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NAUJOJI VAIDILUTĖ
MOT E R Ų K U L T 0 R I N IO G Y V E NIM O ŽURNALAS

Nr. T (153) 1938 metų liepos mėn. XVIII

Dr. V. K.

l lolerii studijos
' ‘’ a t •

Tarptautinės Katalikių Unijos intelektualinė komisija konstatavusi, 
kad daugely kraštų jaučiamas nusistatymas prieš moterų studijas, iš
siuntinėjimo „Pax Romana" studentėms anketą, kurioje klausiama —■

, • • * • ’ B * .•

ar studijos kenkia specifiniam moters charakteriui ir jos misijai pro-., 
tesimame ir socialiniame darbe ir kt. Į anketą atsakė daugelio kraštų 
studentės. Iš atsakymų paaiškėjo, kad daugelis studenčių šalia studi
jų dirba dar kokį nors praktišką darbą — moko, padeda savo šeimai 
namuose, dirba organizacijose. Kai kurios pabrėžė, kad moteriai svar- 
ou ne tiek būti akademike, kiek įsigyti profesiją, kuri užtikrintų pragy
venimą. Didelė dalis studenčių nurodė, kokie yra studijų pavojai mo
teriai, būtent, kad tarp studijų ir gyvenimo nėra jokio ryšio, grynas 
intelektualizmas dažnai labai toli nuo realaus gyvenimo ir t. t. Dauge- 
lis studenčių turi įtemptai greit studijuoti, nes ilgesniems studijoms ne
turi išteklių, dėl to daugelis jų mokslo žvilgsniu laikosi visai pasyviai.

Dėl studijų ir praktiško gyvenimo studentės pasisakė plačiausiai. 
Jos gyvai nurodė, kad studentė labai dažnai negali universitete įgytų 
žinių pritaikyti praktiškame gyvenime ir profesiniame darbe. Štai bu
vusios studentės atsakymas į anketą: „Aš pati labai stebiuos, kaip ma
žai man naudingos 5 metų studijos. Universitete įgytų žinių aš savo gy
venime negaliu pritaikyti, nes mano darbas nereikalauja tų teoretinių 
žinių, kurias aš stropiai rinkau studijų metu. Mano intuicija ir sveikas 
protas, kurį aš turiu, kaip ir visi žmonės, nepasikeitė nuo mano studi- 

. ■ ’ . . . ■ /

jų. Įgytos žinios pasiliko man svetimos, aš jas pamiršau."
Toliau anketos atsakymuose pabrėžiama, kad studijos mažina svei

katą; daug studenčių studijų metu apserga, nusilpsta, tampa nervingos. 
Prancūzių atsakymuose reikalaujama dviejų rūšių egzaminų: studen
tams ir studentėms. Studenčių egzaminai turėtų būti pritaikyti moters 
prigimčiai.
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- Aplamai imant, atsakymuose į anketą pripažįstama, kad vienos 
studijos nepatenkina vispusiško moters gyvenimo. Šalia studijų mo
teris turi pasiruošti šeiminiam gyvenimui, o svarbiausia, socialiniam 
darbui, daug skaityti, sportuoti, dirbti studenčių sąjungose. Dalyva
vimas Katalikų Akcijoje gali labai daug padėti išsigelbėti nuo perdėto 
intelektualizmo. Vienos studentės atsakymas, rodosi, duoda tikrą šio 
klausimo išsprendimą: „Būtų labai gera, kad kiekvienos specialybės 
studentės savo rateliuose ieškotų ir surastų būdus katalikų idėjoms 
vykdyti gyveniman savo profesiniame darbe. Gailestingi' darbai to
bulina asmenį ir praturtina sielą. Tikrieji artimo meilės darbai turi bū
ti lydimi mūsų sielos sugebėjimais lygiai taip pat, kaip ir intelektuali
niais sugebėjimais. Ypač tas reikalinga mūsų varguomenės atžvilgiu. 
Mano nuomone, mes turime teisę ir pareigą rasti katalikybėje studijų 
ir gyvenimo ryšio principą. Mūsų studijos turi mus neatitolinti nuo gy
venimo, bet priartinti prie jo, jei mes norime būti naudingos mūsų 
artimui ir skleisti katalikybės dvasią kitiems."

