogus dva
sios performavimo darbas, tiesa, tylus ir jokiais matais neišmatuoja
mas, reikalauja tačiau ne mažiau kūrybinių jėgų, ir net genialumo, nei 
marmoro, spalvų ar garsų supavidalinimas. Ar šv. Pranciškus Asižie- 
tis, šv, Elzbieta, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, kun. Jonas Bosco buvo 
mažesni žmonijos genijai, nei Fidias, Goetė ir Napoleonas — apie tai 
reikėtų šiandien rimtai pagalvoti.

Pagaliau, kiek .yra tariamojoje vyro gemalinėje kūryboje ir mo
ters kūrybinės dvasios, to niekas, be abejo, nėra tiksliai išmatavęs. Bet 
istorija vis dėlto ir šiuo atžvilgiu šį tą pasako. Ką reiškė Aspasia Perikliui, 
Beatriče Dantei, Laura Petrarkai, Viktorija Colonna Mykolui Angelui, 
grafienė Teresija Brunswik. Beethovenui, visa eilė moterų Goetei ir Puš
kinui, grafaitė Esterhasy Šubertui —- yra gerai žinoma. Tai prisipa
žįsta ir tiesesni vyrai. Rudolf Allers knygoje „Das Werden der sitt
lichen Person" rašo: „Męs niekad negalime žinoti, kiek didelių pasaulį

* ' * 1 m f—- V ■ " V mjudinančių minčių yra gimusių moters galvoje. As žinau is patyrimo,
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kaip didelė yra moters kaipo žmonos, sesers, draugės įtaka net į vy
ro intelektualinį gyvenimą. Yra taip pat žinoma, kad daugelis žymių 
vyrų savo mintis ir planus aptardavo su moterimis. Ką ta proga mo
terys yra pasakiusios, lieka paprastai paslaptis, nes vyrų puikybė ne
leidžią to paskelbti"1). Bergmannas pažymi, kad, kai kurių antiki
nės senovės tyrinėtojų nuomone, gražiausios Ilijados ir Odisėjos vie
tos esanti plagiato iš veikalo žymios graikės Daphne, kuri Trojos karų 
metu buvusi labai garsi ir kad Homeras akiplėšiškai sunaikinęs jos vei
kalus, jog pats liktų nemirštamas. Nepaprastai palanki moterims šio vei
kalo dvasia irgi tai patvirtinanti. Garsus Platono idėjų mokslas, ku
rį jis perėmė iš Sokrato, esąs Diotimos kūrinys, padovanotas Sokra
tui2).

Kad gemalinė kūryba nėra grynai nei vyriška nei moteriška, bet 
kaž kokia nepaprasta abiejų elementų sintezė, rodo gana dažnai pa
stebimas faktas, kad vyrai genijai, o kartais ir talentai, turi savyje kaž
ką moteriško, o moterys — vyriško. Pavyzdžiui: Rafaėlis, Pestalozzi, 
Schileris ir kt. Kad genialumas dažniau pasireiškia per vyrus, o ne 
per moteris, tam yra daug priežasčių, kurių dalis jau aukščiau sumi
nėta. Bet ir šiuo atžvilgiu teisingai pastebi Guggisberg: „Ir lai jau 
vyrai taip garsiai apie savo genialumą nešneka. Kodėl mes, vyrai, bū
tinai norime moteris lyginti su mokslo ir meno vyrais. Mes tai darome 
beveik taip, lyg kad kas antras vyras juo būtų. Iš tikrųjų gi iš milijo
nų vyrų atsiranda vos vienas, kurį mes galime pavadinti tikrai dide
liu, kuris savo dvasios darbais pastato sau ilgametį paminklą ir tas 
vienintelis yra beveik visada moteriško genialumo įkvėptas"). •

Jeigu tat, nežiūrint viso to, šiandien moters įnašas į kultūrą yra 
vis dėlto įvairiai vertinamas, o kartais ir visa užginčijamas, tai taip 
yra ne dėl to, kad tas įnašas būtų tikrai mažas, bet dėl to, kad pati 
moteris kaž kaip keistai dar vis suprantama ir vertinama. Knygos, 
laikraščiai, reklamos, kinai, teatrai, kate- - chantanal ir kt., kurie val
do šiandieninės visuomenės protą ir širdį, duoda paprastai tik iškraipy
tos arba net sugadintos moters vaizdą. Ne be to, kad ir pačios mote
rys tam pagrindo neduotų. Vienas labai rimtas vyras, turėdamas gal
voje Kauno moteris, neseniai išsitarė: „Tai kad moteris toks nerimtas 
sutvėrimas, kad apie ją negalima rimtai kalbėti". Nejaugi tat moterys, 
kurių yra Lietuvoje dauguma, negali pasirūpinti, kad apie ją bent rim-

1) R. Allers, op. c. 212 - 213.
2) Ernst Bergmann, Erkenntnisgeist und Muttergeist, 282 sek. Big.: Mina Weber, 

Aufstieg durch die Frau, 38.
3) Guggisberg, Die körperliche und geistige Eigenart der Frau.

• . .
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tai būtų kalbama, ir kad pagaliau jos pačios bei jų darbas būtų tin
kamai vertinamas?

Bet, ne tik visuomeninis moters darbas, tačiau ir jos darbeli šeimo
je, prie kurių ji buvo ištisus amžius, kaip prie girnų akmens, prir šta 
ir už kurių paprastai nieko kito nematė ir nežinojo, yra beveik neverti
nami. Jos atlyginimas už šiuos darbus pareina išimtinai nuo yyro ma
lonės ir žmomškumo. Gerai, jei jis tikrai yra žmoniškas, bet jeigu jis 
yra girtuoklis, ištvirkėlis, betvarkis ar despotas, tada moteriai, kad ir k • . p
dieną - naktį dirbančiai, žiūri badas į akis.

Todėl artimiausias ir neatidedamas lietuvės inteligentės uždavi
nys, o tai bus kartu ir didelis kultūrinis darbas, turėtų būti pasirūpint, 
kad moters darbas, pirmoje eilėje darbas šeimoje, būtų tinkamai įver
tintas ir kad atlyginimas už jį nebūtų vien vyro malonės dalykas, bet

’ • . • * v . k ■ '* ' • .. ■

kad jis būtų įstatymais sunormuotas. Be galo svarbu, kad reikalui 
esant, o tik tokiems atvejams įstatymai ir rašomi, moteris galėtų ne- 
pragertą ar kitaip vyro neišaikvotą, jai ir jos vaikams priklausančią, 
vyro uždarbio dalį tiesiog iš įstaigos ar darbdavio paimti. Ištiesų tai, 
rodosi, toks savaime suprantamas, elementarinis kultūringos visuome
nės reikalas, o vis dėlto dar taip ilgai jis nesutvarkytas. Istorija jau 
mus, moteris, yra, berods, pakankamai pamokiusi, kad tol, kol mes 
pačios nesiimame energingų žygių savo reikalams sutvarkyti, tol nie
kas kitas jų už mus nesutvarko.

Dėl to pasinaudojusios praeities patyrimu, taisykime daharces 
klaidas ir kurkime šviesesnę moters ir sykiu visos tautos ateitį. Tai 
ir turėtų būti tikroji lietuvės moters artimiausios kultūrinės kūrybos 
prasmė ir paskirtis.
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Lietuvių katalikių ateities keliai*
c

Neseniai peržengusi slenkstį į ketvirtą-savo veikimo dešimtmetį 
Lietuvių Katalikių Moterų Draugija padarė nuveiktų darbų apžvalgą 
ir nustatė dabarties ir tolimesnės ateities gaires.

Kad lietuvės katalikės gyvenimas sutaptų su jos įsitikinimais, ka
talikės moterys paširyžusios nešti į šeimą, į visuomeninį-ir profesinį gy
venimą krikščioniškąsias dorybes: kantrybę, gailestingumą , pasiaukoji
mą ir ištvermę; ir rauti iš šaknų jų priešingybes: barnius, kerštus, 
negražias kalbas, biauriakalbystę, ypač jaunimo tarpe, girtavimą, ne
teisybes.

Tautos dorovingumui ir pažangai sūstiprinnti, lietuvės katalikės 
ugdys dorumą, teisingumą, darbštumą, draugingumą, ryžtingumą, nuo
širdumą, paprastumą.

Stovėdamas didelio šeimų pakrikimo akivaizdoje, lietuvės katali
kės skiepys vedusių ištikimybės kilnumą ir kovos su šeimų ardytojais 
vistiek kuriai lyčiai jie priklausytų. Lieka išrauti dvejopos mora
lės įtakoj užsilikusią neteisingą viešąją nuomonę, kuri tik iš moters rei
kalauja doros ir jai vienai suverčia atsakomybę ir pasėkas už dviejų 

m ' • ' 1 1 ' ‘kaltes. Tautos dorovinį lygį pavyks pakelti tik esant lygiai doriems 
ir vyrams ir moterims.

Sunkiausia moters gyvenimo nelaimė — pamesti tikrąjį kelią. Ir 
čia lietuvės katalikės pareiga tiesti doriniai puolusioms draugišką ran- . 
ką ir padėti pakilti iš gyvenimo purvų. Todėl dedama pareiga visiems 
skyriams ir visoms narėms remti mergaičių globos propogandą prieš 
jaunų mergaičių važiavimą į miestus, remti mergaičių globos darbus 
ir įstaigas. Į nedorumą skatina puošmenų ir drabužių madų lenkty- - 
niavimas. Todėl Draugija skatins moteris prisilaikyti drabužių kuklu
mo ir paprastumo, aiškinant jų dorovinę ir socialinę reikšmę.

Didžiulis dorovinis priešas ir šeimos griovėjas nerimta, Sensacinga 
spauda ir filmos. Ji vaizduoja patraukiančiomis spalvomis šeimų pa
krikimą, neleistinus meilės santykius ir nuodyja mūsų miesto ir kaimo 
jaunimą, naikindama jo paprastumą, nekaltumą, kuklumą. Draugija 
ieškos priemonių nuginkluoti šį žalingą šeimos ir visuomenės gyveni
me veiksnį.

Lietuvė niekuomet nebuvo vergė. Ji atsakingai ėjo sunkias šeimos

* Iš Dr. V. Karvelienės pranešimo š, m. L. K, Moterų Dr-jos konferencijoje, .
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ir tautos vaidilutės pareigas. Savarankiai ji dalyvavo Nepriklausomy
bės atgavime, valstybės sukūrime, kuri, pripažindama jos didelius 
nuopelnus atgimusiai mūsų tautai, be didesnių kovų suteikė visas pi
lietines ir politines teises. Ir šiandien lietuvė katalikė ugdo tautoje 
pasiryžimą kovoj dėl visų lietuvių tautos idealų. Visą laiką ji budi 
tautos sargyboje ir didžiausiu atsidėjimu seka tautos likimą.

Tautai išlaikyti ir apginti lietuvės katalikės pasiryžusios ugdyti savo 
šeimose pasiryžimą ir nepalaužiamą valią ištesėti sunkiausiose gyve
nimo sąlygose, pakelti tautos ir valstybės dedamas sunkiausias pa
reigas ir budrią širdį, kuri kiekvieną valandą būtų pasiryžusi atsiliepti 
į tėvynės šauksmą. Lietuvė katalikė smerks visus bailius, pabėgusius 
iš kovos už mūsų tautos idealus ar kariuomenės eilių. 

■ 1 . , * ' * . ‘ w . .

Vilniaus Seimo dvasia, Nepriklausomybės akto vasario 16 d. dva
sia, yra gyva visoje mūsų tautoje. Išraukime svetimųjų sėjamą mūsų 
tarpe neapykantą, broliškai ištieskime vieni kitiems rankas, o tada 
tikrai ramiai galėsime žiūrėti į rytojų.

Kaip mūsų tautą iš miego kėlė visi, kas tik lietuviu save jautė, kaip 
Nepriklausomybę visi statė ir gynė, taip ir dabar sunkiose mūsų vals
tybės valandose turi atgyti ir naujai sužydėti nepalaužiama visų lietu
vių valia —- budėti tėvų žemės laisvės sargyboje ir kurti didingą jos 
ateitį.

Šeimos gyvenime, darbe, poilsy ir pasilinksminime, linksmose ir 
liūdnose valandose, asmeniniuose ir viešuose pasireiškimuose lietuvės 
katalikės skiepys ir toliau tuos savitus mūsų tautos žiburėlius: tautinius 
įpročius, tautinį meną, kryžių, drobulių, juostų ir kitokius tautinius me
no rankų darbus; švęs tautines šventes, palaikys senovinius papročius 
vestuvse ir kitose iškilose. Atsižvelgiant į didelius lietuvės nuopel
nus mūsų tautos gyvenime, Jubiliejinė Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos Konferencija nutarė reikalauti:

■ • • • I

1. Moterų dalyvavimo visuose valstybiniuose ir savivaldybių rin
kimuose.

2. Kad būtų pavestas moterims: a) viešojo mergaičių švietimo ir 
auklėjimo vadovavimas, b) mergaičių mokyklų programų nustatymas 
ir mergaičių mokyklų vadovavimas.

3. Kad mišriose mokyklose moterų mokytojų skaičius būtų pro-
X • • ■ . . ■ .

porcingas mergaičių mokinių skaičiui. ,
4. Kad būtų sustabdytas moterų šalinimas ir tarnybos, nes mote

rys turi lygias teises į darbą ir lygiai jam ruošiasi. Skiepyti visuome
nėje nuomonę, kad vyro uždarbis yra ne jo asmeninis, bet šeimos pa-
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jamos, kurių dalį žmona turėtų gauti tiesiai iš darbdavio savo ir vaikų 
reikalams.

t - °"
i .

. 5. Kad būtų pavesta moterims moterų darbininkių ir kalinių prie
žiūra ir tuo būdu būtų išvengta kylančių dėl vyrų priežiūros nedorovių.

6. Pakelti bendrą kultūrinį lietuvės moters lygį. Kiekviena lietu
vė turėtų gauti keturių klasių išsilavinimą ir profesinį pasiruošimą.

7. Kad prie liaudies mokyklų, gimnazijų, progimnazijų ir profe
sinių mokyklų būtų įsteigtos užbaigiamosios klasės, kuriose virš esa
mos programos būtų šeimyninio pasiruošimo kursas: priešmokyklinio 
amžiaus vaikų pedagogika ir psichologija, higiena ir namų ūkio klau
simai.

8. Kelti moters susidomėjimą profesiniu pasiruošimu ir nuosavybės 
klausimais.

9. Skatinti moteris neišleisti turto iš rankų ir stengtis visomis išga
lėmis jį įsigyti, nes turtas duoda teisinę ir visuomeninę padėtį.

10. Skatinti tėvus aprūpinti savo dukteris turtu ir profesiniu pasiruo
šimu, kas apsaugos jas nuo dorovinių purvų ir teisinio pavergimo.

11. Skatinti tėvus, kad ištekančių dukterų dalia arba pusė busi
mojo žento turto būtų užrašoma dukters vardu.

12. Kad visos kultūrinės sritys būtų moterims atdaros ir švietimui 
si ir darbui.

13. Kelti namų ūkio profesiją, jos darbų vertinimą.
14. Namų ūkio darbų racionalizavimu sudaryti motinoms laiko sa- 

. vęs kultūrinimui ir vaikų auklėjimui.
15. Nukrauti nuo moters ūkininkės pečių sunkius fizinius darbus 

ir sudaryti jai daugiau galimumo užsiimti vaikų auklėjimu,
16. Skatinti moteris palaikyti daugiau švarą ir drauge kovoti su 

kylančiomis iš nešvarumo įvairiomio ligomis, naikinančiomis mūsų 
jaunąją kartą ir darančiomis mūsų tautai gėdą.

17. Skatinti moteris steigti kaimuose vaikų darželius, kur prieš
mokyklinio amžiaus vaikai galėtų praleisti laiką, kada motina užim
ta darbu.

\ . . . 
f

18. Steigti moterims ekonominiais pagrindais bendrovių: audimo, 
■ nėrimo, siuvimo, mezgimo dirbtuvių, valgyklų, parduotuvių, savišal

pos fondų, kasų, namų ūkio gaminių parduotuvių ir visomis galimomis 
priemonėmis žadinti lietuvės dalyvavimą savarankiškame ekonominia- 
me gyvenime.
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- J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

Mas
J vandenį drumstą pasilenkė sprogstantis karklas 
Pirmuoju nekvėpintu žiedu laukai uždainavo. .. , 
į vagą įsirėmė prakaitu šventintas arklas.
Palinko nunokusios varpos besėjąmo javo.

Toks didelis kryžius per atlapą plačią artojo krūtinę ...
Toks didelis kryžius nuo vaisių paslėpusio lauko.
O vėliavas laisvės padangių laivai iškabinę
Su įgula saulės vidudieniais plauko...
' , ' . ■ . į '•

• ' . " . • * ‘

Koks lengvas tas žingsnis į didžią gyvenimo puotą!
Veidan nusišypso pasiūlo praeidama žibuoklių.
Nulinksta galva žydrų tolumų užliūliuota.
Ant gulbių pūkais ištaisytų sūpuoklių,

Jei kas iš netyčių atėjęs taip tartų — 
Šypsnys gyvatingas tau kelią pastojo — 
Čia tikra tik liūdintis klevas prie vartų

• 'a ,

Ir prakaitas, laistantis tyliąją žemę, artojo, -

Argi betikėčiau, jog vėjas, kitaip pasisukęs, 
Tau visa nupūs taip, kaip pienės nužydusios pūką 
Kad drumsis širdies ir padangių dvi upės,
Kad gulbės išlėkdamos ratą jau suka.

Be to, katalikės moterys eina į visas gailestingų darbų sritis: rū
pinasi be globos esančiomis kalinių ir kitomis apleistomis šeimomis, 
esančiais kalėjime su motinomis vaikais, našlaičiais ir visais kitais 
vargšais ir apleistaisiais. Kaliniams ir vargšams ruošia Kūčias ir Ve 
lykaSį

Apskritai, katalikės moterys nusistačiusias plėsti skyrių darbą į
visas naudingas gyvenimo sritis: įabdarybę, švietimą, auklėjimą, tau
tinėj dvasios palaikymą/ ekonom nės padėties ir savo teisių gynimą.

Tokiais kilniais pasiryžimais pradėjo Lietuvių Katalikių Draugija 
Tiesos ir Meilės tarnybos ketvirtą dešimtmetį.
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J. Drungaitė
■ ’ ‘ ■ ■ • *

Skilo sidabras
— Leidote veršeliam pakeisti maistą, — tarė pietų metu agrono

mas tetai? -
k ■■ ‘ 8 .

Teta sunerimusi pažvelgė į mane.
— Ten Petronėlė, aš nieko nežinau... — ji buvo sumišusi.
— Gerai, kad neperdaug išalkę buvo, o tai būtų gėrę ir būtumėm 

bėdos turėję, — ryškino, tvartų įvykį agronomas.
Jis buvo pritvinkęs jausmo, bet vistiek valdėsi.
Už lango pasigirdo ginčas.
— Na matai, Petronėle, mūsų teliukai išgėrė viską iki lašo, — links

mai kalbėjo Levutė. 7
— O manai, kad pirma tai nebūtų gėrę, —■ kirtosi Petronėlė, — 

tik ten riebaluoto vandens truputėlis pakliuvo...
— Gal ir senų pasukų truputis, — juokėsi pirmoji?
— Ką ten reiškia koks šlakas, juk jau nebe veršeliai, o tikri jau

čiai.
— Gal ir miltų ne tų paėmei, — neatlyžo Levutė?
— O ką, tie kur veršiui duodam negeri, — jau niršo Petronėlė?

— Ir aš... ir poniai gerai, tik tas agronomas, kaip pakvaišęs, puldinėja 
su visokiais skanėstais po tvartą ir vis saulute, karvute, eglute... Ir 
dar gert prasimanė tą patį gyvulių srėbalą.. .

Teta sėdėjo, kaip ant žarijų, aš vos galėjau ištverti nenusijuokusi, 
o agronomas pašoko staiga ir užtrenkė langą.

— Tai mūsų kasdienės istorijos, jos, be abejo, malonumo tamstai, 
kaip viešniai neteikia, — tarė jis grįždamas prie stalo.

— Malonumo, galbūt, bet jos man naudingos, — tariau, — kai ką 
pradedu kitaip suprasti...

— Būtent? ...
— Kad ir tą sceną su Saulute prie naujos rėčkutės, — juokiausi.
Agronomas visas plykstelėjo raudone. Jis suprato mano žodžius 

kaip pašaipą. Jaučiau, kad jam tikrai buvo nesmagu tą sceną prisi
minti.