čia iškeltos mintys duoda pagrindą spręsti apie studijų vertę ir 
svarbą pačios moters gyvenime. Neliečiant profesinio pasiruošimo, 
kuris labai svarbus kiekvienai moteriai, studijos plečia žinojimą, duoda 
darbo discipliną, išmoko logingai mąstyti, kalbėti ir veikti.

Šeiminio gyvenimo žvilgsniu studijos sudaro vedyboms kliūtį. 
Jos atidedamos vėlybesniam laikui ir dažnai daromos skubotai. Aka
demike moteris stato čia didesnius reikalavimus. Ji nesiryžta tekėti 
už žemesnio išsilavinimo vyro. Iš kitos pusės vyras nelabai nori mo
kytą žmoną turėti. Jis bijosi per daug išbujojusios studijų metu moters 
nepriklausomybės. Taip pat ir akademikei moteriai yra daug sunkiau 
priklausyti nuo vyro. Be to, akademike moteris įneša į šeimos židinį 
intelektualinę atmosferą. Studijos dažnai tampa vyro ir žmonos bend
ro dėmesio objektu.

Tačiau turėdama pagilintą pasiruošimą moteris geriau supranta sa
vo vyrą, o pedagoginės ir psichologinės studijos gali būti jai naudingos 
vaikų auklėjimo darbe. Ji mažiau smulkmeniška namų šeiminiu- 
kė. Įpratusi tinkamai sutvarkyti savo laiką, ji stengiasi suprastinti ir 
sumoderninti namų darbą.

- ' jf .

Lieka paliesti moters studijų svarbą socialiniam ir kultūriniam dar
bui. Dauguma atsakymų pabrėžė moters studijų reikalingumą šiam 
darbui. Studijos išmoko logingai galvoti ir sistematingai veikti, kas pa- ♦
deda moteriai įsigyti pasitikėjimą ir autoritetą savo aplinkoj, ir paleng
vina jos darbą. . Akademike pakelia savo aplinkos kultūrinį lygį ir 
skleidžia tikrosios kultūros supratimą.
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Mergaitė tautiniais drabužiais

Anglijoj moterys akademikės pakėlė profesinę etiką, pagreitino so
cialines reformas, pagerino darbo sąlygas, praplėtė mergaičių žemes
niųjų mokyklų tinklą ir kt.

Išvadoje aišku, kad teoretinis pasiruošimas turi būti taikomas prak
tikos darbui ir gyvenimui.
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K. Grigaitytė

Paaiškėjo
Į antrosios klasės vagoną įėjo dvi jaunos moterys. Viena ją aukš

ta, liesa, šviesutėliaįs plaukais, klėtkuotu kelionės apsiaustu ir gelsva 
berete. Ji atrodo šalta, išdidi ir mūvi sutuoktuvių žiedą.

Antroji, matyt, jaunesnė, vidutinio ūgio, gyva, judri, tamsiai raus
vais plaukais ir samanų žalumo akimis. Jos judesiuos nėra jokio ap
skaičiavimo; atrodo, kad galvoti už ją turi visi kiti, o ji viską daro au
tomatiškai. Jos akių žalsvi kamuolėliai lyg veidrodžiu laidomi „zuike
liai" slankioja balto fono mažučiuos plotuos nuolat atsimušdami į akių 
kerteles. Vienas keleivių, kurs perone vaikščiojant stebėjo šias dvi mo
teris, gal būt, atsitiktinai pateko į tą pačią kupė su jom. Atrodė, kad 
šios ponios atsisveikindamos turėjo kažką svarbaus pasakyti viena ki
tai, dėl ko truputį varžosi ir nervinas. Nepažįstamasis, kurs lig šiol 
nežymiai sekė akimis rausvaplaukę, nenorėdamas joms trukdyti, išėjo 
vagono tarpduriu.