— Taip tik miestas moka juoktis iš švenčiausių, subtyliausių žmo
gaus jausmų, — rodos sakė jo pilkšvos, pro langą žvilgančios akys, — 
• .Į . .......... • ■’ ' '

*) Pabaiga. Pradžia „Naujosios Vaidilutės“ Nr. 4.‘
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aš gi esu kaimo, gamtos sūnus ir aš suprantu gyvulį, suprantu augalą... 
ir žmogų suprantu kitaip ..."

Ir aš, retkarčiais pažvelgdama į vyriškį, galvojau, kad jis, ne
žiūrint aukštojo mokslo, nežiūrint to studentiško gyvenimo, kuris dau
giau ar mažiau vyko miesto sąlygose, nežiūrint tų pažinčių ir santy
kių, kuriuos jis užmezgė lankydamas studijų metu užsienio žemės ūkio 
industrijos centrus, pasiliko gamtos sūnumi.

Kai viena, atsiskyrusi popiečio poilsiui, prisiminiau vis iš naujo 
priešpiet matytą tvartuose sceną, prieš mane stodavo ir pilkšvos agro
nomo akys, sakydamos: „Jūs miesčionys... aš esu gamtos sūnus, 
jūs nesuprantate tų slaptųjų ryšių su gamta... su gyvuliais, su auga
lais..." Ir vis dėlto aš buvau tikra, kad nepriklausau prie tų nesupran
tančių. Ir jeigu aš juokiausi iš matytos scenos, tai daugiau džiaugsmo, 
susižavėjimo juoku, bet ne pašaipos. Ir jei agronomui mano juokas 
nepatiko, tai tik dėl to, kad jis manęs nesupranta, kad jis gyvulį geriau 
permano, o aš... turbūt kitaip suprantu žmogų, geriau suprantu.

Sode prasišvietė saulė. Pakviečiau tetą eiti į laukus.
Kai eidama su ja pro šeimyninę, lange pamačiau liūdną agrono

mo veAdą, žvilgterėjusį į mus ir po to vėl su visu dėmesiu grįžusį pne 
pasitarimo su darbininkais, man dingtelėjo, kad aš jau pradeau su
prasti, kas yra šiam,» ūkiui toks žmogus, kaip agronomas Voteika. O 

■ ■ • ‘ • • f

kai vakare išgirdau jį skirstantį rytdienos darbus šeimynai, ir kai va
karienės metu patyriau, kad teta tuos pačius ūkį liečiančius klausimus

* • t • ’ •

stato agronomui, į kuriuos pasivaikščiojimo metu man neįstengė atsa
kyti, man buvo aišku, kad agronomas yra čia viskas.

Galėjo teta netik vieno, bet ir kelių stalų sidabrą parduoti ir visūek 
iš to nieko nebūtų buvę naudos. Tiesa, tetos ūkyje dar nebuvo tiek 
modernių mašinų, kiek jų reiktų pavyzdingam ūk.ui, viskas č.a rėmėsi 
gera administracija, vykusiu darbo organizavimu ir tiksliu jėgos pa
naudojimu. Ūkis, taip sakant, pats save kėlė, augo iš vidaus, nedary
damas staigių šuolių. Tai budrių ir veiklių smegenų, tvirtos rankos 
nuopelnas, tas smegenis ūkiui davė agronomas, tos tvirtos, viską val
dančios rankos buvo agronomo.

Ir vis dėlto toks žmogus čia nėra pakankamai suprastas. Teta jį 
tik pakenčia. Mat senam žmogui nusilenkti jaunesnio pranašumui, - 
kad ir ūkio dalykuose, nėra lengva, — savymila pučiasi ir ieško at
svaros. Taip užakcentuojama kitos turimos teisės —- ji, ūkio savininkė, 
ar ji privalo perdaug paisyti kažkokio praktikanto. Ir rodo ji ūkį sa
vo svečiams, ir didžiuojasi pasiektais laimėjimais, kaip savo pačios 
smegenų ir rankų kūriniu, kai tuo tarpu agronomas žino, jog „tetos 
niekas nepakeis". Na, būti praktikanto vaidmeny prieš svetimus, ne
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tiek jau svarbu, bet būti juo ir prieš tą žmogų, atseit prieš mane, ku
riam čia skiriamos šeimos nario teisės, tikrai sunku — iš čia ir tos 
įtemptos nuotaikos. Kaip gerai, kad pagaliau tą supratau. . • ' • 1 •

w *
.___ *

Kitą dieną iš pat ryto nutariau imtis visai kitos taktikos ir žūt būt 
agronomą prablaivinti.

Sutikusi paprašiau supažindinti mane su jo įrengtu vandentiekiu ir 
vėju varoma elektra, nes mudvi su teta viską tik paviršium teapžiūrė- 
jome. Bet jis pasisakė turįs skubiai peržvelgti, kaip ir kur dirba šei
myna. Vadinasi, nepataikiau.

Bet priešpiečiais vėl bandau. Pasiėmusi amerikoniškos drąsos, 
kad atrodytų jaukiau, paėmiau jį už rankos ir prašiau supažindinti su 
ūkio gyvuoju inventorium.

— Juk visos karvės turi vardus, arkliai irgi, o pagaliau ir jų veis
lė... aš pati juk nieko čia nenusimanau, — tempiau jį pro gėlyną tvar
tų link. - •

Iš pradžių jis visai maloniai davėsi vedamas, bet po valandėlės 
susizgribo ir, Ištraukęs savo ranką iš manųjų, visai šaltai ir net labai 
oficijaliai tarė:

— Sitai, panele, rasite inventoriaus knygose, gal jas pasiųsti tams
tai? — jis nuskubėjo į namuką sode, kur buvo jo kambariai ir kartu raš
tinė.

— Nejaugi ir vėl pro šalį, — galvojau.
Sugrįžau į vidų ir svetainėje pasiryžau laukti tų nelemtų knygų, 

bet praėjo pusė valandos, valanda, o knygų vis nebuvo. Pyktelėjusi 
pasiunčiau Ievutę, bet ši sugrįžo be nieko — raštinė užrakinta. Agro
nomą pamačiau išjojantį į laukus.

— Taip rimtai, — tariau. — Na palauk, tai pakovosime.
Per pietus pareikalavau inventoriaus knygų visai oficijaliai, lyg 

to pasikalbėjimo rytą ir nebūta. Dar ir sąskaitybos paprašiau — teta 
norinti, kad aš viską peržvelgčiau.

Diena kita be galo įtemptos nuotaikos. Savaitės gale, vakarop 
agronomas kažkur išjojo. Tai ėmė kartotis kas vakarą. Mane tas 
erzino, tad kartą tyčia paklausiau, ar eržilą reikią prajodinėti, kad jis 
vis jojąs? Jis tai suprato kaip įspėjimą — priekaištą ir vakare išsitrau
kė nuo studentavimo laikų apipelėjusį dviratį ir vistiek išdūmė, o er
žilą prajodinėjo pusbernis. Man rimtai suskaudo dėl to širdį.
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Nuvykusi kartą į miestelį nustebau, kai vienas artimas kaimynas 
paklausė ar jau turime naują agronomą. Pasirodo mūsiškis rūpinasi 
gauti vietą apskrityje.

Mane ši žinia suneramino. Tokios išvados iš tų visų nuotaiką ne
sitikėjau. Vadinasi prakišau. Per toli nueita. Kas bus dabar su ūkiu 
ir... pasirodė, kad ir aš pati nesu visai abejinga tokiam ar kitokiam 
agronomo elgesiui. Per tas keliolika dienų, stebėdama tą vyriškį iš 
taip arti, supratau jo vertę ir man atrodė, kad būčiau buvusi labai pa- 
tenkinta jo draugiškumu, kurio tačiau neįstengiau lig šiol laimėti. To
dėl man dvigubai buvo skaudu.

važiuodama namo betgi nusvarsčiau, kad kitaip ir negali būti. Ne
gi pasiliks diplomuotas ir toks gabus agronomas, kaip Voteika, amžinu 
praktikantu. Koks jam pelnas būti čia prikepusiam prie svetimo ūkelio 

skurdžią algelę ir be jokių perspektyvų ateičiai, kai išėjęs į valdišką 
•. ■■/iro gali praskleisti sparnus ir, galbūt, karjerą padaryti. Nuostabu, 
kaip j s iki šiol pakentė tokią save, padėtį. Kad to priežastim būtų kokia 
n-a i v? iuavhėlė, ab jau nemaniau, nors agronomas ir mėgo jaunimą, 
■i-, neriai lankydavosi jų pramogose ir čia, tetos ūkyje įvairias ūkišku 
nokviin progas - talkas, pabaigtuves ar. kita, panaudodavo -plalej- 
niems jaunimo sambūriams, bet kad būtų konkrečiai prie kurios nors 
merginos apsistojęs — .ne.

Parvykusi, lėtai papasakojau visą reikalą taip, kaip buvau nu- 
svarsčiusi kelionėje. Ji nusiminė, bet išeities, kaip ir aš, irgi nematė jo
kios -- algą, prilygstančią valdiškai, ji kad ir galėjo-duoti, bet ką be
kalbėti apie perspektyvas ateičiai?

Per pietus nuotaka buvo skandalinga — aš bandžiau juokauti, 
bet teta-buvo kaip išsigandusi ir vis nepataikydavo į bendro pasikal
bėjimo temą. Agronomas atrodė lyg po žemėm, ir visos jo pastangos 
būti natūraliu' gyvu ėjo per niek. Pagaliau jis ryžosi.

. . I. ■ . _

- Ponia, — tarė jis žiūrėdamas į tetą, — nuo rudens pasirūpinki
te'sau kitą praktikantą. Aš jau negaliu... išeinu, — žodžiai jam 
strigo gerklėje, raudonė plieskė veidus.

Teta drebančiomis rankomis kilnojo čia vieną, čia kitą daiktą. Ji 
kažką nusakė susijaudinusi dėl algos padidinimo, bet užbaigė tuo, kad 
ji juk negalinti kam nors kliudyti,- jaunas žmogus turįs teisę į platesnes 
darbo sritis, tad laimingai.

Gera ta mano teta, bet ir vargšė. Vargšas ir agronomas — kodėl 
gi jam laip sunku spręsti tokį trijų grašių vertą reikalą. Kitas vienu 
šypsniu tą atliktų. Rodos, kad neapsirikau, jis visą laiką žiūrėjo į tetą
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su viltimi akyse, bet jos „tat laimingai" išgirdęs, užgęso kaip žvakė. 
Panėręs galvą ėmė srėbti kompotą.

Visą pusdienį vaikinas bastėsi nepritapdamas prie jokio darbo. 
Ir vakare tas pats, kai liepos naktų mėnesiena užliejo balkšva mig
la sodą.

Tą vakarą agronomas niekur neišvažiavo, kaip buvo pratęs. Jis 
po vakarienės ilgai žiburiavo rūkydamas papirosą po papiroso tarp 
medžių-, prie sodo namuko. Jis... Bet kodėl visa tai rūpi mari? Ar 
aš turiu kokių sumanymų? Juk man gaila tik agronomo, žmogaus 
reikalingo tetos ūkiui. Todėl nemiga čia visai ne vietoj — teta tokią 
nuotaiką priskirtų įsimylėjimui, jei žinotų. Deja, aš įsimylėti ne tokia 
skubi — per dvi tris savaites, ne mano būdui. O be to, ar yra prasmė 
— mano grožis, ne grožis, mano gyvenimo stilius ir profesija netinka 
šeimos moteriai. Vienišą gyvenimą sau numačiau ir savo planų nekei
siu. Toks dogmatiškas nusistatymas iki šiol mane ir saugojo nuo ne
lemto, mano nuomone, artumo su vyrais. Gal dėl to ir dabar-tarp manęs 
ir agronomo nėra nei šiltesnio žodžio, nei drąsesnio; judesio, nei at- 
viresnio žvilgsnio. O vis dėlto jaučiu jame artimą, be galo artimą žmo
gų ir jo kančia mane jaudina— tuo labiau, kad nesuprantama gau
na geresnę tarnybą ir liūdi. Tačiau nebuvau linkusi to mįslingo liūdesio 
priežastimi laikyti kokį, kad ir silpną sentimentą man. Ir vėliau įsi
tikinau, kad neklydau, nors paskutiniųjų dienų įvykių išvada buvo jam 
ir man labai netikėta, keistose apystovose, keistai skubota ir . .. mud
viem abiem laiminga.

Buvo taip. Sėdėjau sode sklaidydama knygos lapus — skaityti 
nebuvo noro — ir vis galvojau, kokią progą suradus pasikalbėti su 
agronomu. Tiek nusipelniusį šiai sodybai ir mums žmogų paleisti su 
slogučiu ant krutinės, nepritiktų. Bet progų nebuvo — prie stalo jo 
atvirumą paraližavo teta, o manęs vienos jis vengė kaip ugnies — to
kią jau biaurią markę pas jį išsidirbau savo... liežuviu. Ir man bu
vo liūdna.

Bet... kas tai per garsai sklinda iš dobilienos? Padėjau ant suo
lo knygą ir pasistiepiau pro vyšnias pasižiūrėti.

Dobiliena buvo tuščia, tiktai pašerinės daržinės pavartėje smūkso- 
jo dvižiemis veršis— busimasis bandos gražuolis. Visai nenustebau 
pamačiusi šalia jo agronomą — iš Ievutės žinojau, kad tai mylimiau
sias jo gyvulys, kurį jis dažnai lankydavo net ganykloje. Sudomino 
mane, kaip jau minėjau, garsai— žmogus ir gyvulys kalbėjosi:
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— Ko liūdnas, ko toks užsimąstęs? Iš kur tu žinai, kad aš išeinu, 
kad palieku tave ir visus jus, — kalbėjo agronomas viena ranka 
apsikabinęs veršio kaklą, o kita glostydamas jo snukį.

— Taip, tau bus blogiau be manęs, bloga netgi labai. Nei tų 
minkštų dobilų nematysi, nei žmoniško gėralo, Tu žinai, kad jums vi
siems bus bloga, o tave gal pirmiau už kitus parduos į skerdyklą, nes 
tavo šeimininkė turi dar daug neapmokėtų sąskaitų. Ar tu žinai kas 
yra skerdykla? Ten daug kraujo, ir mirtis braido tarp kaulų ir lavonų 
ir... — žodžiai nutrūko ir žmogus užsikvempė ant gyvulio kaklo.

Jo rankoje švystelėjo nosinė ir jis ėmė braukti nuo veido .'.. aša
ras. Gyvulys grįžtelėjo savo sunkią galvą ir susimąsčiusias akis vyro 
link ir dusliai sumykė:

— Agronomas? Štai koks jis! Tokia aistra gyvuliams.., — sto
vėjau aš ant suoliuko pasistiepusi kaip nudiegta savo atradimo staigu
mu. —- Štai ko jam gaila, ūkio, —- uždanga krito nuo mano akių.— 
Bet kam tada tylėti, kam? Argi žmonės blogiau už gyvulį supranta ki
to sielvartą, ar ... Juk tai įžeidimas!

Manyje užvirė. Staiga nušokau žemėn ir leidausi takeliu bėgti.
Į dobilieną patekau pro sodo užpakalinius vartelius.
__ Kai prisiartinau, vyras vis dar tebekvėmpsojo ant veršio sprando, 
o ir iš gyvulio didelių blizgančių akių riedėjo ašaros.

— Gėdikis tamsta, ponas Rimai, — pratariau aš imdama vyrą už 
rankos.

Šis pašoko kaip nusmelktas ir, paraudusiomis nuo ašarų akimis 
pažvelgęs į mane, ėmė teisintis. Tačiau nė vieno protingo žodžio ne- 

. pasakė:
■— Palikime tą (norėjau pasakyti „neprotingą”, bet susizgribau ir 

nutylėjau) gyvulį, — tepasakiau. — Pasikalbėkim kaip žmonės, --- 
kalbėjau rūsčiai.

Jis tylėdamas žvelgė į mane ir po valandėlės, jau atgavęs lygsva
rą, prabilo:

—- Palikti ūkį ir eiti'prie teoretinio darbo į raštinę, be galo sunku,
— lūžo pagaliau jo neatvirumas.

— Bet kasgi tamstą verčia, — mudu jau stovėjome sode prie svo 
lėlio, nuo kurio buvau ką tik nubėgusi.

— Per ilgai užtrukęs praktikantas daug kam kliūva. O pagaliau 
ir man pačiam laikas pažvelgti tikram gyvenimui į akis...

— Nuo kurio laiko tamsta pajutai reikalą žvelgti gyvenimui į akis,
— nutraukiau jį?

— Nuo kurio? — atklausė. -— Tamsta juk pati ką tik parvažia
vusi pirmą vakarą pasakei, kad praktikai tiek laiko, kiek čia buvau,
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užtenka. Aš su tuo sutikau ir pasidariau išvadą, su kuria ir ponia 
Kietvardė sutiko. Ar jai nevistiek, koks praktikantas pas ją bus?

Aš tuo tarpu lenkiausi paimti savo knygą ir svarsčiau žodžius, ku
rie, gal būt, turės nulemti mano ir ... tai yra dviejų žmonių likimą. 
Žinojau, kad esu neįdomi vyrams ir beveik negraži, bet argi jau taip 
labai gražus agronomas? O pagali.au> ar nevedė anas parubežio poli
cijos baro viršininkas, puikus 27 metų vyras biaųrią penkių dešimtų 
metų našlę, tik dėl to, kad tėviškai pamilo jos šešiametį sūnelį. Čia 
kiek kitokios perspektyvos, bet argi nevertingos? Na, tik drąsos ir 
praktikantas taps savarankišku agronomu nuosavam ūky.

Atsitiesiau ir tariau:
• • * "*•••' « «

—- Baikime su tais praktikantais, tamsta vertas būti čia šeimi
ninku! 

• • J •

Kas buvo tą valandą^mano akyse, mano judesiuose, kad jis taip 
staiga atlyžo iš savo pirmykščio susijaudinimo ir atšalo jo veidas, jo 
žvilgsnys. Aš pradėjau drebėti, nors kaitulys degė mano skruostuose, 
kaktoje, žarijomis užpylė man kaklą ... Kokia, iš kur ta beprotybė šo
vė man į galvą?

Aš girdžiu, kaip jis sako, kad tokių prielaidų jis niekuomet neda
ręs, kad pasigailėjimo jis nereikalingas. Ir kad aš neturiu teisės jo 
taip žiauriai bandyti, nes iš manęs jis jau ir taip daug rakščių paty
ręs. Ir tegu nei aš, nei mano teta nemanome, kad tokiais pažadais 
jį galima būtų suvylioti. Jam pakakę tos nuolatinės kovos, dėl kiek
vieno grūdo gyvuliui, dėl kiekvienos miltų dulkelės ... Jis išeisiąs . . .

Ak, aš visa tai girdžiu ir tyliu. Aš netekau žado, jėgų — knyga vėl 
iškrito man iš rankų. Aš negaliu išsilaikyti ant kojų, vos suvokiu, 
kad čia pat suolelis ir sėduosi. Pagaliau atvertose akyse nei skaus
mo, nei apmaudo, tik kažkoks nesusipratimo ir gėdos mišinys. Kaip 
kvaila, kaip kvaila. Ar aš jį mylėjau, ne! Ar buvome draugai, ne! 
Greičiau priešai. Taip, priešai, o vis dėlto man jo buvo gaila ir to jaus
mo vedama aš, moteris, kuri buvau pasiryžusi gyventi vienišą. gyveni
mą, pasiūliau savo ranką, taip staigiai, taip neapgalvotai tam,, kurio 
beveik nepažįstu, kurį tariausi pažįstanti ir skaudžiai apsirikau. . . 
Išjuąkta dabar būsiu, tikrai, iškoneveikta viengungių jo draugų pasi
linksminimuose. Bet ne, ne! Nors tą paskutinį dalyką jis sutiks, jis I .
pažadės man šito kvailo išsprukusio žodžio niekam nesakyti, pažadės 
užmiršti... Didžiausioje baimėje pakeliu akis, „gana tų priekaištų", 
noriu jam pasakyti, bet vyriškis jau tyli. Atrodo, kad Dievas žino nuo 
kurio laiko jis taip tylėdamas prieš mane stovi su nebaigtu žodžiu lū
pose. jis kažką buvo pradėjęs apie stalo sidabrą ir aš, ne ausimis 
jo žodžius, bet kažkokiomis kitomis juslėmis pagavusi jo mintį, vie': - -1
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Danutė Lipčiūtė

*

į kryžkelius subėgo mintys,
Į kryžkelius atėjom mes
Ir vienas antro nepažinę
Neklausėm, kuris kelių ir kur mus ves.

Abu mes buvom vargšai skurdūs;
Viens elgeta, o kitas nieko neturėjom.
Išalkusius mus sekė pašaipūs žvilgsniai 
Ir juokės keliuos, lūšnose, alėjoj.

Atsimeni, prašei Tu tik vieno pabučiavimo, 
Prašei kaip vergas, kaip viešpats, kaip našlaitis 
Ir buvo kurčia vienuma, aplinkui visa snaudė, 
O kryžkeliuos ryškėjo nakties gamos.

Kai aš tylėjau, vagim pavirto tavo lūpos 
Ir laimėj laimei tyliai meldės,
Paskui į nežinią mes vargą išlydėjom 
Ir klausėm, ar žemėj vien tik šventės.

prašymo užmiršti tą skandalingai rizikingą mano prisipažinimą, sakau 
pro ašaras:

— Neminėkite man to sidabro, aš jau seniai juo netikiu, — ir pa
jutau, dabar atėjo jo eilė.

Dieve, jis manė suprato pagaliau, bet dabar jis negali tarti nė žo- . < » * 
džio. Jis tik lenkiasi prie manęs, ima mano rankąūr tyliai ją bučiuoja.

Jis dabar taip arti prie manęs ir žiūri į mane, kaip į altorių. Jo 
akys pilnos žibėjimo, jei tai ašaros, tai jos niekuomet nenuriedės jo 
veidu, jei tai ašaros, tai tokios, kurios amžinai spindi gero žmogaus 
akyse niekuomet nenutekėdamos sunkia našta į artimo žmogaus širdį...

Kilnios širdies meilė įprasmina auksą ir sidabrą, gyvuliui įdiegia 
protą, apvaisina žemę ir žmonėms neša laimę. Tokia meilė spindi Ri
mo Voteikos širdy, todėl ta širdis verta moters meilės.
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Vaba

Mokslo vardu?"
Tokia antrašte Lietuvos Mokykla š. m. 4 Nr. spaudos apžvalgoj tęsia 

savo priekaištus dėl praėjusių metų N. Vaidilutės 11 Nr. straipsnio „Dėl 
mokytojų sąstato aukštesnėse mokyklose". L. M.*) rašo: „Mokytojai, 
perskaitę tą straipsnį, traukė pečiais ir negalėjo suprasti, kaip į tokį 
rimtą žurnalą galėjo pakliūti pedagoginiu, psichologiniu, socialiniu, lo
gikos ir kalbos atžvilgiu toks diletantiškas straipsnis".

Čia noriu pareikšti, kad rašydama savo straipsnį, negalvojau ruošti 
mokslinį darbą, bet tik iškelti daromus mergaičių švietime ir viešame 
jų auklėjime netikslumus, kuriuos iš esmės turėtų tirti ir L. M.. Ar 
šis straipsnis atitinka L. M. minimų mokslų reikalavimus, galėtų spręs
ti tik objektingi, keliamo klausimo nepaliesti, autoritetai — specialistai, 
bet ne, prisidengęs L. M. vardu, nežinomas autorius. Tačiau, jei L. M. 
jaučiasi kompetentinga spręsti Naujosios Vaidilutės straipsnių moks
lingumą, į kurį nereiškia pretenzijų nei autorė, nei Redakcija, turėtų 
vis dėlto savo tvirtinimus ir įrodyti. Pastatykime tuos pačius „moks
lingumo" reikalavimus L. M., priekaištams ir pažiūrėkime, kaip jie iš
rodo „mokslo šviesoje":

„Mokytojai, perskaitę tą straipsnį, traukė pečiais..." (L. M.).
Kokie mokytojai, kiek jų buvo? Ar L. M. redaktorius ir dar vie

nas? Ar L. M. surinko statistinius pečių traukymo davinius? Kokio 
mokslo reikalavimus atitinka šis išsireiškimas?

Toliau L. M. cituoja mano sakinį: „Teisingai, Viliamo Sterno pus
lapių nenurodysiu, nes šį sakinį girdėjau pati šio pedagogo paskaitoje, 
kalbant apie didelę auklėjimo reikšmę" ir daro dėl jo šias pastabas:

„Akyliau įsiskaitę į šį tekstą vėl matome, kad sakinys kalbėjęs to 
pedagogo paskaitoje apie didelę auklėjimo reikšmę. Žinoma, mes vi
si (kas „mes" ir kiek „visi"? Vaba) jau suprantame, kad sakinys kal
bėti ir negalėjęs, (iš kur ta „mokslinė" išvada apie sakinio kalbėjimą?
Vaba), kad paskaitininku greičiausiai buvęs W. Sternas... O mes vis 
dėlto norime precizijos, norime ne „girdėtų", bet rašytų posakių. 
Juk tiems, kurie bando kalbėti mokslo vardu, kurie nori įrodinėjimo keliu

* Sutrumpintai Lietuvos Mokykla.
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prieiti naujų tiesų, naudotis argumentu „kaip tas sakė" nevalia: Jis 
telieka „kūmutėms". (L.M.).

Nesu kalbininkė, ir dėl to,‘gal būt, nesuprantu, kaip iš pacituoto 
mano sakinio L. M. galėjo padaryti išvadą, kad „sakinys kalbėjęs", 
pav„ jei aš pasakysiu: „Koncerte girdėjau Bacho kūrinį", L. M. turėtų 
padaryti analoginę išvadą, „kad muzikos kūrinys skambinęs". Nesu
prantu, kokio mokslo vardu ir ko L. M. iš manęs nori.

Be to, L. M. turėtų nepamiršti, kad „kūmutės" yra bevardės gimi
nės, ir jų vaidmuo, šiuo atveju, gal geriau tiktų pečius traukiančiai 
L. M.

Tikri dalykai gali būti ir girdėti, ne vien tik parašyti, pa v., grįžę 
iš suvažiavimo atstovai —- dalyviai pasakoja nedalyvavusiems savo 
draugijos nariams suvažiavime girdėtas nuomones. Ar jų pranešimai 
taip pat skirti tik „kūmutėms"?

L. M. klausia: „Kas ir kur bandė įrodinėti, kad mergaitė esanti 
mažesnės inteligencijos?"

Toliau L. M. cituoja: „Mergaitėms aiškinamos jų lyties ribos, nu
rodoma, kad daugelis profesijų tik vyrams skirta, kad didžiausi darbai 
vyrų atlikti, ir patariama taupyti jėgas, per daug jų neįtempti. Tuo tar
pu berniukams aiškinama, kad jų protas siekia toliau, kad jiems visos 
durys atdaros, ir skatinama dėti visas pastangas, kad jie pasiektų aukš
čiausią išsilavinimo laipsnį (85 p.)", ir priduria:

„Kur taip yra „aiškinama" nepasakyta, jeigu tai „aiškinama" žu
vų rinkoje ar ganykloje, tai tiek to; bet jei p. Vabai žinoma, kad taip 
„aiškinama" mokykloje, tai jos pareiga atkreipti į tai dėmesį Švietimo 
Ministerijos, kuri, tikime 100-tu procentų, tokį „aiškintoją" sudraus".

Įdomu, iš kur L. M. susidarė savo priekaištų leksikoną? Žuvų rinkoj 
ir ganykloj žymiai švelniau ir mandagiau kalbama. Ten niekas ne- 
kimba prie atskirų žodžių, bet žiūri dalyko esmės. Jei L. M. redaktorius 
ir bendradarbiai tokį leksikoną vartoja ir mokykloj, tai iš tikrųjų pra
vartu atkreipti Švietimo Ministerijos dėmesį, kad sudraustų, nes nuo 
panašių švietėjų gali nukentėti jaunuomenės auklėjimas.

Be to, sunku būtų išspręsti, kas daugiau nusipelnė mūsų krašto ge
rovei, ar žuvų rinka ir ganykla, ar L. M. redakcija. Visi keliai veda 
i Roma, todėl nereikia vienu aukštinti, kitu žeminti, v. C . O

Pagaliau mokykla ir ganykla nėra jau taip svetimos, nieko viena 
kitai neduodančios sritys.

Toliau, tokius aiškinimus savo ausimis pirmiausia girdėjau aukštojoj 
Lietuvos mokykloj — Aukštuosiuose kursuose psichologijos ir pedago
gikos paskaitose. Psichiniai lyčių skirtumai čia buvo aiškinami ta pras-
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me, kad moteris, apskritai, esanti mažesnės inteligencijos, mergaitė 
greičiau bręsta -— moteris mažesnės inteligencijos; mergaitė negali tiek 
daug, kiek vyras, išspausti ergografo — ji silpnesnės valios. Čia teko 
išgirsti daug panašių išsireiškimų, kurių šiandien visų nepamenu, bet 
dar tikrai būtų galima prisiminti pasikalbėjus su buvusiais tų laikų 
kursų klausytojais. Man teko ilgai laužyti galvą, kaip būtų galima 
atremti šiuos priekaištus, kurie šiandien man atrodo juokingi, o tuomet 
sukėlė sieloj didelę audrą. Nedrįsdama oponuoti profesoriui, galvojau: 
— jei duosime šį mažytį instrumentą — ergografą boksininkui, tai jis 

. ’ ‘ . . * ' , • <a

išspaus daug daugiau už kitus vyrus ir net sutriuškins jį, nes jis turi la
bai stiprius raumenis. Bet, ar dėl to boksininkas galėtų būti stipresnės 
valios už studentus ir patį profesorių? Sunkiau buvo su moters grei
tesnio brendimo išvada. Savo jauna galva neišsprendžiau šio klausi
mo, o profesorius vis dėlto autoritetas. Už tai labai atydžiai sekiau užsie
ny pedagogikos ir ir psichologijos profesorių nuomones, kad būtų galima 
atitaisyti jaučiamą skriaudą. Jų paskaitose panašių išvadų negirdėjau. 
Tiesa, kolegės nuvedė manę kartą tyčia pasiklausyti vieno logikos 
profesoriaus, kuris kuo ne po kiekvieno sakinio paleisdavo moterų 
adresu žeminančių žodžių, tačiau jais niekas rimtai nesidomėjo, nes 
visi žinojo, kad namie profesorius pats sėdėjo po žmonos , ,kuntapliu". 
Pagaliau, rašydama seminaro darbą, perskaičiau prof. A. Fišerio reko
menduotą garsiosios Vienos profesorės Charlotte Bühler knygą: 
„Das( Seelenleben des Jugendlichen", kur radau iš greitesnio moters 
brendimo išvedamos mažesnės inteligencijos kritiką ir gražų sakinį, kad 
Afrikos drambliai turėtų būti aukštesnės inteligencijos už vyrus, nes 
bręsta už juos ilgiau.

Be to, ir lyčių brendimo laikotarpių skirtumas čia nurodomas ne 
toks didelis, kaip kitų autorių raštuose; jis nesiekia vienų pilnų metų.

V

Nuomonės, kurios pabrėžia mažesnę moters inteligenciją, migdo 
mokslą einantį moteriškąjį jaunimą pasingumo miegu ir silpnina jų 
mokslinimosi interesus. Mūsų žurnaluose tenka susidurti su jaunų mū
sų mokslininkų nuomonėmis, kur dirbtinu ir perdėtu būdu žmogaus psi
chinės savybės skirstomos į vyriškas ir moteriškas ir pagal jas norima 
auklėti vyrą ir moterį. Vyriškomis savybėmis vadinamos daugumoj 
aktingumas, energingumas, ryžtingumas, valingumas ir t. t., moteriš- 
komis — receptyvumas, švelnumas, pasiaukojimas, jautrumas ir kitos 
panašios. Tačiau tikrovėj tokio suskirstymo nėra. „Kiekvienas 
žmogus yra vyro ir moters bendrai suformuoti. Taigi savy nešioja 
abiejų pradus. Ir todėl į žmogaus asmenybę įeina vyro ir moters skirtin
gosios ypatybės. Jos yra gilios ir esminės" (Dr. Vaišnora). Iš to išei
nant, visas šias savybes, ir vyriškas ir moteriškas, reikia ugdyti kiek-
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viename žmoguje, nesvarbu, kurios lyties jis būtų. Yra sakoma, kad 
lyčių kova yra kenksminga ir visai nereikalinga.' Tad šios kovos 
greičiau išvengsime ugdydami bendras abiejose lytyse savybes, o 
ne atverdami tarp jų bedugnę. Bendros savybės, o ne perdėti kontras
tai tegali duoti darnų sugyvenimą. -

Nesiekiu visiško psichinių lyčių skirtumų pašalinimo. Juos pažadi
no gy veniman skirtingi lyčių uždaviniai ir pašaukimai, lygiai, kaip 
skirtingos profesijos išugdo žmonėse skirtingas profesines savybes. 
Tačiau laikau kenksmingu dalyku auklėti dirbtinu būdu perdėtus, tik
rovėj neegzistuojančius, psichinius lyčių skirtumus, kurie vestų vyrus 
į savimeilę, despotizmą, o moteris į pavergimą, aklą paklusnumą. Kas 
išeis iš vyro energijos, aktingumo, ryžtingumo, valingumo, jei jų ne
stabdys moters švelnumas,’ jautrumas, pasiaukojimas? Ir priešingai. 
Paimkime visus didžiuosius žmonijos švyturius, didžiąsias asmenybes 
ir paanalizuokime jų charakterius. Čia rasime susipynusias visas ge
riausias vyriškas ir moteriškas savybes. Reiškia, jas visas ir reikia 
ugdyti kiekviename žmoguje.

Pagal vyriškas ir moteriškas normas įprasta skirstyti ir profesijas 
į moteriškas ir vyriškas: „Todėl ir šiandien, kur reikalinga didesnė 
atitraukimo ir planavimo galia, moterys negali vyrui prilygti, o ten kur 
reikalingas daugiau sintetinis konkretumas, moterys vyrus pralenkia, 
o tarpinėse srityse lygiai su vyrais reiškiasi. Prie pirmosios katego
rijos priklauso — filosofija, matematiką^ muzikos kompozicija, architek
tūra, technika, karas, ir politika —- šiose srityse moterys ir iš tolo vyrų 
neprilygsta. Mes nežinome didelių filosofių, kompozitorių, karių, po
litikių, architekčių, matematikių ir technikių. Prie antrosios katego
rijos priklauso — namų pedagogika, namų ruoša ir ekonomika, gailes
tinga priežiūra, pradinis švietimas: šiose srityse moterys dominuoja ir 
vyrus toli pralenkia. O scenoj, literatūroj, tapyboj, pedagogikoj, me
dicinoj, visuomeninėj veikloj jos reiškiasi kūrybiniu pajėgumu, nes 
šiose srityse reikalingos lygiai moteriškos ir vyriškos,savybės". (Nau
joji Romuva š. m. 4 Nr. 95 p.). Čia tektų pirmiausia pastebėti, kad ge
nialumas yra didelė išimtis ir todėl sunku išspręsti, ar tikslu jį skirti bet 
kuriai lyčiąi. Antra vertus, ir vadinamojo vyriškojo pasireiškimo sri
tyse, mes turime daug pagarsėjusių moterų vardų. Tiesa, jų yra ma
žiau, kaip vyrų, bet ir gyvenimo aplinkuma moters pasireiškimui šio- 
se srityse nepalanki. Mažiausia moterims prieinama ir vyriškiausia 
veikimo sritis — karas. Tačiau ir čia rasime garsių moterų, išgelbėjusių 
ne vieną tautą. Štai, pavyzdžiui, mūsų dienų įvykiai: „Kinų fronte ka
rių entuziazmą kelia dvi moterys: Yao Fin Fen, vadinama Joana Arkiete 
ir didvyrė Lien Sang Yin — mirties bataliono vadė, kuri nepaprastai
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pasižymėjo Čapėjuje. Jos vadovaujamos kinų moterys Japonijai skel
bia tiesiog kryžiaus karą. Miestuose ir miesteliuose tūkstančiai mote
rų grupuojasi, apsiginkluoja, apsivelka pilką kario mundurą ir drąsiai 
pastoja priešui kelią. Iš partizanų yra žymiausia kinietės Lien Gang 
Yin grupė, kuriai priklauso 10.000 moterų ir 90.000 vyrų. Šita grupė va
dinama „Joporių sidubu". Pats maršalas Čiangkaišekas pareiškė, kad 
moterų batalionai yra verti daugiau, negu trys reguliarinės kariuomenės 
divizijos. (XX Amž.). ■ 6 . ' ' .

Tikrovė parodo, kad moterys gali atlikti kiekvieną darbą, jei tik 
jas šaukia gyvas reikalas. Jei k d kuriose vadinamose vyriškose pro
fesijose moteris mažai pasireiškia, arba ir visai nedalyvauja, vien dėl 
to, kad tai nesuderinama arba sunkiai suderinama su jos pareigomis 
šeimoje, o ne dėl to, kad ji iš prigimties to ar kito darbo nesugebėtų 
atlikti. Pakankamai davė įrodymų karų laikotarpiai, kada moterims 
teko užimti apleistas vyrų pozicijas ir jas atlaikyti sunkesnėse sąly
gose, negu jas turėjo vyrai.

Aukštosiose mokyklose ir spaudoj pareiškiamos nuomonės vyrų 
mokytojų modifikuojamos ir pernešamos į aukštesniąsias mokyklas. Jos 
skatina berniukus į protinę pažangą, o mergaitėse ugdo žemesnės mo
ters padėties sugestiją ir stabdo jų mokslinimosi viešo pasireiškimo 
interesus. Be to, moters pasingumo auklėtojai skaito pasingumą įgim
ta moters savybe.

Toliau L. M. domisi, kur aš skaičiau panašias nuomones apie ma
gesnę moters inteligenciją. Pirmiausia mergaičių psichologijos ir pe
dagogikos užrašuose, iš kurių jos ruošdavo savo pamokas. L. M. pata
ria kreipti Švietimo Ministerijos dėmesį, „kuri, tikime 100 procentų, tokį 
„aiškintoją" sudraus". Deja, kol viešojo mergaičių auklėjimo reikalai 
Švietimo Ministerijos nebus pavesti moterims, tol mes nesitikime, kad 
Ministerija domėsis šiuo klausimu. Todėl iš čia seka moterų švietėjų 
pareiga gyvu žodžiu r per spaudą atitaisyti stabdančias mergaičių 
protihę pažangą nuomones ir sukelti pačių mergaičių tarpe jų kritiką.

Jau minėta Charlotte Bühler kalbamu klausimu taip rašo: „Bend
ra nuomonė dėl abiejų lyčių skirtumų svyruoja tarp dviejų kraš- 
turinumų: kai kur skirtumai visai užtušuojami, o dažniausiai jie 
perdedami. Galima sakyti, kad įprasti charakteri žavimai neatitin
ka tikrovę. Tas priklauso nuo esamų tendencijų vertinimų. Ne
pasitvirtino mintys nei dėl mažesnės mergaičių inteligencijos, 
nei dėl ma,v snio jų objektingumo. Mergaičių inteligencija ir objektin- 
gumas lemiančiose situacijose niekur neatsilieka. Tačiau tiesa, kad, 
vidutiniai imant, mergaitės mažiau interesuojasi intelektualiniais ir ob-
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jektingo pasaulio klausimais. Dienynai tą aiškiai parodo. („Das 
Seelenleben des Jugendlichen“ 28 p J.

L. M. stato dar šiuos klausimus: „Kiek yra Lietuvoje moterų, ku
rios turi vidurinės mokyklos (gimnazijos ar progimnazijos) mokytojos 
cenzą, bet į mokyklas neskiriamos? Kada ir kuriuo būdu švietimo va
dovybė yra kliudžiusi moterims įsigyti vidurinės mokyklos mokytojos 
cenzą?“.

L. M. redaktorius savo pažįstamų tarpe ras negavusių vietos mo
terų mokytojų ne tik su vidurinės mokyklos mokytojos cenzu, bet net 
su ilgamete (virš 10 metų) mokytojos ir direktorės darbo praktika mo
kytojų seminarijoje. Pavardės čia skelbti neturiu leidimo. Čia reiškia 
ne tik kiekybė bet ir kokybė. Jei L. M. turės galimumų ir rimto noro 
surinkti žinias ir sudaryti statistiką negavusių vietų cenzuotų moky
tojų, įsitikins, kad šiems moterų reikalavimams yra rimtas pagrindas.

Teisingai į dalyką žiūrint, turėtų moterų mokytojų nuošimtis atitikti 
mergaičių mokinių nuošimtį mišriose mokyklose. Be to, mergaičių mo
kyklų vadovybė privalo būti moterų rankose, kaip berniukų gimnazijų 
vadovybė yra vyrų rankose.