— Jei nebūtum kvaila tai turėtum smagią kelionę, Marija. Aš ma
nau, kad tas džentelmenas taip pat važiuoja į Palangą, — sako raus- 
vaplaukė su išsidraikiusiais lokanėliais apie kaklą. Palinkęs baltos 
skrybėlaitės kraštas kiek, pridengia jos kairiąją akį ir dėl to ji atrodo 
truputį koketiška. ♦ ■ . ' •

— Na jau, tavo proto tokiam tikslui tikrai nesiskolinčiau, — nusi
juokia jauna poniutė. Mano daina jau sudainuotą, — atsikvėpusi dar 
prideda. ‘

— Važiuojam! — pasigirsta tarnautojo balsas. Panelė Jolė ap
kabinusi draugę ‘keletą kartų tvirtai pabučiuoja ir sprunka iš kupė. 
Tarpdury dar atsigrįžta pamojuoti ir bėga siauru vagono koridorium. 
Staiga Marija sušuko: .

— Jole, palauk, štai skėtį palikai!
Ji apsisuka ir vėl atgal į kupė. Traukinys pradėjo judėti. Jai be

skubant, skersai įstrigo skėtis į lango užuolaidą. Išsipainiojusi šoka 
prie durų. Bet čia kažkas užstojo jai kelią. Ji mėgina pastūmėti kliūtį 
į šalį, bet tvirtos rankos suima jos pečius. Iš jos akių pasipila kibirkš
tys, kurios ant šviežiai nudegusio veido sproginėja lyg parako grū
deliai. Ji per daug supykusi, kad galėtų ką nors pasakyti. Ji žiūri į 
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savo „priešą" laukinio žvėriuko akimis ir „puoliko" delnas jaučia per 
ploną apdarą jos peties įtemptus/ net virpančius raumenis. Ji, rodos, 
laukia, kad bent akimirkai nuslinktų nuo jos jo dėmesys, tada ji paro
dytų savo jėgą. Bet dabar ji junta kaip sunku pakelti tą ramų žvilgsnį 
ir jo vos sulaikoma šypsena tirpina jos pyktį. Ji jau nebesistengia iš
šokti; bet vistiek stovi vienas prieš kitą lyg du imtynių dalyviai pasi
ruošę suduoti vienas kitam smūgį. Pagaliau ji prunkštelėjo juoku ir 
apsigrįžo eiti į kupė. ■ _

— Kaip jūs drįsot taip pasielgti — sako ji vėl greit susivaldžiusi 
ir piktai suglaudė antakius.

— Galėjo įvykti nelaimė. Arba jūs būtumėt pakliuvusi žandarui 
į rankas.

— O ar esate tikras, kad žandaro rankose aš jausčiausi blogiau, 
negu Tamstos?

Ponia Marija klausiamai žiūri tai į vieną tai į kitą ir nevisai sup
ranta kas čia įvyko.

— Tasai ponas lyg kalnas užvirto man ant kelio ir niekaip nega
lėjau dasikasti prie durų, — laisvu galvos judesiu Jolė parodė į nepa
žįstamąjį.

— Nubauskit mane ponios. Bet saugot moterį nuo pavojaus — 
kiekvieno vyro pareiga.

— Dėkoju Tamstai, aš kaip tik labai norėjau, kad ji šiandien su 
manim drauge važiuotų į Palangą, — šypsodama atsakė draugė.

— Na, jei aš dabar neraunu sau plaukus, Marija, tai turbūt,. esu 
apžavėta ar ką...

—- Kam čia jaudintis. Rytoj sekmadienis, pasimaudysi jūroj, o va
kare sugrįši.

— Geras pasiūlymas, tik labai nepriimtinas. Šiandien penktai va
landai pasikviečiau svečių.

— Oo, tikra nelaimė. Žinai ką! Telegrafuok, kad tiegrįši. Tai ge
riausia išeitis.

— Žinoma ir vienintelė, — pridėjo *su švelnia ironija.
Lig šiol čia buvęs bendrakeleivis pasišalino. Abi moterys žvilgte

rėjo viena į kitą.
— Įdomus tipas. Kas jis ir iš kur? Toks nematytas, — susidomė

jo ponia.
— O gink, Dieve, aš visai nenoriu žinoti kas jis ir iš kur. Daug 

maloniau pagyventi iliuzija ir mįslėmis. Prisipažįstu, tokio gražaus vy
ro dar mano gerbėjų tarpe ūebuvo.