Kai dėl antro klausimo, niekaip nesuprantu, kaip jis galėjo kilti 
L. M. vaizduotėje. Pagrindo jam aš nedaviau. Niekur nesu pasakiusi 
nei tiesioginiai, nei netiesioginiai, kad švietimo vadovybė yra kliudžiu: 
si moterims įsigyti vidurinės mokyklos mokytojos cenzą. Kokio mokslo 
vardu daro L. M. man šį priekaištą?

Iš mano straipsnio greičiau sektų toks klausimas: kiek mokyto-
’ • < * 1

jų yra vedusių savo mokines? Deja, L. M. šio klausimo ne
pastatė. -Juk mergaičių mokykla nėra nei flirto, nei žmonų pasirinki
mo įstaiga. Iš atsakymo į šį klausimą gal daug kas paaiškėtų ir ne
reikėtų daryti nei man, nei Naujosios Vaidilutės Redakcijai smulkme
niškų, pedantiškų ir nepagrįstų priekaištų.
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os ir dainos nieninii irūs
KOMPOZITORĖ ELENA STANEK - LAUMENSKIENĖ

Gegužės mėn. 1 d. įvyko pirmas Elenos Stanek . - Laanienskienė 
kūrinių koncertas, kurį Vytauto Didžiojo Universiteto salėje suruošė lie
tuviškų koncertų rengėjas, studentų choro dirigentas Konradas Ka.-cc 
kas. Šis dainų festivalis sutraukė pilnutėlę salę klausytojų, kuriem?
nihinkei sukėlė entuziastingų ovacijų.

Kompozitorė ir meno veikėja E. Laumenskienė yra daug nus'pėl 
nusi muzikos srityje. Ilgus metus sėkmingai dirbdama Valstybės Kon
servator! je ji, be to, nuolat turtina mūsų lietuviškos muzikos litera
tūrą savo talentingai parašytais veikalais. E. Laumenskienė rašo ro- 
manaus, dainas solo ir chorams, fortepionui, smuikui ir violončelei. Be 
to, ši menininkė 1930, Vytauto Didžiojo, metais įsteigė r savo lėšoūūs. 
išlaiko Kauno liaudies Konservatoriją, suteikdama progos gabiems r me
nėms lavintis muzikos srityje.

E. Laumėnski enės kūrimų koncertas įrodė jos kūrybinį nuo .kiru/ 
mą, muzikinį, subrendimą bei savarankiškumą ir platų sugebėjimų dia 
pazoną. -Atlikti dalykai, kaip sakysime: „Vėl pranyko" (Binkis), „Su 
prato" (Paparonis) ir „Ryto žvaigždė" (Va’čiūnas) pasižymi savo giliu 
nuotaikingumu. . „Nepavysi" (Sidabraitė), duetas „Ramunėlės" (Orin- 
taitė) ir „Pabučiuok mane" (Tyrų Duktė) priklauso linksmam, žais
mingam žanrui.. „Juodomis dėmėmis" (Binkis) ir „Pūtė šiltas vėjas" (Si
dabraitė) yra labiau rafinuoti dalykai, kuriuos tenka priskirti prie eg
zotiško stiliaus. „Mater Dolorosa" (Sidabraitė) ir „Pavasariui praėjus" 
(Vaitkus) turi liriškai drąmatinį antspalvį. „Į užburtą šalį" (Putinas) ir 
„Nakties žavėjančiam sapne" (Sidabraitė) dvelkia švelnia poezija. „Ry
toj" (Tyrų Duktė) ir „Obelų žiedai" (Binkis) yra tiesiog elegantiško ilius
tracinio pobūdžio paveikslėliai. Muzikės švelniai sielai nėra svetimi 
ir gamtos motyvai. Gamtos grožis svajingai atsispindi veikaluose,, kaip 
„Žibuoklės" (Binkis), duete „Tyra meilė" (Orintaitė) ir chorui parašyto 
je dainoje „Šilkasparneliai debesėliai" (Binkis). Daug spalvų kolori-, 
to ir gyvo temperamento įdėta į „Aguonėlės" (Binkis) ir „Tulpes" (Bin
kis). K. Binkio žodžiams parašyta chorui „Dukružėlė" yra grynai fol 
kliorinio, liaudies stiliaus. Kompozitorei charakteringa taip pat h 
impresionistinė nuotaika, pagal kurią sukurta: „Nuėjau tolyn" (Binkis) ir
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Kompozitorė Elena Stanek - Laumenskienė

„Laukiu aš tavęs" (Sidabraitė). Romanse „Sužydo obelys sodne" (Si
dabraitė) išlaikytas klasikinis stilius.

Charakterizuojant bendrais bruožais E, Laumenskienės kūrybą, 
tenka pažymėti, kad ji pasižymi nepaprastu melodingumu> savarankiš
kumu ir gyvu jausmingumu. Kompozitorė, be abejo, turi „Dievo kibirkš
ties". Kompozitorė užtarnautai ir neginčijamai praskynė sau lietuvių 
kompozitorių tarpe platų ir saulėtą taką. Mūsų mielai E. Laumenskie- 
nei linkėtina ir toliau sėkmingai žengti šviesos kūrybos keliu. J. G.

' * • ' i , .
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V. DAGELYTĖS - VALATKIENĖS DEBIUTAS '

Balandžio mėn. 29 d. Valstybės Operoje pirmą kartą dainavo jau
na dainininkė Dagelytė-Valatkienė. Dagelytė-Valatkienė 1937 m< sėk
mingai baigė Kauno konservatoriją ir tų pačių metų vasarą dalyvavo 
jaunųjų menininkų tarptautiniame konkurse Vienoje, kur laimėjo požy
mė j imą. Ypačiai su dideliu susidomė j imu bu vo laukiamas j os pasiro
dymas musų operoje. Dainavo „Pikų Damoje" Lizos partiją. Apie jos 
debiutą VI. Jakubėnas rašo

111

,,Penktadienio debiutas ryškus įvykis; su
silaukėme žymios naujos jėgos.” Dagely- 
te-Valatkiene jau besimokydama Kon
servatorijoje (Vi. Grigaitienės kiaseje)

ga. Dabar gavome patikrinti jos auorne- 
nis ir sugebėjimus praktiškai per aeoiu- 
tą stambioje Lizos rolėje „Pikų Darnoje'. 
įituri tikrai puikų balsą, jau aabar yia- 
ziai iunkcij anuojantį, per visus registrus 
valdomą. Stiprus, pilno, metalinio temb
ro aromatinis sopranas, su nediaeie ki
rmių atspalvių priemaiša; skambus, sul
tingas vidurinis registras, geras ir apa
tinis; viršutiniame gal tik pasitaiko vie-

V. Dagelytė - Valatkienė na kita įtempta gaida, nors šiaip ir jis 
atrodo tvarkoje (čia gal kaltas suprantamas susijaudinimas/.

$ * ,

Iš viso Dagelytės balsas pasižymi registrų išlyginimu. Gera, aiški 
dikcija ir lietuviškoji tarsena; dainavime jaučiasi muzikalumo, irazuo- 
tė kultūringa. Žinoma, buvo ir per debiutą savaime suprantamo susi
varžymo veikalo pradžioje, bet paskui vis labiau įsidainuota, bcenos 
atžvilgiu — gera figūra, yra vaidybinių duomenų, nors jie, dar supran
tama, nėra išvystyti." (L. A. Nr. 143).

Solistė publikos buvo labai šiltai ir nuoširdžiai sutikta. Kiekvienas 
jos žymesnis pasireiškimas buvo gausiai palydėtas plojimu.
buvo pilnas rinktinės publikos. Debiutante gavo daug gėlių ir dova
nų. Po debiuto jos namai virto tikra oranžerėja. Visa spauda labai 
gražiai paminėjo ir atžymėjo jaunos jėgos pasirodymą. Vasarą jaunoji 
menininkė žada vykti į užsienį, norėdama dar labiau savo puikius su
gebėjimus lavinti.

lectircts
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O. Gratkauskienė

ai ko kulias
— Tai, kad nebūtų žiemos! O, kad nereikėtų kęsti gavėnios prieš 

Velykas! — svajojome mes, basi ir vienmarškiniai leisdami ilgas, pie
nelių neužbaltintas gavėnios dienas. Šita svajonė dabar vaikams jau 
yra virtusi kūnu. Savo daugiau ar mažiau vargingą kūdikystę atsi
mindami stengiamės vaikams sukurti laimingesnį gyvenimą. Be to, 
dabartinis amžius juk vadinamas „vaiko amžiumi". Pedagogas ir gy
dytojas, siuvėjas ir gastronomas, žaislų dirbėjas, rašytojas ir korepe- 
tifonus šaukiami pagalbon vaiką linksminti, lengvinti jo gyvenimą, 
mokslą, darbą. O tačiau dažnai dideliu nusivylimu pastebime, kad 
šitos pastangos neduoda norimų rezultatų, kad šiandieniniai, vaikai nė
ra laimingesni už mus, augusius paprastose, o dažnai ir vargingoje, 
kaimo sąlygose. Retai džiaugiasi jie taip, kaip džiaugdavomės mes, 
gavę pirmutines klumputes, pamatę pora razinkų pyrago riekelėje, 
ar gavę baronką lauktuvių. Šių dienų vaikai (kalbu apie šviesuolių ir 
pasiturinčių miesčionių) viską ima kaip savaime suprantamą dalyką,
kaip savo teisę. Jiems nėra progos nei pagalvoti, kad galėtų būti ki
taip. Pusvalandį pažaidęs gauruotu meškiuku (už kurį -— tarp kitko— 
sumokėta 40 lt), jis prašo šautuvo, lėktuvo. Jis ašaroja prieš sriubos t . , .
lėkštę ir tik po didelių prašymų ir pažadų jis sutinka suvalgyti savo kot- 
lietą. Gavęs lauktuvėms apelsiną jis pyksta, kodėl tai ne šokolado 
plytelė. Jam amžinai nuobodu, jis neturi ko veikti su ta daugybe 
žaislų. -

Tai perdėto motinos rūpestingumo, pasakyčiau -- vaiko kulto iš
dava. Motinos meilė yra per didelė, kad ją galėtų išaikvoti dviejų 
vaikų protingai priežiūrai ir auklėjimui. Jei moteris neturi savo profesi
jos ar kokio nors pamėgimo — muzikos, meno, visuomeninio darbo, — 
kuriam skirtų laiko ir energijos, tai visa likusi meilės, laiko ir lėšų at
sarga sunaudojama išsigalvojimui visokiausių taisyklių ir būtinumų, ku
rių tikslas, rodos, tik tarnaitę, save ir vaiką varginti, Ir taip — kūdikis 
maudomas tik virintame vandenyje, vystomas tik naujai išprosintu vys-

f
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tykiu, jo žindukas ir buteliukas po kiekvieno vartojimo išvirinamas. 
Net z medicina neišgalvoja tie reikalavimų (pav., net geriausiose Kau
no ligoninėse kūdikiai maudomi nevirintame vandeny ir vystomi su- 
kočiotais vystyklais), kiek jų išsigalvoja motina. Pagaliau jei tokia 
rūpestinga priežiūra reikalinga labai jaunam, sergančiam ar silpnam kū- 

» , * * • . ' . ' J . ' .

dikiui, tai jokiu būdu ne 2 — 3 metų vaikui. O šito motinos kaip tik 
nenori suprasti. Manau, kad ne iš piršto išlaužta L. Dovydėno Moti
na, kuri šarmu nuplauja durų rankenas, jeigu jas paliečia kaimo mo
terėlės rankos, kad bakterijos nepakenktų Danutei, arba kuri minu
tėmis, net sekundėmis skaičiuoja, kada jos 5 metų Irutei reikės duoti 
pietus bei vaisių sunką.

Vaikas paaugo. Lanko mokyklą. Atrodo, kad dabar jis, išsiveržęs iš 
perdėtos motinos globos, susiras progų ugdyti savo jėgoms, iniciatyvai, 
pasitikėjimui savimi, savarankumui. Deja, perrūpestingos motinos ran
kos pasiekia jį ir čia. Jos jį — net 9-11 metų berniuką! — aprengia ir 
nurengia, palydi iki pat mokyklos durų ir parveda atgal namo, pas
kui padeda parengti pamokas ir pačios išsprendžia uždavinius, kad tik 
sūnelis nepavargtų, kad tik jam nebūtų persunku. O gimnaziją lan
kančius vaikus apstato korepetitoriais, eina kalbėtis su mokytojais, 
kad tiek daug nelieptų išmokti ir t. t. Kaip toli gali siekti tėvų rū
pestingumas, gali pavaizduoti pora pavyzdžių čia rašančios matytų. 
Ties Įgulos bažnyčia motina įsodina į autobusą kokios ketvirtos klasės 
gimnazistą, nuperka bilietą ir pervažiavusi drauge vieną kvartalą, bai
gia visus pamokymus, glamonėjimus ir bučinius, visai nepastebėda
ma, kad berniukas nori būtį „didelis" ir šito švelnumo prieš kitus var
žosi. Ir, gal būt, savo „didumui", parodyti, kai tik motina iš autobuso iš-

■ . r • •

lipa, jis nutaiko tinkamą momentą, iššoka iš einančio autobuso, parodo 
liežuvį konduktoriui ir nurūksta su pakely sutiktais vaikais. Arba vėl. 
Solidus ponas iš krautuvės skambina namo sūnui: Tu eini į universi- 
tetą? Tai tik nepavėluok. Paimk pieštuką, ne, geriau du paimk, nes 
gali nulūžti. Plunksnakotį? Tai prisipilk rašalo, kad užtektų. Gerai, 
tik nepamiršk pabučiuoti mamą, girdi? — ir panašus pasikalbėjimas 
tęsiasi visą 10 minučių su būsimu teisininku...

Ar dar bereikia kalbėti, kaip labai nuskriaudžia vaiką ir jaunuolį 
tokia perdėta meilė ir globa? Ką jis darys susitikęs su sielvartu, su 
nelaime, su neturtu? O juk gyvenimas neša daug netikėtinumų, gy- v .j _ \venimas kiekvieną pavaisina gera doza skausmo, nuo kurio nei mylin- c ■ * -b
čios motinos rankos, nei tėvo piniginė negalės išgelbėti. Kiek daug dau
giau šansų gyvenimo kovoj turės tie, kurie savo jėgomis yra prasiskynę 
sau ateitį, kurie šalia studijų dar turėjo uždarbiauti ir pragyvenimui, ku
rie drauge su Universitetu buvo išėję ir darbo, vargo, skurdo mokyklą! 

*
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Perdėta tėvų meilė pasireiškia ir vaikui pramogų tiekimu. Kalėdų 
Senelis ir Velykų Zuikis su glėbiais dovanų, paskui vardadienis ir gi
mimo diena savo šeimoj su draugais, paskui draugų vardadieniai, ka
da reikia eiti į svečius. Paaugusiems gimnazistams —■ arbatėlės, pa- 

■ ■ , * ' ' 1 ■ ,

sišokimai beveik kas šeštadienį ir sekmadienį šeimose, mokyklose. Ži
noma, tos pramogos yra gražios ir prieš jas nieko nebūtų galima turėti, 
jeigu tik jos nebūtų perdažnosir būtų rengiamos vaikų pramogai, o ne 
motinų „pasirodymui" ir savotiškam lenktyniavimui—kuri skaniau, ge
riau, turtingiau visa paruoš. O šitas puošnumas kaip tik dažnai vai
kus varžo, slopina jų linksmumą.

Kiek daug rūpinimąsi vaikų pramogų įvairinimu, galima matyti iš 
nusiskundimų, kad priešmokyklinio(I) amžiaus vaikams nėra tinkamų 
filmų, iš rengimo šito amžiaus vaikams vakarų jau ne šeimose bet puoš
niose salėse, su programomis, su kostiumais ir t. t. Tiesiog nesupran
tamas skubėjimas ištraukti vaiką iš namų, iš tos stebuklingos būsenos, 
kada dėžutė virsta automobiliu, o pagaliukai — žirgais, iš nuostabaus 
vaikiškos fantazijos pasaulio į tą nervingu skambėjimu alsuojantį gy
venimą, kur nenumaldomai trokštama vis stipresnių išgyvenimų, kur 
kinai, kavinės, gatvės stengiasi užimti tą amžinai neramią ir ieškojime 
kenčiančią žmogaus dvasią. Vaikas savyje nešiojasi visus laimingu
mo pradus — fantaziją, norą kurti, gyvenimo džiaugsmą, — motinai rei
kėtų tik sudaryti sąlygas šiam kūrybos džiaugsmui pasireikšti. O vi
sos išorinės džiuginimo priemonės — brangūs, prašmatnūs žaislai, ki
nai, teatras — reikėtų vartoti didžiausiu atsargumu ir saiku, kad neper
sotintume vaiko dvasios, kad nepaverstume jo nuobodžiaujančiu se
niu.

Moteris inteligentė savo įgimtą instinktyvų motiniškumo jausmą
• • - ' ' , t

turėtų kultyvuoti, sužmoginti, išplėsti, kad jis paliestų ne tik savus, bet 
ir svetimus, globos reikalingus vaikus. Taip, pav., jeigu valandą ar 
dvi į kiemą, pas savus vaikus leistume įeiti tiems „gatvės vaikams ', 
nuo kurių paprastai vaikus saugome, ir leistume kartu pažaisti visais 

/ turimais vaikų žaislais, o paskui padalintume visiems po duonos rie
kę, medum, uogiene ar sviestu apteptą — pamatytume ir duotume sa
vo vaikams pamatyti tikrą, vaikišką džiaugsmą, jau nekalbant apie 
tai, kokios auklėjamos reikšmės galėtų turėti ir vieniems ir kitiems vai
kams šitokį, motinos prižiūrimi, žaidimai.

Gyvenimas nėra žaislas, ir ne amžinu šypsniu šypsosis mūsų le
pūnėliams. Tinkamai juos paruošti tikram gyvenimui motina galės 
gera, rūpestinga globa, bet — ne perdėtu vaiko kultu.

. • .• ■ -
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Med. gyd. A. Ambraziejüte - Steponaitiene

Vasaros oras, saulė ir vanduo<r
Saulė kasdien aukščiau kyla ir beria į žemę vis šiltesnius, daugiau 

gaivinančios jėgos turinčius spindulius. Oras skaidrėja, dangaus mė
lynė gilėja, žemė puošiasi mieluoju žalumu ir žiedų žiedeliais.

Keno širdis gali ištverti uždarose grįčiose ir seklyčiose? Kas gali 
nepasinaudoti brangiąja viešnia — vasara? Tat visi, kas gyvas, 'turi 
eiti į gamtą: į laukus, pievas, miškus, prie liūliuojančių vandenų. Ten 
ligoniai ir nusilpėliai pasisems sveikatos, o sveikieji džiaugsmo ir nau- » ■ ’ ■ • 
jos kūrybinės jėgos. Saulės spinduliais gausiai apšviesti laukai, jau
na žaluma, žiedų kvapas ir naujos gyvybės mirgėjimas atgaivins žmo
gų. Ten pro akis šviesa ir gamtos grožybė įžengs į sielą ir ją pripildys 
kilnumu. Ten švelniuose gamtos garsuose atsilsės visi pojūčiai.

Saulės spinduliai nė tik džiugina; jie turi ir didelę gydomą reikšmę. 
Todėl vasaros saulę reikia būtinai išnaudoti ir gydymo -tikslams. Sau
lės ultravioletiniai spinduliai gerai veikia nusilpėlius, mažakraujus, tu
rinčius chron. reumatą, palinkėlius prie džiovos, o ypač kaulų ir lirnfl- • ’* \nių liaukų tuberkuliozą bei rachitą. Sergant minėtomis ligomis patar
tina imti saulės vonias.

Kaip kiekvienas gydymas, taip ir gydymas saule, turi būti tvarkin
gas ir saikingas. Nesaikingai gydantis, per daug kepinantis saule, 
galima organizmui pakenkti, kartais net gana sunkiai.

Saulės vonias reik imti užvėjoje. Šildymąsi pradėti nuo 10 - 15 mi
nučių, vartantis ir atsukant į saulę visas kūno puses, paskiau kasdieną 
šildymosi laiką didinti po 5 - 10 minučių. Tamsiaodžiai ir nelabai sau
lei jautrūs žmonės prieš saulę gali gulėti ilgiau. Baltaodžiai ir jautrūs 
tegali šildytis žymiai trumpiau. Nelepūs gali iš karto išrengti visą kū
ną ir šildytis. Jautrieji geriau tešildo tik atskiras kūno dalis, pav., pir
mą dieną pašildyti kojas; antrą dieną kojas ir rankas, trečią dieną 
kitas kūno dalis. Kaitinantis reikia daboti, kad kūnas iš karto per daug 
nenudegtų, nes tai yra nesveika. Nuo staigaus apdegimo pasidaro 
odos uždegimas, neretai pakyla temperatūra iki 38-39° C. Žmogus blo
gai jaučiasi, nervinasi, nemiega. Nuo didelio apdegimo slaptas plaučių 
tuberkuliozas ir kitos ligos gali paaštrėti.

Stori, tamsūs drabužiai gydomųjų spindulių prie kūno neprilei
džia. Ploni ir reti irgi juos sulaiko. Tat suprantama, kad švitintis
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galima tik nuogas kūno vietas. Švitinantis galvą pridengti balta skara 
ar skrybėle. Kai saulės spinduliai eina pro stiklą, gydomuosius spin
dulius stiklas sulaiko. Dėl to švitintis pro langą stiklus nėra prasmės. 
Saulės ultravioletiniai spinduliai užmuša bakterijas ir naikina ligą sėk
las. Tat vasarą geistina atidarinėti langus ir saulės spindulius sta
čiai leisti į kambarius.

Sergantiems aštria forma plaučią džiova, spraudantiems su krauju, 
turintiems inkstą ligas, kaitintis saulėje negalima, nes tos ligos gali 
pablogėti. Jiems reikia būti gryname ore, užvėjėje ir pavėsyje.

Vasaros vanduo ir maudyklės sustiprina nervus, pagerina sveika
tą ir užgrūdina organizmą. Todėl jauni ir neperseni žmonės privalo 
pasinaudoti upią, ežerą ir jūros maudyklėmis.

Maudytis taip pat reikia saikingai. Tinkamiausia prieš pietus. 
Labai įkaitusiam šokti iš karto į šaltą vandenį nesveika. Be kitą nege- 
rumą, šiuo atveju, gali įvykti koją raumeną mėšlungis ir žmogus gali 
prigerti. Sušalusiam nardytis į šaltą vandenį taip pat negera. Sušalė- 
lis, prieš lysiant į vandenį, turi pasimankštinti ir apšilti, o paskui mau
dytis. Sočiai privalgiusiam maudytis nesveika. Šaltas vanduo prival
giusiam sunkina maisto virškinimą ir gali sugadint vidurius. Be to, 
privalgęs gali greičiau nuskęsti, — nardant į ryklę gali patekti van
dens — nuo to ims vemti ir stačiai gali užtrokšti savais vėmalais ir nu
skęsti. Privalgiusiam gali greičiau įvykti koją raumeną mėšlungiai 
ir jis lengvai gali prigerti.

v ■ I

Žmonės, kurie turi palinkimą prie dilgėlinės ligos, turi atsargiai 
maudytis ir neiti į gyles. Tokius žmones, pasinėrus į vandenį ir ūmai 
atšalus kūnui, gali apimti didelis silpnumas, kartais net su odos išbė
rimais ir jie gali nuskęsti. '

Kaitintis saulėje daug privalgiusiems taip pat nesveika.
Taigi, naudokimės vasaros dovanomis, semkimės sveikatos ir stip

rumo iš gamtos. •*
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E. Starkienė

l\acioiialus iiiailirii iriasi s
—Žmogaus organizmas reikalauja tam tikrų maisto medžiagų: balty

mų, riebalų ir angliavandenių, kurie reikalingi narvelių statybai bei 
žmogaus organizmo energijos gamybai, ir papildomųjų, bet nemažiau 
svarbių — vandens, mineralinių medžiagų ir vitaminų.

Tik baltymai tinka naujų narvelių kūrimui ir susidėvėjusių atsta
tymui. Baltyminių medžiagų šaltiniai: mėsa, žuvis, kiaušiniai, varškė, 
žuvis, ankštinės daržovės. Nedideli kiekiai baltymų randami duo
noj, daržovėse ir kt. Vidutiniai imant, jei šeimoje maitinasi įvairaus 
amžiaus ir užsiėmimo žmonės — vienam žmogui per parą reikia 75 
gr. baltymų. Perdaug baltymų valgyti negera.

Riebalai ir angliavandeniai reikalingi žmogaus organizmo šilumai 
palaikyti, bet riebalai duoda ]2 karto daugiau šilumos negu 
angliavandeniai.

Riebalų žmogui, vidutiniai imant, reikia 50 gr., o angliavandenių, 
t. y. cukraus bei krakmolo, 500 gr. per parą. O kalorijomis skaičiuojant, 
vidutiniai imant, reikia apie 3000 kalor. per parą. Kaip matome, žmo
gaus maisto kiekis yra apribotas. Dalinai tą kiekį nustato ir žmogaus 
apetitas, bet be jo čia dalyvauja ir šeimininkė. Jeigu šeimininkė pa
tieks labai koncentruotus maisto patiekalus, tai tokį maistą valgąs žmo- 
žus suvalgęs mažą kiekį, gali jaustis alkanas, nors kalorijų iš to mais
to jis gaus pakankamai. Pavalgęs sočiai tas žmogus bus perdaug su
valgęs, dėl to apsunkinęs virškinamuosius organus, ir net suardęs or
ganizmo charmoningą, skirtą darbui, poilsiui, virškinimui ir t. t., veiki- 
mą. Be to, nuolat taip valgąs žmogus, be abejojimo, tuks.

Tad ir svarbu, kad netik valgytojo apetitas, bet ir šeimininkės nusi
manymas normuotų ir reguliuotų. maisto kiekius. Šeimininkėms tenka 
susipažinti su maisto produktų verte, su žmogaus organizmo reikala
vimais, kad pagal juos būtų galima įvairinti maistą, sudaryti meniu, pri
taikinti gaminimo receptus ir t. t.

Apskaitant maisto kiekį vien kalorijomis, žmogui per dieną pakak
tų 1 kg. duonos ir 50 gr. sviesto, nes šiuodu maisto produktai duoda 
arti 3000 kalorijų. _

Tačiau diena dienon tokiu maistu maitintis nebūtų racionalu, vie
na, dėl to, kad toks maistas atsibostų, blogai virškintųsi, o antra, dėl to, 
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kad vien šilumą gaminančių maisto medžiagų žmogui nepakanka; rei
kia, kaip jau minėta, druskų, vitaminų ir vandens. Diena dienon val
gydami duoną su sviestų, šių medžiagų pakankamai negautumėm. z

Dėl to Svarbu maistą įvairinti ir kitais produktais. Čia ypačiai 
dėkingas daržovių naudojimas. Mat, daržovės, be druskų ir vitaminų, 
kurių jose gausu, atlieka dar ir balasto pareigas, kitaip tariant, pra- 
skiedžia koncentruotą maistą. Daržovės, išskyrus ankštines, nėra 
maistingos, dėl to naudojant daržoves kartu sųjkoncentruotais maisto 
produktais, žmogus patenkina ir apetito, ir alkio jausmą, ir nepersivalgo.

Dėl to ir reikia kuodaugiausia daržovių valgyti, ypačiai mūsų kraš
te, kur valgiai m ė g i a m i s u n k e s n i, k o n c e n t r u o t i..

Naujieji laikai, kurie neleidžia šeimininkei perilgai sėdėti virtuvė
je, taip pat ragina suprastinti kai kuriuos valgių receptus, juos grei
čiau, paprasčiau ir sveikiau pagaminant.

Gaminant ir tuos pačius įprastus patiekalus, reikėtų mažiau varto
ti riebalų, kiaušinių, mėsos, nes kaip matėme, dideli kiekiai koncentruo
tų medžiagų žmogaus organizmui netik nereikalingi, bet ir kenksmingi.

Į daugelį mūsų kasdienių valgių visai be reikalo dedami kiauši
niai, pav., nereikalingi kiaušiniai į kotlietus ar į kitus mėsos gaminius, 
neracionalu patiekti veršienos ar kitos mėsos kotlietus su kiaušiniene.

Jei maistas pakankamai sotus, , tai nėra reikalo dėti daug kiauši
nių į įvairius kamšalus.

Tai, kas kartais mums atrodo netaip skanu, yra tik įpratimo daly
kas, pav., lengvesnių ir pigesnių tešlų pyragai. Jei juos daugiau nau
dosime — atrodys skanu.

Be abejojimo, tose šeimose, kur. maisto stokuoja, kur maitinamasi 
liesiaisiais ir pigiaisiais produktais, ten koncentruoti produktai bus la
bai naudingi ir būtinai reikalingi.
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M. K.

ą sako madai

Vasaros sezonui; kaip ir pavasario, daug naujumo ir gyvumo įne
ša spalvos. Pavasarį, vasarą moterys kaip tik nori būti lengviau, links
miau ir įvairiau apsirengusios. Šįmet madingos spalvos pastelinės, ne
ryškios. Šį pavasarį ir vasarą pati madingiausia spalva melsva įvai
rią atspalvių. Taip pat labai madoj suknelės, kostiumėliai ir net pal
tai kombinuoti iš dviejų spalvų. Kombinuojama taip: dažniausiai suk
nelės ar palto priešakyje įstatomos kitos spalvos medžiagos. Spalvos • * • X '
čia kombinuojamos įvairiai: šviesiai mėlyna su tamsesne mėlyna; 
juoda su perline spalva ir pan. Balti sportiški paltai ir suknelės puo
šiamos tamsiai raudona - bordeau spalva. Priešpiet gatvėse labai daug 
nešiojama žakietukų, kurie šiemet truputį ilgesni, kaip pernai, ir dau
giau panašūs į sportišką apsiaustėlį. Tokie žakietukai labai praktiš
ki ir gražūs, tik juos reikia suderinti su suknele ir sijonu. Vasarą la
bai gražu suknelę ar kostiumėlį papuošti balta pike medžiaga, tas 
visuomet priduoda gyvą ir linksmą vaizdą. Prie kostiumo ar palto se
gamos gėlės — konvalijos arba tamsiai raudonos — bordeau gėlės 
ir kt. ■

Juoda spalva Visada mėgiama, ir nešiojama, tik ji daugiausia tin
ka popietiniams drabužiams.

Lengvos vasarinės suknelės šiemet ypač madingos gėlėtos, kaip 
tapetai, margos ir kombinuotos įvairių spalvų. Pasiuvimas naujas — 
nuo liemens platus, daug klosčių (plisuota). Klostės įvairaus didumo 
ir platumo. Labai daug nešiojama suknelių, kurios nuo bliūzelės visos 
klostytos. Klostės daromos net ant paltų.

Medžiagos: sportiškoms suknelėms tinka drobė, storesnis šilkas, 
šantųngas ir p.; popietinėms — įvairūs lengvesni šilkai; vakarinėms — 
tiulis, šifonas, žoržetas ir p.

Skrybėlės puošiamos puokštelėmis įvairiausių spalvų gėlių. Gė
lės daugiausia segamos priešakyje arba bent ant viršugalvio. Skry
bėlių bryliai daugiausia atlenkti į viršų ir jos uždedamos taip, kad kakta 
ir. dalis plaukų matytųsi. Vasarą labai gražu ir madinga skrybėlės su 
dideliais bryliais. Šiemet tokias skrybėles nešioja ne tik prie lengvų 
suknelių, bet ir prie kostiumėlių ir paltų.
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Dabar gyvenimas šaltas ir daugiausia žmonės rūpinasi tik savi
mi, savo namais, o aplinkuma, kitų žmonių interesai, vargai ir džiaugs
mai šių dienų žmogui, dažniausiai, nesuprantami, arba bent, nenorima 
įsigilinti ir tuo pačiu suprasti ir atjausti sužeistų protų ir širdžių tra
giškiausias, valandas. Laimės išrinktieji gėrėsi siauros savo aplinku
mos džiaugsmais; o kiti su paniurusiais veidais ir nepasitenkinimo ges
tais kuria pesimistinę atmosferą, kurioj jautresnios sielos žmogui troš
ku gyventi. Ir toji „žmonija elgiasi, kaip tas ligonis, kurs mano,, kad 
jam geriau pasidarys, jei jis nuo vieno šono apsivers ant kito: ligo
nis gali blaškytis ir vartytis, bet vien tuo jis negali pagyti. Reikia ea-_ 
čia ligą imti naikinti. Reikia žmonijai rasti naują kelią. Reikia pradė
ti naują gyvenimą”.

Šiais laikais naują gyvenimą pradeda kurti žvalios, energiškos ir 
pilno kilnumo mergaitės, kurios pasireiškia, gyvenime tikru džiaugs
mu, savarankiškumu, save supratimu ir todėl moka pa
sipriešinti gyvenimo rutinai ir ištižimui. Tai šių dienų idealiste mer
gaitė, kuriai idealu yra ne kas kita, kaip „numatytas gėris, nujausta 
prievolė, gerbiama bei geidžiama dorybė, gyvenimo tobulumas, sie-. 
kiamas iš visų pajėgų ir mylimas, kaipo toksai” (H. D. Noble). „Turėti 
idealus tai laikyti savo sąžinę nuolatinėje gėrio akivaizdoje ir dėl jo 
sielotis”. „Turėti idealas tai visų pirma juoju gyventi”.

Jei mergaitės rimtai nori sukurti naują, turiningą gyvenimą ir 
trokšta žmogiškąsias vertybes paskleisti ir pilname svyravimų ir ištiži
mų pasauly, turi atkreipti ypatingą dėmesį į tai: pačios save sutvarkyti, 
save gerai pažinti, save apvaldyti ir įtraukti į idealo kūrybą. Šių die
nų mergaitės turi būti drąsios ir ryžtingos, nes joms teks kovoti nepa
prasta ir pavojinga kova, reikės pakelti didžiuliai sunkumai ir sukurti
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naują, šiltą, jaukią ir revoliucinieriškai kūrybingą atmosferą. Šių svarbių 
įvykių išvakarėse mergaitės idealistės „turi save nugalėti, nuovargį 
įveikti, skausmą pakelti, baimei nepasiduoti ir visokį; vargą kariškai 
iškentėti" (J. Keliuotis). Idealistę mergaitę laukia reikšmingas, bet sun
kus gyvenimas. Mergaitė turi ryžtingai kovoti dėl savo idealo. Gra
žiausiu jos idealiniu tipu gali būti Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresytė, arba 
Joana Arkietė, kuri „buvo vaikščiojanti didybė, visuotinė meilė ir vi
siškas pasiaukojimas, pasaulinis gaisras ir kuriamoji revoliucija, gilus 
džiaugsmas ir drąsi realizacija; lekiąs ugninis paukštis, viską matąs ir 
mylįs, bet nieko sau nepasiimąs, nieko negriaunąs, bet visur sukeliąs 
naujo gyvenimo gaisrą" (J. Keliuotis).

Šiaurės Lietuvoj mažam miestely gyveno prieš keletą metų turtin
gas dvarininkas (jau miręs), o duktė mokėsi Šiaulių gimnazijoj VII 
klasėj. Tai buvo vienturtė duktė. Nelaimė; miršta dvarininko žmona. 
Tėvas atsiima dukterį iš mokyklos ir padaro šeimininke. Ir vėl bėda. 
Tėvas yra visiškai netikintis, aršus religijos priešas, o duktė paveldėjo / . ’ '
iš motinos karščiausią pamaldumą. Mieste ji surasdavo laiko kas
dien eiti šv. Komunijos. Tad ir grįžus gimtinėn šios praktikos, neap
leidžia, o kiekvieną dieną, tarnaitės lydima, skubinasi bažnyčion.

Tėvui tas visiškai nepatinka ir griežtai savo dukrai tą praktiką už
draudžia. Tada duktė galvoja. Jei man gyvenant vienybėje su Jėzumi 
yra taip sunku sugyventi su piktu tėvu, kas bus, kai mano dvasinės 
jėgos susilpnės? Ir kadangi tėvo reikalavimas buvo neteisėtas, mergai- 
te nutaria padidinti pamaldumą į Šv. Mariją, o prie šv. Komunijos eiti 
slapta.

Deja, po keliolikos dienų tėvas tai sužino.
Ir vieną rytą, kada duktė, priėmusi šv. Komuniją, su tarnaite sku

bėjo namo, ant bažnyčios laiptų jiedvi randa belaukiantį tėvą. Jis iš
v te ■ M v '

pykčio visas dreba, akys pasruvusios krauju, rankos sugniaužtos ir 
paruoštos smūgiui.

— Buvai prie komunijos? — klausia jis perpykęs.
— Buvau, tėveli...
— Užmušiu kaip gyvulį — rėkia tėvas.
Duktė pakėlė savo akis, meilės žvilgsniu peržvelgė įšėlusį tėvą ir 

puldama tėvui į kojas, tarė:
— Gali, tėveli, bet aš ir mirdama už tave melsiuos.
Sudrebėjo tėvas, lyg smarkaus drugio sukrėstas, kaip pajuto tvir- 

tai apkabintas savo kojas.
Svyravimo minutės.. ..
Staiga tėvą išpila prakaitas. Jis apkabina savo dukterį, pakelia 

ją ir sako:
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— Dukrele, daryk ką nori. ,. Tavo laisvė. •
Liūtas krito prie nekaltos mergaitės kojų, kurios širdyje buvo ką 

tik įžengęs Jėzus
Ir... tėvo bei dukters ašaros paliko ryškius pėdsakus ant ak

meninių bažnyčias laiptų.
Šis įvykis aiškiai kalba apie nekaltos širdies jėgą, kuri semia

ma iš šv. Eucharistijos.
Šių dienų pasaulis panašus į šiaurės Lietuvos dvarininką, kuris 

nenori pripažinti giliausių dvasios aspiracijų ir deda pastangas, kad 
išplėštų Dievą iš žmogaus proto ir širdies . . . Bet gilios proto entu-

- • • ■ ' ' / • - • _ . .

ziąstės, karštos širdies užsimojimais, kilnių jausmų duosnumu, pasireiš
kiančios jaunos mergaitės didvyrės, kurios pačios save nugali, ku
rios kovoja už Dievą; švento gyvenimo šaltinis, savo norų valdovės, 
silpnųjų tarnaitės, nesilenkiančios prieš galiūnus, pasilenkiančios prie 
mažiausiojo, vieną dieną parpuls ant kelių prieš pasaulį ir apkabins 
jo kojas didžia meile, kaip buvusi gimnazistė savo tėvo kojas. Ir gar
bingosios mergaitės išgirs iš pasaulio, žiauraus gyvenimo žodžius, 
kuriuos ištarė dvarininkas:

— Dukrele, daryk ką nori... Tavo laisvė. Ir ateistinis pasaulis’ 
parpuls prie nekaltų, bet didvyriškų mergaičių kojų, kurių širdyse gy
vens Dievas. Ir jos bus tada vadovės, naujo tono davėjos ir „Visuome
nės gyvenime turės pašalinti neteisybę ir neapykantą, pavydą ir kerštą, 
— įkūnyti teisingumą ir meilę" (J. Keliuotis).

Neseniai pasiturinčiųjų šeimų dvi gimnazistės aplankė keletą skur
džių šeimų. Įeina į vieną grįčią: motina našlė, penki vaikai; vidu
je didelis skurdas: ant stalo padėta puodynė, joję vanduo, kuriame 
įmesta keletas duonos plutų, kuriuos vaikai kalėdodami surinko. Tai 
šeimos maistas,

— Maryte, — to savo gyvenime dar nesu mačiusi, -— kreipės Onu
tė į savo draugę. ‘

-r- Onute, — prašnabždėjo jos draugė į ausį, — visgi mūsų tėve
liai mėto pinigus tuščiai ir beprasmiškai' trahkydamiesi automobiliais.

i ’ ■ 1 •

O kad jie pamatytų šį vaizdą!
Dvi gimnazistės užėjo dar į vieną lūšną, kur guli mergaitė ligonė 

penkiolikos metų, mažas išbalęs vaikas ant motinos rankų. Kamba
rys drėgnas ir niūrus. Motina neturi kuo ligonį maitinti.

Tai buvo vienas gegužės pavakarys, kada gimnazistės žengė į 
vargo lūšnas ir išėjusios į gryną orą abi tarė savo širdyse:

— Kai mes būsime turtingos, -— savo turtų dalį skirsime ne ba
liams ir konfortams, bet vargšams ir kenčiantiems. Tai buvo dviejų

• t ’ . ' . ■ ' ' . •
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J. Dambrauskaitė

kaukesys
• . - ’ ’

Tavęs*) aš laukiau, kada žydėjo gėlės, 
Kada alyvą puošė kvepianti žiedai, 
Su ilgesiu ir ašarom Tavęs aš laukiau, 
Bet tu neatėjai. -—

Aš laukiau vėl kada žydėjo rožės,
Kada svaigino žemę balti jazminai,
Su skausmu ir džiaugsmu neribuotu tavęs aš laukiau, .
Bet tuneatėjai...