— Tyliau, Jole, gali išgirsti kas.
-— Jei taip nori, tai pasakysiu tau į ausį. Dar ir dabar karšta
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mano pečiams nuo jo rankų. O ponia Lora kaip tvarkysis su svečiais 
man jau vis. tiek. Galvoju tik, kaip atstumą padvigubinti nuo Kauno 
iki Palangos.

— Ar ne pergreit susižavėjai?
— Yra kuo. O, kad juo nenusivilčiau, duosiu sau žodį apie jį nie- 

ko nežinoti. “ < z • . * •
— Ir vėl naujas prasimanymas.-Juo toliau, juo keistesnė darais. 

A, tiesa, o kas gi ta ponia Lora?
— Nedaug ką apie ją težinau. Prieš trejetą savaičių išsinuomavo 

pas mus kambarį ir tiek. Svetimtautė kažkokia, ištekėjusi už Lietuvos 
piliečio, čia perskirų gauti atvyko. Turi 4 metų mergytę, kurią išva
žiuodama paliko pas savo motiną.

— Kaip labai į madą atėjo tie išsiskyrimai...
—• Ji sakosi turinti rimtų priežasčių. Kai tekėjusi nežinojusi, kad 

jos vyras esąs šnipas. Žurnalistika jam tik priedanga. Ji nenorinti 
statyti savo ir vaiko gyvenimo į pavojų, todėl žada ištekėti už savo 
tautiečio senyvo medicinos daktaro.

— Tur būt, neblogai gyveni su ja, kad taip visa išsipasakoja.
- — O, toli gražu, ne visa. Ji nė už ką nesakytų savo vyro tikrosios 

pavardės ir neduotų apie jį jokios žinelės, kuri galėtų jam pakenkti. 
Sakosi dar ir dabar jį tebemylint!. Bet... laisvė esanti jo motina, 
pavojus tėvas, dukrelė — žaislas, žmona —- nesusipratimas. O mote
rų gali susirasti visur ...

— Keistai ta moteris galvoja. Kad ji savo vyrą mylėtų, tuo aš 
abejoju.-

— Tu abejoji, o aš visai negaliu suprasti. Jei mylėčiau, tai vis 
tiek, kas jis bebūtų, per ugnį ir per vandenį eičiau drauge su juo. Ma
no nuomone, meilėj neturi būti jokių praktiškų gudrybių.

■— Įdomu, ar tokia tavo meilė būtų patvari?— sako ponia Ma
rija. —

— Čia tai kitas klausimas. Bet kol ji yra, tai privalo taip spin
dėti ...

Į kupė įėjo konduktorius. Ponia Marija ištiesė bilietą.
— Patark man Tamsta ką daryt, nes aš važiuoju prieš savo norą 

ir valią, o svarbiausia, be bilieto,—sako Jolė vengdama parodyti su
mišimą.

— Nesirūpinkit ponia, savaime viskas susitvarkys, — atsako šyp
sodamas konduktorius.

Pravažiavus dar porą stočių, įėjo tarnautojas su bilietu rankoje.
— Malonėkit ponia priimti.
Ji atidarė savo rankinuką.
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— Ačiū ponia. Bilietas jau apmokėtas.
— Na, ką į tai pasakysi, mieloji? — sako Jolė tarnautojui išėjus.
— Nepaprastos orientacijos tas džentelmenas, -— nusistebėjo po

nia Marija O kaip tu dabar pasielgsi? -
— Aš niekad nekombinuoju, pamatysiu, — nusijuokė Jolė.
Į kupė grįžo nepažįstamasis. Apmetęs akimis porą naujų keleivių, 

užėmė savo seną vietą prie lango vis-a-vis abiejų moterų, į jas nė 
nepažvelgdamas. Naujieji keleiviai gyvai diskutavo politiniais klau
simais. Nepažįstamasis, atrodė, nieko nesidomi; jis beprasmiškai žiū
ri pro langą. Jo lūpų kertelėse susikristalizavusi lengva šypsena.

— Žinai, Marija, mane jau pykdo jo abejingumas, — pakugždėjo 
Jolė draugei į ausį.

— Yra laiko. Palanga dar toli, — sausai atsakė ši.
Bet aš neiškęsiu... jei dar jis vis nekreips į mus dėmesio, tai 

pamatysi..., Lyg bijodamas nugirsti paslaptingą ponių kugždesį, ne
pažįstamasis subraškino laikraštį, ištiesdamas jį prieš save.