Aš laukiau dar, kada po baltu apklotu 
Nuvargus žemė ilsėjosi ramiai. 
Maniau, kad su snieguolėmis ateisi, 
Bet ne, tu ir tada neatėjai.

idealisčių gražiausi širdies virpesiai, kurių niekas negirdėjo, bet jos 
pačios gerai atjautė.

Rytdieną vėl tos pačios gimnazistės nešinos valgiais, kuriuos buvo 
gavusios iš savo tėvų, aplankė minėtas šeimas ir dar giliau įsikalbė
jo jaunos sielos su vargstančiais ir skurdo žmonėmis. Tai buvo jų ge
riausia ir triumfalinė diena, nes artimo meilė išsiveržė iš širdies ir 
tapo darbu.

Dominikonų generolas Tėvas Gillet, lankydamas savo vienuolynus, 
aplankė Europą, Ameriką ir misijų kraštus. Jam teko kalbėti su žy
miausiais žmonėmis ir pajusti viso pasaulio nuotaiką. Jis visur girdėjęs 
klausimą: „Kas bus? Kas mus laukia?" Tėvo Gillet nuomone, pa
saulio skaudi būklė yra todėl, kad visų klausimų išsprendimo ieškoma 
piniguose ir ūkio sutvarkyme. Tuo tarpu užmirštama Kristaus žodžiai: 
„Mylėkite vienas kitą". Nei beprotiškas ginklavimasis, nei ūkio kongre
sai neturės pilnai tikros vertės, kol nesutvarkomos ’ žmonių sąžinės. 
„Duokite žmonėms sąžinę, protą, kad jie turi nemirtingą sielą, tai pasau
lis savaime susitvarkys". Šis dalykas yra artimiausias idealisčių mer
gaičių uždavinys. Šio uždavinio sprendimas konkrečiame gyvenime, 
tai yra didžiausias idealizmo pasireiškimas.

'. *) Eilėraštį sukūrė Aklųjų Instituto auklėtinė.
i ■ • ■ •
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Kinų madona
„Misijų“ klišė
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Dr. A. A-nė
» ■ ■ » • • ■ • Z . *

» ‘
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Gegužės mėnuo yra vienas iš gražiausių, tada atbudusi -gamta pa
sipuošia savo didingu, žaliuoju rūbu, visur pasireiškia gyvumas, džiaugs
mas.

Tą gržiausiąjį metų mėnesį krikščionybė yra paskyrusi dangiškai mo
tinai pagerbti. Tą patį mėnesį viena diena skiriama ir mūsų pasauli
nėms motinoms. Tą dieną įsibėgėjęs mūsų gyvenimo tempas kaip ir 
sumažėja, mes visi labiau susikaupiam, kiekvienas iš mūsų prisime
na tą, kuri aukojo mums savo gyvenimą — džiaugsmą, nekartą ir aša
ras, kuri mus išnešiojo, dėka kurios išvydome pasaulį. Žodžiu, mes 
.prisimename savo motinas. Ne tai, kad mes būtume jas užmiršę, bet 
tik gyvenimas, nuolatinė kova už būvį pastumia mūsų mintis dažniau
siai kita kryptimi, užtemdo mums artimiausių žmonių vaizdus; mes į 
visa priprantame žiūrėti kaip į savaime vykstančius reiškinius, visai ne- 
užsiimdami tų reiškinių analizavimu, įvertinimu. Daugelį dalykų mes 
įvertiname tik jų netekę, tik tada, kai jau vėlu.

Pagerbimas didžios motinystės misijos motinos asmenyje, turi 
mums didelės moralinės ir kultūrinės reikšmės.

Čia bent trumpai pažvelkime į praeitį, į motinos vertinimą, į jos be
galinę meilę savo vaikams, į jos didelius nuopelnus, ypatingai, lietu
vės motinos nuopelnus mūsų tautai.

Mums visiems yra gerai žinoma liaudies dainelė:
Tu mano motinėle, 
močiute sengalvėlei 
Gana pailsai, gana nuvargai, 
kol mane užauginai.

Šios dainelės žodžiais parodome motinai daug širdies, parodome, 
kad suprantame jos vargus, kad mokame savo motiną įvertinti.

Visais amžiais motina buvo gerbiama ir vertinama.
Jau ir senovėje, pas žinomas kultūringas tautas, nors moteris, kai

po žmągus, nebuvo vertinama, bet kaip motiną ją vis tik vertino, ga
lima sakyti, gerbė.

Romėnai moteriai reiškė tam tikros pagarbos vien dėl to, kad ji 
kada nors gali būti motina. 

. ■ . ’ ‘ • / 1
\ ’ 
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Senovės Egipte ir Babilonijoj motina net labai buvo gerbiama, tą 
mums rodo istoriniai dokumentai. Seniausiame pasaulio įstatymų rin
kinyje, Babilonijos karalius Hamurabi, gyvenęs apie 2000 m ..prieš Kris
tų, sako: „Jei sūnus pasakys savo motinai, — Tu man ne motina, — 
tebūnie jis pasmerktas ir išvarytas į gatvę. Jei motina pasakys savo 
sūnui, — Tu rnan ne sūnus, -—teišeinie jis iš namų ir jos aplinku
mos."

Arba vėl Egipto išminčius Ani, gyvenęs XI šimt. prieš Kristų, duo
damas savo sūnui patarimų, mokydamas jį gero elgesio tarp kitko 
sako: — „Aprūpink savo motiną duona ir nešiok ją, kaip ji tave nešio
jo. . Ji turėjo daug vargo, daug nemalonumų dėl tavęs, o vis dėlto ta
vęs nepametė. Elkis dorai su savo motina, kad nepeiktų tavęs, ne
tiestų rankų į dievus, ir kad jie negirdėtų jos skimdo."

Senovės Egipto mirusiųjų knygose yra jaudinantis mirusio prašy
mas, kuriuo jis kreipiasi į motiną prašydamas, kad ji dalyvautų, Ozirio 
teisme, kai jo širdis bus ant svarstyklių dedama. Tose pat mirusiųjų 
knygose, kurios būdavo dedamos prie kiekvieno mirusiojo mumijos, 
šalia to asmens vardo, rūpestingai buvo įrašomas ir motinos vardas. 
Tai turėjo senovės Egipte didelės reikšmės, nes be vardo žmogus nega
lėjo pasirodyti nei aname pasaulyje, vardas tai neatskiriama asme
nybės dalis; o kadangi šalia asmeninio vardo buvo ir motinos vardas, 
tai tas rodo nepaprastą motinai pagarbą.

Motinos jausmui savo vaikams nušviesti yra skirta visuotinėje li
teratūroje daug kūrinių; ir mūsų kuo ne visi beletristai šiokiu ar tokiu 
būdu yra motiną vaizdavę, pav., Pečkauskaitės „Senajam dvare" gražiai 
aprašoma motina —- mamaitė,' Tumo - Vaižganto „Pragiedruliuose", 
Krėvės „Šarūne" ir kituose kūriniuose, Žemaitės, Lazdynų Pelėdos, Vie
nuolio ir kitų mūsų beletristų. Ir visur motina minima su gražiu nuošir
dumu, nežiūrint į jos būklę, ar ji būtų sunki ar lengvesnė, visur motinat 
savo tyriausius jausmus skiria vaikams.

Bet geriausiai lietuvės motinos jausmus ir jos su vaikais tarpusavio 
santykius vaizduoja mūsų tautosaka: dainos, pasakos, padavimai.

Vienoj dainelėj dainuojama apie močiutės sūnelį, kuris krito mū
šio laukely, gulėjo kraujo klanely, svetimoje žemelėj ir nebuvo kam 
gedėti. Bet štai tamsioj naktelėj, atskrido trys raibos gegelės ir nutū-« * ». , ' 
pusios ant jo kapelio kukavo. Viena gegelė kukavo prie kojelių, ant
roji prie galvelės, o trečioji prie širdelės; Marti prie kojelių, sesuo 
prie galvelės, o motinėlė — augintojėlė prie širdelės. Marti gailėjo- , y . “ - •
si tris savaitėles, sesuo — trejus metelius, o motinėlė — sengalvėlė — 
visą amželį. ♦ . *
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Arba labai jaudinančios yra mūsų dainelės apie našlaitę prie 
motinos kapo; jų turime mes daug ir įvairių varijantų. , Veik kiekvie
noj iš jų apdainuojama našlaitės Skundas prie motinos kapo, jos gai
li rauda, kuri įstengia pažadinti motiną šaltame kape. Iš po sunkios 
velėnos išgirsta našlaitė savo motinos balsą, ji prakalba į dukterį, ją 
paguodžia. Vienoj dainelėj, pav., taip dainuojama: našlaitė išsiųsta į 
•girią uogelių neina jų rinkti, bet ateina prie motinos kapo ir skundžia
si jai savo sunkia dalia. Našlaitėlės skausmo joažadinta motina klau
sia: — Kas čia myniojo žalią vejalę, kas tenai verkia ant mano kape
lio? — Dukrelė pasisako atėjus jai pasiskųsti. Ji vargšė našlaitėlė be 
motinėlės, nėra kam prausti burnelę, šukuot galvelę, nėra kam šildyt 
rankų, kojelių ir kalbėt meilių žodelių. O motina pasako, kad ji ne
galinti jau sugrįžti, o dukrelei lietus praus burnelę, vėjas šukuos gal
velę, saulė šildys rankas, kojeles, bernelis kalbės meilius žodelius.

Arba senovės lietuvių padavimuose randame, kad jeigu motina 
mirdama palieka mažą kūdikėlį, ji kas naktį ateinanti jo maitinti. Jos 
niekas negalįs matyti, bet visi jos buvimą jaučią. Ji sėdinti ant lopše
lio krašto, lopšys tada sustojąs judėti ir . visą laiką, kol ji sėdinti, ne
galima esą iš vietos jo pajudinti.

Motina brangiausias žmogus pasaulyje. Ne tik mus motina, gim
dė,-rizikavo savo gyvybę ir augino, bet ir auklėjo. Motina pirmoji mū
sų kūdikystės dienų draugė, pirmoji mokytoja, pirmoji visų mūsų rei
kalų rūpintoja. Ne tik mažiems, bet ir suaugusiems ji yra ištik miau- 
sia, karščiausiai mylinti širdis. Jos šypsniai mums visuomet toki sau 
lėti, kad įstengia visas Jiūdesio miglas išsklaidyti.

Motina yra tautinės sąmonės geriausioji žadintoja ir ugdytoja. Ne 
vien didieji tautos vyrai, ne valdovai apsaugojo mūs tautą nuo išny
kimo, bet mūsų motinos. Visiems yra žinoma, kad didžiausias tautos 
turtas, tai jos tautinė — gimtoji kalba.

Mūsų istorikas Daukantas sako: — „Mūsų kalbą, kuria mūsų pra
bočiai prieš 1000 metų kalbėjo, išlaikė ne raštai, < bet motinos, ant 
kurių kaulų senai spindi saulė su žvaigždėmis." 

. ■ ' • ■ • ■ . f

Prisiminkime tiktai mūsų tautos skaudžią praeitį, prisiminkime 
spaudos draudimo laikus, tą motinos vargo mokyklą, kaip ji už ratelio 
sėdėdama mokė savo vaiką rašto, o bailūs žvilgsniai dairėsi po apylin
kes ar nepamatys žandarą ... Visą tai prisiminus mums turi būti aiš
ku, kad mūsų kaimietė motina daugiau padarė mūsų tautos savaimin
gumui išlaikyti, kaip visi tautos^didieji vyrai. Kas gi būtų buvę su mū
sų tauta, jeigu mes nuo savo motinos nebūtume gavę tų brangių tau
tinių pradų?

Motina yra valstybinės ir tautinės savigarbos geriausioji apgynė-
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Zinaida Margenytė

tikrajai draugei
Rasomis padabintą pavasario rytą
Aš tave sutikau.
Ir tą tyrąjį džiaugsmą, ir tą laimę išvytą
Su tavim. pajutau.

Mes keliavom kartu. Mūsų akys švitėjo 
Tyliuoju džiaugsmu.
Mes svajojom .... Tik lūpos be žodžių šnabždėjo:
— Gyvent taip smagu!

Tas auksinis pavasaris taip greit praėjo ...
Nebeliko žiedų...
Nors ir verkia dangus, nors ir ūžauja vėjas, 
Mes keliaujam kartu!

ja, jos išlaikytoja. Kiekvienas iš mūsų savo kūdikystės dienose yra 
gavęs iš motinos daugybę išmintingiausiųpatarimų, pamokymų, pa
vyzdžių, kurie mums yra giliai į kraują įsisunkę, ir kurie sudaro kiek
vieno iš mūsų dorovinio lobyno pagrindus.

Žymusis romėnų Markus Aurelijus prisipažįsta, kad jis nuo savo 
motinos išmokęs ne tik nedaryti blogą, bet net apie blogą negalvoti. Ir 
iš tikrųjų, ką mes geresnio randame savyje, už tai turime būti daugiau
sia motinai dėkingi.

- Čia tik trumpai iškėliau kelis mūsų motinų nuopelnų ir reikšmin
gumo bruožus, bet ir tai pakanka, kad mes jaustumėmės motinos at
žvilgiu neišpasakytai daug skolingi, kad būtume joms dėkingi.

Šį trumpą motinos apibūdinimą norėčiau užbaigti poeto Vaitkaus 
žodžiais: ♦ .

Palaimintas motinos dyvinas vardas!
Man primena turtą mums žemėj brangiausį!.
Tarytum jaunystės — pavasario skardas, 
Lyg rojaus melodija, džiugina ausį!
Palaimintas motinos dyvinas vardas!,
Jisai sugraudina beširdį kiečiausi:
jis — skaisčiojo angelo degantys kardas;
Juo širdį net plieno krūtinėj užgausi!

• 1 ■ • ■ .
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MOTINA IR ŠEIMA » ■ ■ . ■ 
Motina ir šeima — tuodvi sąvokos taip artimos ir neatskiriamos. Daž

nai skamba šūkis: motina — šeimos siela !• Motinai pagerbti kasmet ge
gužės mėnesio pirmąjį sekmadienį skiriame Motinos Dienai. Tą dieną mo
tinai pinami aukų vainikai, iškeliama motinystės vertė ir pagarba. Šiemet 
Motinos Diena išpuolė gegužės mėn. 1 d., ir šiemet sukako dešimtmetis, kaip 
Motinos Diena švenčiama mūsų krašte. Be to, šiemet drauge su Motinos 
Diena, kuri labai plačiai ir gražiai buvo atšvęsta visame krašte, pradėta ir 
Šeimos Savaitė, per kurią daugiur buvo skaitomos atatinkamos paskaitos, 
spaudoje svarstomi šeimos reikalai. . ;

Motinos Dienos minėjimai pirmiausia pradėti pamaldomis bazilikoje ir 
kitose bažnyčiose. Melstasi už gyvąsias ir mirusias motinas. Po pamal
dų Motinos Dienos minėjimai vyko salėse. Centrinis Motinos Dienos mi
nėjimas buvo surengtas'Kaune Karo Muziejuje. Į minėjimą susirinko dau- 

r ' . ■ * g -----__

gelis organizacijų su savo vėliavomis ir vadais. Pirmiausia buvo pagerb
tas Nežinomasis Kareivis, o drauge su juo ir Nežinomojo Kareivio Motina.

Į minėjimą ’Karo Muziejuje atsilankė Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona ir pasakė kalbą į visas Lietuvos motinas. Jis, iškeldamas di
delę šeimos reikšmę tautos ir valstybės gyvenime, pabrėžė, kad „Šeimos 
vaidmuo civilizacijos pažangoje yra visų didžiausias. Jos dėka te
galėjo rastis platesnių bendravimo santykių, kurtis įvairių draugijų, telk- '. *
tis giminės kiltimis ir tautomis. Šeima, vadinasi, yra kertinis akmuo vi
suomenės santvarkai.

Šeima žmonijos mokytoja ir auklėtoja.“ Kalbėdamas apie šių dienų 
šeimos negalavimus, ir apie moralinį palaidumą nurodė, kad „šeimos iri
mas yra žalingas tautai. Mums metas rimčiau kovoti ir su palaidu žmo
gumi, nemėgstančiu dirbti darbo ir duodančiu valios savo piktiems ingei- 
džiams.

Kas nesi valdo lyties aistroje, tas dažniausiai nusižengia ir kitur doro
vėje. Kad tai tiesa, tai įrodo ir teismų praktika. Aistrieji palaidūnai ‘ L
visuomenės vėžys. Tatai žinant, reikia laiku rasti priemonių jam šąlinti.

Kovoti su tomis blogybėmis jau nebe vienos, o visų šeimų dälykas, ir * . . • . . < • 
su tuo, kas bloga, reikia kovoti tuo, kas gera : tauri literatūra ir filmą,tauri 
spauda.

Mūsų dėmesys — prieauglis, nes iš jo eina busimos šeimos. Joms rei
kia dėti tvirtesni pagrindai, ruošti glaudesni ryšiai, kad jų židiniai skais-
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čiau žėrėtų ir šilčiau šviestų. Kas pagydoma — gydyti, kas nesiduoda gy- 
■■ • ■ / • ■ ■ -

domas, — turi išnykti/*
Valstybės Prezidentas baigdamas savo ilgą ir turiningą kalbą palin- 

’ ’ ■ * ■ ’ ’ *

kėjo — ,,Sveika tauri šeima mūsų mylimai Tėvynei!“
Po to buvo koncertinė dalis, kurioje dalyvavo: V. Zaunienė, V. Gri

gaitienė, Kučingis, VI. Motekaitis, Hofmekleris, S. Pilka ir Darbo Rūmų 
choras.

Valstybės teatre buvo uždaras spektaklis (P. Vaičiūno „Naujieji Žmo
nės“), kurio nemokamai žiūrėjo apie 800 Kauno neturtingų motinų.

Visi Kauno kinöteatrai nemokamai demonstravo tai dienai pritaiky
tas filmas, kurių žiūrėjo keli tūkstančiai motinų. Įvairios organizacijos, 
įstaigos taip pat ruošė minėjimus, dalino motinoms dovanas. Vien L. K. 
Moterų Draugija per savo skyrius sušelpė apie 900 neturtingų motinų. 
Kauno miesto burmistras Savivaldybės tarnautojų gausingų Šeimų motinas 
apdovanojo pinigais ir drabužiais. Tai gražus gestas skaitlingų šeimų at
žvilgiu. Tą dieną visoje Lietuvoje vyko neturtingoms motinoms šelpti vie
ša rinkliava. Rinkliava vien Kaune davė apie 3.000 litų, tą dieną aukotojai 
buvo duosnesni. Neužmirštos ir mirusios motinos — daug kapų buvo pa- 
puošti gėlėmis, sutvarkyti.

Stebint Motinos Dienos minėjimą ir šimtus suvargusių, išbalusių, gy
venimo nukamuotų motinų, kurias turėjome progos tą dieną aplankyti ir 
pamatyti j mus plaukia daug minčių ir susirūpinimo. Pirmiausia Motinos 
Diena įsakmiai primena reikalą, kad pas mus tuč tuojau reikalinga sociali
nių reformų gausingų ir neturtingų šeimų atžvilgiu. Gražūs gestai, žo
džiai ir dovanos, kurias tą dieną mes suteikiame skaitlingų ir neturtingų 
šeimų motinoms jų padėties iš esmės nepagerina. Suprantama tas gali 
jas gražiai nuteikti, suteikti džiaugsmo ir tam tikro malonumo, bet realiai 
ne ką padėti, o reali pagalba joms suprantamiausia, reikalingiausia ir nau
dingiausia. Kad socialinių reformų reikalas pas mus pribrendęs ir reikalin
gas vaizdžiai sako p. S. Smetonienės žodžiai, pasakyti lietuvėms per radiją 
Šaulių pusvalandžio metu:

„Kasdien man tenka matyti suvargusių ir šiokios ar tokios nelaimės 
prislėgtų moterų, ateinančių pas mane, dažnai iš tolimų mūsų krašto kam
pelių, pagalbos ieškoti. Taip pat kasdien gaunu daug ašaromis sušlaksty- 
tų prašymų iš likimo ir gyvenimo nuskriaustųjų/*

Tos motinos, kurios apdovanotos skaitlinga šeima ir tos, kurios gyve
nimo nuskriaustos. ne maldavimais ar geraširdžių trapiomis malonėmis turi 
tenkintis, bet turi greit susilaukti užtikrintos pastovios paramos ir globos. 
Tai būtų didžiausia pagarba ir įvertinimas motinos — jos padėties page-

C ■ ■ ■ . , # v

Tinimas ir motinystės vertės iškėlimas. Motinos Dienos minėjimai tai tik
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gražios prošvaistės, kurios pasirodo kaip auksiniai žiburėliai, kurie sužiba 
jos gyveninio kelyje, ją dvasiniai stiprindami ir keldami. Mūsų gyvenimas 
šaukia socialinių reformų motinai ir vaikui!

Kitas gyvas reikalas, iškilęs Šeimos Savaitės proga, tai palaidos šei
mos tvarkymas, silpnos ir svyruojančios stiprinimas. Kad šeimos .žaizdas 
mums skaudžios rodo visuomenės sujudimas ir reikalavimai, kad būtų ne
toleruojami ir sudrausti šeimų pasimetėliai, ardytojai, pabėgėliai. Kai ku
rios organizacijos motyvuotais raštais kreipėsi į atatinkamas įstaigas konk
rečiai nurodydamos tuo reikalu tvarkytiną padėtį ir reikalingus pašalinti 
reiškinius. Tai seveikintinas tauriosios visuomenės reagavimas ir atsiliepi
mas. Reikėtų tik laukti, kad aktyvus reagavimas neatslūgtų, bet eitų iki 
tol, kol mūsų visuomenės organizacijos, viešos įstaigos bus apvalytos nuo 
šeimų ardytojų, gyvenančių konkubinate ir visokių doroviniai iškrypėlių, 
nes šiuo atveju ’au labai didelis ir skaudus smūgis yra suduotas mūsų 
tautai. O. G-tė.

PASKUTINIS VAIŽGANTO TROŠKIMAS — STUDENTĖMS 
BENDRABUTIS

Š. m. balandžio mėn. 29 d. sukako penkeri metai nuo kan. dr. Juozo 
Tumo — Vaižganto mirties. Spaudą ir organizacijos tas liūdnas sukaktu-: 
ves pagarbiai paminėjo. Sukaktuvių proga buvo iškeltas a. a. J. 
Tumo—Vaižganto užsimojimas pastatydinti studentėms bendrabutį. A. a. 
kan. Tumas giliai atjautė mūsų mokslų einančios jaunuomenės vargus, pats 
kiek išgalėdamas ne vieną materialiai šelpė, globojo. Suprantama, jis žino
jo, kad ir Ateitininkų ir Neo-lituanų namuose tetelpa tik vyrų studentų 
bendrabučiai, o mergaitėms juose vietos nėra. Organizacijos, kurios lai
kė studenčių bendrabučius ne visada tęsėdavo juos išlaikyti — užsidaryda
vo. Buvo ir yra gyvas reikalas mergaitėms bendrabutį turėti. Tą reikalą 
gyvai.atjautė a. a. kan. Tumas, tad ir savo testamente užrašė:

„Nekilnojamojo turto man nėr, o kilnojamasis susidaro iš bibliotekos 
(apie 2.000 tomų), nebrangių, bet rinktinių paveikslų galerijos, nebrangių 
baldų ir visai menkos garderobps, kur vertingi tėra kailiniai. Visa tai tuo 
tarpu telpa keturiuose kambariuose Aleksoto g, 6—4. Pinigų man nėr; aš 
juos, kaip tretininkas, išdalydavau kas mėnuo moksleiviams ir įstaigoms.

• V ' . -

Likučius, apie vieną tūkstantį laikau Lietuvos Kredito Banke, Laisvės 
Alėjoje Obn. einam, sąskait. N. 1420.

Kas bus tinkama, visa tai aš skiriu sumanytajam studėntų^Čiii namui
* ■ ■ • -

Tumo - Vaižganto vardu Vaižganto g:, prie pat Radijo stoties vartų, kur 
Kauno m. valdyba, ačiū, tam tikslui paskyrė trikampį sklypą. Vaižganto v.

'S.
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namai gauna iš manęs ir teisę eksploatuoti mano raštus ir leidinius. Ta- 
- čiau neduodama namams teisės mano daiktus išparduoti — jie privalo lik

ti vienoje, šioje ar toje, vietoje.
Jei sumany tasai Tumo - Vaižganto v. namo statymas neįvyktų, visos 

paminėtosios jo teisės pereina į mano įsteigtąjį prie Vytauto Didž. biblio
tekos Rašliavos Muziejų, privalantį rasti mano paminklams patalpą pa- 

■* ■ ■ » . - <—-■'J- , .

togiai naudotis studentams knygomis“.
Netruko prabėgti penkeri metai, kai šviesos atminties jaunatviška 

energija ir entuziazmu švitinti taurioji Vaižganto asmenybė liko mums tik 
brangus prisiminimas. Tiek daug Vaižgantas yra davęs mūsų tautai kul- 

. tūrinių gėrybių, kad mūsų pareiga, kiek ir kur galime kuo plačiausiai vyk
dyti Jo troškimus. Jo troškimų įvykdymas bus gražiausia ir giliausia pa
garba jo šviesiam atminimui.

Bendrabučiui statyti yra sudarytas komitetas, o vyriausiais bendrabu
čio globėjas, Tumo Vaižganto Komiteto-pakviesti, sutiko būti: Valstybės 
Prezidentas, Kauno Arkivyskupas ir Universiteto Rektorius.

RUZEVELTIENĖ APIE SKYRYBAS

Amerikos prezidento žmona, ponia Ruzveltienė š. m. balandžio 
mėn. Amerikos moterų žurnale — „Ladies Home Journal“ pasisakė skyry
bų klausimu. Minėtas žurnalas savo skaitytojams buvo patiekęs tuo rei
kalu anketą. Ruzeveltienė susidomėjusi sekė atsakymus į klausimus ir pa
galios pati tuo reikalu tarė žodį.

Su įdomumu sekiau balsavimo rezultatus, sprendžiant skyrybų klau
simą šio žurnalo skiltyse. Pasirodo, kad visi, kurie pasisakė už skyrybas, 
pageidauja, kad skyrybų įstatymai visose Jungtinės Amerikos valstybėse 
būtų vienodi.

Nuostabu» kad beveik visos moterys pasisakė, kad svarbiausia persi- &
skyrimų priežastis — pinigai. Nors dalinai tas tiesa, bet man rodosi, kad

I ■ ■■ ■ ■ . ■ ■' . • , . . . ' ■

svarbiausios vedybinio gyvenimo nepasisekimo priežastys buvo užmirštos. 
Apie jas aš ir kalbėsiu.

Pirmiausia vedusieji turi turėti bendro gyvenimo interesus, idealus. 
Taip pat elgesio klausimas turi nemaža reikšmės. Jeigu elgesio klausimu 
nuomonės skiriasi arba mandagumo dėsnių supratimas nevienoks, pražu
dysit savigarbą, o meilė baigsis su ja. Pagaliau, jeigu kasdien jus erzina, 
kad ir palyginus, mažmožiai arba kokios tai keistos jo ar jos manieros, ku- 

f " . •

rios nuolat sukelia neapykantą — gyvenimas tampa nebepakenčiamas.
Aš manau, kas turi vaikų, ten skyrybų klausimo negali būti, nes vai

kai turi teisę į abu tėvus . . . Vaikai turi turėti tikrus ir jaukius namus, o 
tikri ir jaukūs namai yra tik ten, kur nėra sunkios, įtemptos nuotaikos ir

• ' r
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kur jaučiasi meilė ir jaukumas. Kada du žmonės vienas kitą myli, dažnai 
dovaujamos ir pakenčiamos jų ydos. Kur kyla dažni nesusipratimai dėl maž
možių, kur jaučiama savęs nevaldymo ir pykčio atmosfera, ten namai da
rosi sunkenybe ir vaikai turi augti nenormalioje ir nejaukioje atmosferoje.

Aš turėjau pažįstamų, moterų ir vyrų, kurie net labai svarbius nusi- 
kaltinimus vienas kitam dovanojo. Pažinau moterį, kuri nepaliko savo vyro 
nors jis ir žmogžudystę padarė, dėl to, kad ji gerai žinojo, kad staigus pyk
čio prasiveržimas paskatino jį tai padaryti. Čia buvo pasėka laikino nesu
sivaldymo. Pažinau vyrą, kuris tikrai mylėjo avo žmoną, nors ji buvo nu- 
teista kalėti už vagystę. Jis žinojo, kad ji pasidavė pagundai, kurią savo 
gailesčiu išpirko.

Aš tikiu, kad skyrybos yra reikalingos ir teisingos tik tada, kada du 
žmonės pajunta, jog visiškai nebegalimas sugyvenimas, ir kada jie yra pa
rodę daug gerų norų ir įvairių mėginimų sugyventi, o ir vis dėlto negali su- 
gyventi, ir jeigu jų tikėjimo dėsniai (mano pabraukta) to nedraudžia.

Aplinkybių, kurios priverčia skirtis yra daug ir įvairių. Tačiau pačios 
skyrybos palieka didelę žaizdą žmogaus moralei ir neša didelių apsunkinimų 
vaikų paveldėjimui.

Kai kam nesuvaldymas pykčio atrodo svarbi priežastis skyryboms, bet 
aš manau, kad tai nerimtas pagrindas. Pyktis dažniausiai kyla iš nesusipra
timų dėl pinigų, iš to kyla dar didesni nesusipratimai ir štai pasėka — sky
rybos.

Žmonės, kurie lengvai žvelgia į skyrybas, neperkentėję nė mažiausio 
nesusipratimo, yra jau perdaug palaidi ir reti.

Kada santuokoje nėra- meilės — santuoka netikra. Daug žmonių veda- 
si to nepaisydami. Kartais jie per jauni ir nieks jiems neišaiškina meilės 
reikšmės. Kartais gyvenimo aplinkybės leidžia tikėt, kad meilė nereika
linga, jeigu yra pakankamai pinigų. Kartais gi galvojama, kad meilė nie
ko neboja, tuo tarpu meilė yra lyg trapi gėlė, kuri reikalauja stropios prie
žiūros bei globos.

Aš abejoju, ar visada vyresnieji tinkamai šiuos dalykus nurodo jaunuo
menei prieš vedybas. Jaunimas turi suprasti, kad vedybos nėra trumpa
laikė pramoga, bet pasiaukojimu, darbu ir abipusiu susipratimu pagrįstas 
visas jų gyvenimas — nuo vedybų ceremonijos iki mirties.

Viktorija M.

• Fondas Karo Laivynui Remti. Gegužės mėn. 10 d. Kaune įvykęs visuo
tinis Lietuvos Moterų Dr—jos Tautiniam Laivynui Remti susirinkimas iškėlė su
manymą, steigti Fondą Karo Laivynui Remti. Tam reikalui renkamos lėšos. Į nau
ją L. Moterų D-jos Tautiniam Laivynui Remti Valdybą įeina: Pr. Pikčilingienė 
(pirmininkė), Kaveckienė, Reklaitienė, Kanaukienė ir Mickevičienė.
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SUOMIŲ „MARTA"
• » f , » , ■ ■

Maitos organizacija Suomijoje atsirado rusų priespaudos laikais, 
kai visgi tautai grėsė didelis rusinimo pavojus. Atsispirti prieš tą ban
gą ryžtasi per namus ir moteris. Turėjo būti įkurta draugija, kuri to 
dalyko imtųsi. Nors anuo metu buvo labai pavojinga rengti susirinki
mus, vistiek atsirado narsių moterų, kurios rizikavo savo asmeniška 

.laisve ir savo namų duris atidarė slaptiems susirinkimams. 1899 m.
Helsinkyje buvo įkurta organizacija, kurios tikslas buvo rūpintis dva
siniai ir materialiai suomių namais (šeima). Vėliau organizacija pava
dinta „Martos draugija”, vardas paimtas iš Šv. Rašto. Šiandien organi
zacija yra pasiekusi milžiniškų rezultatų kultūros dirvoje. Pirmaeilis jos 
uždavinys buvo; skleisti šviesą ir naudingas žinias visose kaimo trobo
se, nunešti susipratimą ir toliausioms dykumų pastogėms, tarnauti kaip 
jungianti grandis visų tautos luomų moterų tarpe. Jos turėjo viena kitai 
padėti ir vieną kitą remti. Jos turėjo namų ūkio kėlimo darbą bendrai 
dirbti. Martos draugija siekė įsąmoninti suomes savo pareigose, kurias 
jos atlieka kaipo auklėtojos ir namų šeimininkės, įtikinti moterį blaivini
mo ir doros svarbume, teikti moterims praktiškų patarimų namų ūkio 
tvarkyme, vaikų priežiūroje, daržininkystėje ir t. t. Be to, draugija kė- 

- lė suomių moterų susipratimą kaipo valstybės piliečių ir visuomenės 
veikėjų. Martos draugija ypač akcentavo patriotizmą, tėvynės, savo 
krašto ir žmonių meilę.

1902 m. draugija išleido savo organą — „Emantalehti”, namų še:~ 
mininkėms laikraštį. Draugija yra centralizuota organizacija, jos cent
ras sostinėje, o skyriai veikia visoje Suomijoję. Savo darbui lėšas iš 
pradžių surinkdavo aukomis, tik 1906 m. pirmą kartą buvo suteikta vy
riausybės pašalpa. Iki 1924 m. draugijoje buvo vartojamos dvi kalbos 
suomiška ir švediška, kas trukdė draugijos veiklai, todėl nuo tų metų 
iš Martos susiformavo dvi moterų organizacijos — suomiška ir švediš
ka, kurių tikslai ir principai paliko tie patys. Suomijoje Martos drau
gija— „Suomalainen Marttaliitto" savo veikimą dabar daugiausia 
kreipia į šeimos, į namų vidų. Draugija turi įsigijus kilnojamą virtu
vę, kurią kaipo pavyzdį kilnoja iš vienos vietos į kitą. Draugija turi 601 
skyrių provincijoje, kurių narių skaičius siekia arti 40.000 moterų. Iš 
kurių 90% kaimo moterys. * • ■ • ■ ■ ■ •

Draugija į skyrius siuntinėja savo instruktores, kurios paprastai 
yra namų ūkio ir daržininkystės specialistės. Instruktorių išlaikoma > * . * ' . ■ ■ ’ • ■ *
143. Instruktorės važinėdamos po provinciją rengia įvairius kursus, 

' parodas, šventes. Jų suruošta: 719 virimo, 381 daržininkystės, 206 rank- n
darbių ir audimo, 136 namų ūkio, 36 paukščių auginimo kursai. Be to,
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suruošta eilė kursų draugijų personalui, tarnaitėms, kapų priežiūros 
ir kt.

Šalia įvairių kursų draugija labai plačiai praktikuoja konkursus, 
pav., sodybų tvarkymo ir pagražinimo, trobesių išorės tvarkymo, dar
žovių auginimo ir kitokius. Tokių konkursų surengta 347 ir išdalyta 282 
premijos. Konkursai žymiai pakėlė ir sukultūrinimo namų ūkį.

Suomiai labai mėgsta ekskursijas. Mortos organizacijos skyriai 
ypač daug ekskursijų rengia vasarą, kurios šeimininkėms duoda pro
gos stebėti kitų laimėjimus ir teikia malonaus poilsio.

Pastaruoju laiku labai įėjo į madą šeimininkių— ūkininkių dienos, 
Dienų programą sudaro: paskaitos, vaidinimai, gyvieji paveikslai, dek
lamacijos, dainos ir kt.

Norėdamos paskatinti šeimininkes daugiau vartoti savo krašto ga
minius, rengia propagandos savaites.

Be paminėtų darbų, Mortos organizacija teikia daug įvairių prak
tiškų patarimų ir patarnavimų viso krašto žmonėms — kaip išplanuoti, 
įrengti ūkio trobesius, sodus, parkus, paduoda net baldų brėžinius. Jos 
siekia kraštą ne tik kelti ekonomiškai, bet ir estetiškai gražinti. Jų ran
kos prisideda ir prie bažnyčių ir prie kapinių papuošimo.

Suomių Martos organizacija įeina į bendrą Skandinavijos namų 
ūkio šeimininkių sąjungą prie kurios priklauso Švedijos, Norvegijos ir 
Danijos panašios namų ūkio šeimininkių organizacijos.

• Naujoji Konstitucija įsigaliojo. Gegužės mėn. 12 d. įsigaliojo naujoji 
musų Valstybės Konstitucija. Įsigaliojimas buvo atžymėtas tam tikromis iškilmėmis 
Seime, mokyklose ir kt. ■

• Steigiama 217 sveikatos punktu. Kaimo gyventojų sveikatos reikalams 
rūpintis nuo birželio mėn. 1 d steigiami 217 sveikatos punktų. Kiekviename svei
katos punkte bus gydytojas ir akušerė. Gydytojas teiks savo apylinkės kaimų gyven
tojams medicinos pagalbą, gydys nuo Įvairių ligų, skiepys nuo raupų, lankys pradžios 
mokyklas ir patikrins visų mokinių sveikatą. Akušerės teiks savo apylinkės moterims 
akušerinę pagalbą ir duos sveikatos patarimų nėščioms moterims bei gimdyvėms.

© Šeimininkių Diena. L, K. Moterų Draugijos Šeimininkių Sekcija supras
dama, kad nuo mūsų šeimininkių pažangumo didele dalimi priklauso ir viso krašto 
kultūringumas, norėdama, kad kiekviena lietuvė savo darbu būtų naudinga netik sau, 
savo šeimai, bet ir visai Lietuvai ir kad darbas būtų sėkmingesnis, nutarė rengti šei- 
mininkių Dieną. Šeimininkių Sekcjos Globėja yra šv. Morta. Taigi, pirmą sekmadieni 
po Globėjos šventės (liepos mėn. 29 d.) nutarta visoje Lietuvoje surengti šeimininkių 
Dieną, šįmet šeimininkių Diena bus švenčiama liepos mėn. 31 dieną,

šeimininkių Sekcijos Pirmininkė yra agr. M. Sidaravičienė, kuri yra TARPTAU
TINIO KATALIKIŲ ŪKININKIŲ KOMITETO narys.

• Naujos gimnazijos, progimnazijos ir seminarijos. Nuo ateinančių moks
lo metų atidaromos dvi mokytojų seminarijos: Marijampolėje it Ukmergėje; steigiamos 
dvi gimnazijos: Šančiuose ir Kupiškyje, ir progimnaziją Vilkijoj. 

Z'
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GRAŽIOS SKRYBĖLĖS IR IŠNIEKINIMAS

Neseniai skaitėme laikraščiuose: „‘Kauniškis Jochelis Kairauskas Kau
no Apygardos Teismo nubaustas ketvertais metais sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Jis kaltintas už nedorą pasielgimą su tarnaite, kurt paskui nusižudė,“ Ša
lia to rašomą, kad prokuroras tokia bausme nepatenkintas padavęs skun
dą Apeliaciniams Rūmams. Minimas Jochelis Kairauskas yra moterų skry
bėlių salono „Fanni“ aLisvės ai. savininkas. Kiekvieną kartą, kada tik 
eini pro šalį to salono vitrinoj-pamatai giažias skrybėles, o sieloje iškyla 
baisi nusižudymo istorija. Gražios skrybėlės ir nusižudymas taip labai to
limi ir nesuderinami dalykai. Mergaitė, kuri turėjo dėl duonos kąsnio 
tarnauti, buvo svetimtaučio ištvirkėlio išniekinta, moraliai palaužta ir, ne
pakeldama to baisaus pažeminimo, nusižudė. Tai baisi moters gyvenimo 
tragedija. Doriniai iškrypęs darbdavis taip begėdiškai pasielgė su savo 
samdininke, kad ta smurto sukrėsta patirinko geriau mirti, kaip gyventi, 

* . ■ f 

ir jos jau nebėra gyvųjų tarpe. Nusikaltėlis tuo tarpu izoliuotas iš visuo
menės tarpo, bet jo firma — salonas tuo pat vardu ir šiandieną reklamuo
jasi, demonstruoja madingas skrybėles, kurtomis ne viena ponia ir panelė 
dar ir šį pavasarį ir vasarą puošia savo galvą. Šiuo tarpu norisi apeliuoti 
į moterų savigarbą, susipratimą ir solidarumą. Prieš tokį saloną, kur taip 
tragiškai ir žiauriai turėjo žūti nuo šlykštaus išnaudojimo moteris, kitos 
moterys turėtų paskelbti protestą, boikotą. Atsimename kaip daugelis pa
saulio laikraščių teigiamai įvertino prancūzių moterų boikotą to skrybėlių 

. salono, kuris išgalvojo moteriškas skrybėles puošti kalibri plunksnomis.
Kadangi kalibri tėra tik nykščio didumo, o jo plunksnos visiškai miniatiū
riškos, tai reikėdavo užmušti paukštelį ir su visa oda nuimti plunksnų 
kuokštelį. Už kelias tokias plunksneles buvo imama dideli pinigai. Prancū
zės sužinojusios, kad jų pasipuošimui turi būti žudomi maži paukšteliai, pa- . . . t • ■
kėlė protestą. Salonas turėjo likviduotis. Mes tylomis praeiname pro šimte
riopai skaudesnį ir baisesnį įvykį, tartum mums tas vistiek. Ne viena mo- 

: teris dar ir dabar mielai lankosi tame salone, perkasi .madingą skrybėlę , vi
sai nebodama, kad ten užkulisų įvyko didžiausias moters pažeminimas, kad 
kita moteris čia buvo į purvą Suminta.

Humaniškumas ir moterų savigarba turi mums padiktuoti, kaip panaT 
šiais atvejais turime nusistatyti tokių salonų atžvilgiu . . . neeiti ir iš jų ne
pirkti. Moterie, tu turi suprasti šį reikalą! , E. N-nė

e> ..Ateities Spinduliai“ š. m. balandžio mėn. išleido savo šimtąjį numerį. Tai 
jaunesniesiems moksleiviams skiriamas žurnalas. Redaguoja rašytojas Bern. Brazdžio
nis. Bern. Brazdžionis savo nuoširdžiais, gražiais eilėraščiais yra užkariavęs ma
žųjų skaitytojų širdis, jis täip pat gražiai ir sumaniai redaguoja jauniesiems 

Ateities Spindulius“.

331

75



• Profesiniai moterų sąjūdžiai. Pastaruoju laiku kas kartas vis labiau jau
čiama tendencija telktis, organizuotis profesiniais pagrindais, kad tuo bū
du netik kelti ir ginti savo reikalus, bet ir tarpusavyje bendradarbiauti, stu
dijuoti, gilintis ir tobulėti profesiniame darbe. štai prieš Velykas susiorga
nizavo Lietuvių Moterų Dailininkių Draugija. Draugijai atsirasti vienas stipriausių 
akstinų buvo praeitų metų rudeni įvykusi 40 dailininkių meno parodą, per kurią 
jos gražiai pasirodė.

Po Velykų, beveik tomis pačiomis dienomis, vyko net keli profesiniai moterų su
važiavimai. štai balandžio 21-22 d. Kaune Vyko namiį ruošos mokytojų suvažiavimas, 
per kurį buvo aptarti darbo organizacijos, teoijps ir praktikos pamokų, programų 
bei tautinio meno darbeliuose ir audiniuose pritaikymo klausimai.

Balandžio mėn. 22-24 d. vyko dantų gydytojų kongresas, kuriame dalyvavo 360 dan
tų gydytojai. Dantų gydytojai, su mažomis išimtimis, yra vien moterys. " Kongrese bu
vo skaityta visa eilė paskaitų, surengta paroda. Rezoliucijose dantų gydytojos pageida
vo, kad d. gydytojos laikytųsi profesinės etikos, kad būtų įsteigti sveikatos rūmai, ku
riuose būtų ir dantų gydytojų sekcija, kad būtų Įvesta dantų tikrinimas mokyklose, 
k?.d būtų geriau sutvarkyti dantų technikai, pagerintos sąlygos už gydymą ligonių ka
sos narių ir t. t. ...

Taip pat balandžio 23 d. posėdžiavo iš visos Lietuvos suvažiavusios per 100 akušerės. 
Pranešimai ir paskaitos buvo skaitomos profesiniais klausimais. Suvažiavimas iškėlė 
ir pabrėžė reikalą, kad prie gimdyvių būtų kviečiamos tik akušerės, kad į akušerių 
mokyklą būtų priimamos tik su gimnazijos cenzu ir kad ta mokykla būtų prie universi
teto. Visai suprantamai, akušerės, kurios turi patyrimo, reikalavo pakelti bendro moks
lo cenzą Gimdymas nėra jau toks paprastas ir eilinis reikalas, kaip daugelis many
tų. Tam darbui žmonės turi būti ne vien gerų norų ar pašaukimo vedami, bet ir turėti 
bendrą aukštą išsilavinimą ir gerą specialų pasiruošimą. Kiekvienoje specialybėje 
aukštesnis bendras išsimokslinimas, platesnis specialus pasiruosimas, gali būti tik 
laukiamas ir remiamas.

Iki šiol visame krašte yra apie 560 kvalifikuotų akušerių. Toks skaičius mūsų 
kraštui permažas, reikėtų žymiai ji padidinti, nes tie tūkstančiai motinų, kurių kas- 

, * I* ’*1-

met išmiršta dėl tinkamos gimdymo pagalbos stokos, šaukte šaukia esamą padėtį 
gerinti. ■ • •

, - , » 1 . • . .

■ ■ ■ • • ■ ■< .

• Vidurinių mokyklų moksleivių olimpiada. Birželio 11-14 d. Kaune įvyks 
vidurinių mokyklų moksleivių olimpiada. Joje dalyvaus visos valstybinės ir privatinės 
su valstybinių mokyklų mokinių teisėmis gimnazijos ir rungsis dėl pirmenybės iš šių 
dalykų: kūn^ kultūros, lietuvių kalbos skaitymo ir deklamavimo, prancūzų kalbos, pai
šybos ir dainavimo.

Pirmenybių reikalui visos gimnazijos suskirstytos į 7 apygardas: Kauno I, Kauno IL 
Panevėžio, Ukmergės, Marijampolės, Šiaulių ir Klaipėdos. Pirmiausia varžybos vyks 
apygardose.

Chorai, gimnazijos, laimėjusios paišybos parodų pirmenybėse, komandos ir pavie
niai mokiniai, laimėję apygardose pirmas ir antras vietas, Įgyja teisę dalyvauti akty
viais dalyviais moksleivių olimpiadoje, kuri vyks Kaune.

Visi aktyvūs moksleivių olimpiados dalyviai gaus nemokamai olimpiados ženkliu- • . * • • .
ką. Be to, pirmų, antrų ir trečių vietų laimėtojai — tiek pavieniai, tiek komandų da
lyviai — gaus atitinkamus laimėtoji} ženklus. Choristai laimėtojų ženklų pavieniui ne
gaus — jais bus apdovanoti tik chorų dirigentai.
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• Pas giedrini n kės. Š. m. gegužės 5 d. pas Or Krikščiūnienę, giedrininktų 
vėliavos kūmą, įvyko vyresniųjų giedrininkių pobūvis — arbatėlė. Atsilankė tenai visos 
Kaune gyvenančios korporantės. Nuotaika visų šventadieniška, bet kartu jausti sa
vumo, jaukumo, nuoširdumo. .

Nenorėdamos jaukaus pobūvio apsunkinti posėdžių formalumais, O. Krikščiūnienei 
ir vyresniųjų pirmininkei E. Balčiūnaitei šeimininkaujant, gražiai, kartu. moderniai 
besi vaišinant, pobūvio dalyvės paprastu tarpusaviu pasikalbėjimu aptarė keletą svarbių 
ir naudingų dalykų. Atrodo, kad giedrininkės šalia dvasinių sričių domisi ir praktiškais 
dalykais, o pasirodžiusias spragas tuojau stengas! užpildyti! Antai, visos pobūvio da
lyvės mielai pritarė ir beveik sutiko dalyvauti vyresniųjų ruošiamuose priešcheminės 
apsaugos ir sanitarijos kursuose, čia jos tikisi pasiruošti būti naudingoms netik ka
ro metu, bet ir įsigyti reikalingų žinių kasdieniam gyvenimui, kas iš paskaitytos pro
gramos buvo matyti. Be to, šiltai pritarė idėjai ruošti „Giedros“ korporacijos šventę 
išvykstant į provinciją, kad geriau pažintų ir pamiltų savąjį kraštą, o kartu turėtų 
sveiką ir gražią pramogą, šventė ruošiama gegužės mėn. 26 d.

Aptarusios dar keletą aktualių einamųjų reikalų, pobūvio dalyvės apgailes- 
. tavo, kad paskutiniu laiku vis dažniau pasireiškia iš vyrų pusės moterų judėji
mui, jų teisei į darbą neprielankumas.

Pobūvyje E. Statkienė labai gražiai, nuoširdžiai ir turiningai kalbėjo apie racio
nalų maitinimasį. Pranešimo santrauką dedame atskirai. .. Pageidauta, kad tokie subu
vimai dažniau būtų daromi, nes draugiškas tarpusavis bendravimas ir nusiteikimas dau
giau gali atnešti naudos, negu ilgi ir oficialūs susirinkimai. Tokiuose pobūviuose visi 
pranešimai, referatai vyksta daugiau pasikalbėjimo forma. Ir šį kartą visos dalyvės 
dėkingos O. Krikščiūnienei už maloniai praleistas valandas, giedriai nusiteikusios skirs
tėsi namo. .

• Ona Miciutė paruošė spaudai pirmuosius lyrikos bandymus vardu „Sume
lavo balti sodai“ ir „Žiburiai pelkėse“. Eilėraščiai baigiami spausdinti.

• Mirė žymi italų rašytoja Paola Drigo. Neseniai mirė italų beletriste Paola 
Drigo. Praeitais metais, ji buvo kandidatė į Viareggio literatūros premiją ūz 
romaną „Maria Zef“.

• Knygą apie Curię. Šiais metais pasirodė knyga apie ponią Curię, kuri kar
tu su savo vyru atrado radiumą, o paskui jį moksliškai tyrinėjo. Knygos biografiniai 
duomenys baletristine forma parašyti. Biografiją parašė jos duktė Ieva Curie, pran-■ • 
cūzų kalba „La vie madame Curie“. Knyga jau yra išversta ir į svetimas kalbas. . • l •

• ■ Prancūzų teisininkė Renee Järdin. Prancūzės nors ir neturi lygių politiniųi r . • .
teisių, tačiau savo darbu, gabumais, pasižymėjimais gali pasiekti aukštų vietų tarny
boje, profesijoje ir kt. Garsiausi prancūzų teisininkė advokatė R. Jardiii nuo 1929 m. 
yra Versalio advokatūros narys. Jos vardas pasaulio spaudoje dabar daug kur mi-š 
nimäs, nes ji sutiko ginti baisųjų žmogžudį, nužudžiusi šešis žmones, Weidemanną.

Advokatė turinti ypatingą gabumą įsigilinti į bylas ir pasižymi gražiomis, nuo- 
saikoimis ir logingomis kalbomis,

• Mergaičių gimnazijos Latvijoje. Iki šiol latviai teturėjo 2 mergaičių gim
nazijas Rygoje. Nuo ateinančių mokslo metų žadama įsteigti dar septynias mor-■ ' • *■ ' 
gaičių gimnazijas, o per 5 — 6 metus numatoma atskirti mergaites nuo berniu
kų visose gimnazijose. Ateinančiais metais mergaičių gimnazijose pradės veik
ti atskira moterims pritaikyta programa.

• Moterų komitetas Palangos padegėliams šelpti, sudarytas iš moterų orga- 
nzacijų atstovių, suorganizavo rinkliavą gatvėse, namuose ir įstaigose. Nemaža 
surinkta pinigais ir daiktais,
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Br. Buivydaitė. „TRYS BIČIULIAI “. Apysaka. Iliustravo D. Tarabil- 
daitė. Tinka visų mokyklų knygynams. Išleido „Sakalas“ 197 psl. Kai
na Lt 2, 50.

Br. Buivydaitės TRYS BIČIULIAI yra dešimtoji knyga jos raštų ei
lėje. Pernai ją sveikinome/ kaip vaikų literatūros premijos laimėtoją už 
knygą „Auksinis batelis“, kurią tikrai reikia vadinti spindinčiu deimančiu
ku mūsų vaikų literatūroje.

Apysakoje Trys bičiuliai autorė vaizduoja neturtingos našlės sūnų Ge- 
duką, kurį krikštatėvis išsiveža į miestą. Mieste berniukas mokosi, susi
draugauja su kiemsargio sūnumi Andriuku,, kurį Gedukas moko skaityti. 
Krikštatėvis, susidėjus aplinkybėms, turi išvažiuoti į užsienį. Geduką 
apgyvendina veidmainio siuvėjo šeimoje. -Čia prasideda Geduko vargo die
nelės. Krikštatėvio palikti ištekliai baigiasi. Siuvėjas liepia iš jo išsikelti, 
bet kur prisiglausti. . Geri žmonės k’ msargiai jį priglaudžia. Gedukas 
vargsta, nedavalgo, bet jojo pašaukimo balsas, einąs iš sielos, gelmės, ska
tina ųenustoti vilties, nepasiduoti gyvenimo sunkumams. Vaikas kovoja 
su kliūtimis ir jaunatvišku entuziazmu mušasi į gyvenimą. -Jis būdamas 
gimnazistu nesidrovi, kartu su miesto padykėliais pardavinėti balionėlius; 
vėliau tarnauja mažoje krautuvėje pardavėju, banke pasiuntiniu. Visas už
darbis, visos darbo ir poilsio dienos skiriamos tam, kad galėtų mokytis mu
zikos. Vakarais ir naktimis jis mokosi ir pagalios pasiekia tikslą — kon
certe publika jį sveikina kaipo talentingą menininką. Kiti jo draugai taip 
pat išeina į žmones, išsimoko gerais amatininkais.

Br. Buivydaitės Trys bičiuliai yra stiprios ir gražios auklėjamosios 
reikšmės veikalas. Veikalo idėja — veržtis į amatus yra labai aktuali šių 
dienų gyvenime. Jos parinkimas ir įvilkimas į literatūrinę formą 
sveikintinas ir girtinas. Jaunimas skaitydamas tą veikalą nejučiomis per
siima ta nuotaikinga drąsa ir ištverme per visas kliūtis žengti prie užsi
brėžto tikslo ir pasiekti tą, ką pasiryžo. Trys bičiuliai skaitytojui atiden
gia realų gyvenimą su jo džiaugsmais ir malonumais, su neteisybėmis, 
skriaudomis ir vargų, ir su tuo ilgesiu ir veržimosi į šviesią ateitį, į pašau
kimo aukštybes. Gedukas svajojo, troško ir siekė būti muziku. Koks iš jo 
bus muzikas, jis pats neįsivaizdavo, tik širdies balsas ragino juo būti. Ide
alas, tikėjimas ir nenuilstamas darbas vedė į laimėjimus.
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„Pamėlynavęs. permerktas Gedukas dažnai grįžta namo 
su pūslėmis“

Veikalo tipai: vyrų teigiami, moterų, daugumoje, neigiami — siuvėjo 
žmona neteisinga, pikčiurna, jų duktė vagilka, krikštotėvio žmona pasipū
tėlė, nemokant suprasti mūsų liaudies, tik sargienė geraširdė, motiniška ir 
atjaučianti moteris. Suprantama knyga bus mieliau skaitoma vyriškojo 
jaunimo, negu moteriškojo. Jaunimas skaitydamas Tris bičiulius ras daug

\ ' . ■ v

gražių pamokymų, paskatinimų būti geresniais, darbštesniais, ištvermių- 
gesniais ir uoliau ruoštis profesiniam darbui.

Knygos idėja, kompozicija, stilius, taisyklinga kalba, gražūs palygini
mai ir gamtos vaizdų aprašymai pedagoginiu žvilgsniu darys teigiamos įta
kos skaitantiems. Be to, knygą dailiai puošia dvylika D. Tarabildaitės pa
veikslų. B. Dargytė
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ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kun. J. Židanavičius, TIKĖJIMO SKYDAS. Kristaus mokslo pa
grindai ir atsakymai į priekaištus. Autoriaus leidinys. Kaunas, 1938 
m. 392 pusi. Kaina Lt. 3,30.

Ieva Simonaitytė, PAVASARIŲ AUDROJ. Sakalas. 228 psl. Lt. 3.
Liūne Janušytė, KOREKTŪROS KLAIDA. Sakalas. 176 psl. 

Lt. 2,50.
Roger Martin du Gard, SENOJI PRANCŪZIJA. Sakalas. 168 psl. 

Lt. 2.
Kazys Župka, MERGAITĖ SU ŽIBUOKLĖM. Trečias lyrikos rinkinys. 

80 psl. Sakalas. Lt. 3.
Pearl. Buck, SŪNŪS. II tomas. Vertė K. Boruta. Sakalas. 308 psl. 

Lt. 3..
B. Kellermann, LAPKRIČIO DEVINTOJI. I tomas. Romanas. Vertė 

A. Venclova. Sakalas. 240 psl. Lt. 2,50.
j. Paleckis. PASKUTINIS CARAS. II tomas. Sakalas, 208 psl. 

Lt. 2,50.
Ai. Tarasonis, TAIP TĖVAS NORĖJO. 3 v. pjesė. Liaudies teatro

6 nr. Sakalas. Lt. 1.
P. Spurgana, NESUSIPRATIMAI. 3 v. komedija. Liaudies teatro

7 nr. Sakalas. 88 psl. Lt. 1. —-- 1
Uja IIP ir Eug. Petrov, DVYLIKA KĖDŽIŲ. Romanas. II dalis. Ver

tė P. Cvirka ir P. Laurinaitis. Spaudos Fondas. Kaunas, 1938 m. Kai
na Lt. 3. —

Norb. Skurkis MIC, NEAPDRAUSTOS SIELOS. Kiekvienam sek
madieniui trumpi, modernaus gyvenimo dvasinei kultūrai kelti pasi
skaitymai. Naudinga knyga mokytojams, kunigams ir visiems ki
tiems šviesuoliams. 216 psl.,-kaina Lt. 2,50. ■ Viršelį piešė dail. V. Z. 
Stančikaitė - Abraitienė. Marijonų leidinys.

Norb. Skurkis MIC, SAVO KOJOMIS. Knyga jaunimui, gimnazis
tams, ištroškusiems kilnios minties žodžio. Puikus spalvotas dail. V. Z 
Stančikaitės - Abraitienės viršelis. 96 psl., kaina Lt. 1, —

. Prot. dr. V. Padolskis, KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEME. Mokslo tiks
lais profesorius keliavo į Palestiną, bet tas kelionės aprašymas paįvai
rintas asmeniniais išgyvenimais. Knyga įdomiai skaitoma. Gausiai 
iliustruota paties autoriaus nuotraukomis. Menišką viršelį darė dail. 
V. Z. Stančikaitė - Abraitienė. Kaina Lt. 3.—. Marijonų leidinys.

Leidėja - redaktorė O. GAIGALAITĖ - BELECKIENĖ
■■ .1 T-JI I ■ ' I I — WhiriBI—«TT-, u..» II ■■■■ — II ■ | ■■ T i W !■—»BH i i *,» ■■In IM ll ■■■i- ...................   »Illi« I ■ ■■ ■ I , , — Ww, I— »1 ■* ■ ■■ ■■ ■ I 11 I —i u I...........................  I ■■■— |I|| I» l ... .................... —— HP....... .. iw. >
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i - mo pusmečio prenumergtorėms
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šis (5 - 6) „Naujosios Vaidilutės" huzneris paskutinis. Prenumera
tą Il-ram pusmečiui reikia pratęsti iki š. m, birželio 15 d.

* *

Turinčios atliekamą; nereikalingą „NaujosiosVaidilutės" 2 N r., 
maloniai prašomos jį prisiysti „Naujosios Vaidilutės" adm-jai.

i

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS" PRIEDĄ

„Namie ir svečiuose"
SKAITYTOJOS GAUS RÜDEN į

*

Žaidimas ir Žaislas —

1

Knygelė priešmokyklinio amžiaus vaiky auklėjimui.
Tinka mokytojoms, darželiy vedėjoms ir motinoms!

Gaunama „N. V." adm-joj (galima pašto ženklais), Laisvės ai.
3 b ir visuose knygynuose.

Kiną Lt. 1,20. '

’sn
L‘ Naujai išleista knyga,

ypač tinka gegužės - birželio mėnesiams, Šv. Mergelės poezija —

LJa sibuči u o si me»
■■■■■*■

Galima gauti visuose knygynuose. Kaina Lt. 1,50
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.UNION* Garantuojama 15 metų
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Šeimos turtas LIETŪKIO siuvamoji mašina
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Sveikas, skanus ir pigus gėrimas—
PIENOCENTRO

obuoliy,
vyšnių,

mėlynių Sultys
Užsakantiems nemažiau 30 bonky, 

duodama .£0% nuolaidos.
Bonkos priimgiąės atgal po 25 et.

Užsakyti Pienocentro vaisių sandėly

(Čiurlionies gt. 1) 
arba te I. N r. 22638 ir 20347.

nemažiau 30 bonky
o

e o

-M ’
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