—- Prašau Tamstą valandėlei laikraštį padėti į šalį, -— jos balsas 
lygus ir įsakantis.

Jis nustebęs žiūri į merginą.
-— Aš noriu žinoti, kiek kartų dar Tamsta man nusikalsi, kol mes 

pasieksime Palangą. Po antrojo didesnio nusikaltimo, Tamsta atrodai 
dar ramesnis.

— Atleiskit, panele, tas sulaikymas traukiny, tai juk vieninte
lis mano nusikaltimas.

— O čia kas? — parodė galu įspraustą bilietą tarp dešiniosios 
smilia ir nykščio.

— Sąžinės palengvinimui mažutis dokumentas, — droviai atsakė.
— Bijau jūsų sąžinės slogutį pasiimti sau. Šiuo atveju būkime 

draugais. — Ji atidarė savo piniginę ir ištiesė jam ranką su banknotu.
-— Ne. Taip pasielgdama Tamsta liktum mano priešu; o tai gali 

būti jums pavojinga, — atsakė švelniu judesiu pastūmėdamas jos 
ranką.

— Tai ką aš turiu daryti?
— Kuo greičiausia paslėpti tą apsunkintą rankutę.
— Gerai. Liekame draugais bet su viena sąlyga: nieko netūrime 

žinoti vienas apie kitą.
— Bet tai neįmanoma! Tamstos vardą jau esu nugirdęs.
— Puiku. Geri draugai visuomet vadinasi vardais. Bet Tamsta 

leisk man save pavadinti taip, kaip aš panorėsiu.
— Prašau. Ir laukiu savo krikšto.
Ji ištraukė kišeninį kalendoriuką. Atsiskleidė liepos 24 dieną.

. ■. ■ . - - ' *
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_— Tamsta vadinsies Mantsirip. Toks vardas šios dienos lapely
je pažymėtas. O šią dieną pamiršti man bus nelengva.

■—- Dėkoju, — pasakė gražiai nusilenkdamas.

Nusileisdama saulė virš ramaus mėlyno juros paviršiaus ištiesė . * • . • • • *
spinduliusr kaip raudona paukštė nualpusius sparnus. Vasarotojai pa
mažu renkasi ant tilto. Praeidami pažvelgia į baltu elegantišku ap
siaustėliu merginą, kuri nejudėdama stovi prie atramos, nusigręžusi 
veidu į jūrą. Jos rausvi plaukai spindi kaip vario ir aukso lydinys; 
akys pusiau primerktos, lūpose ryžtinga šypsena. Jei ne su juo, tai 
tik viena atsisveikinsiu šį svajingą saulėleidį. Neatsigręšiu nė karto. 
Vasarotojai godūs senų ir naujų pažinčių. Ką gi veikti atitrūkus nuo 
kasdieninių rūpesčių. Aš gi šiandieną nieko daugiau negeidžiu kaip 
tik būti viena arba... su juo. Tačiau, jei taip stovėsiu nusigręžusi, 
tai ar jis pažins mane, jei ir ateitų kartais? Bet ne. Jis sakė, kad ma
no varinę galvutę jis ir kitam pasauly pažintų. Kokia miela buvo ta 
kelionė. Kaip daug kalbėta, juokauta ir nieko nesužinota viens apie 
kitą. Žaidimas puikiai vyko. O kaip miela būtų jį pratęsti...

Už jos peties kažkas sustojo. Ji bijo atgręžti veidą, bijo nusivilti 
ir taip nejudėdama žiūri į skęstančią saulę.

— Nemaniau, kad Tamsta būsi tokia užsispyrusi.
Išgirdusi jo balsą, Jolė atsigręžė.
— Ar norite mane barti, Mantsirio?
—■ Žinoma. Nes jūs jau igonoruojat savo draugą.
—- Iš kur aš galėjau žinoti, kad tai jūs?
— Sakėt, kad mėgstate saulėleidžius, todėl ir ieškojau jūs vi

sam pajūry.
—- Žinodama, kad Tamsta manęs ieškosi, būčiau galėjus pasirink

ti kiek nuošalesnę vietą, — ji išdykusiai šyptelėjo.
— Dar nevėlu. Eime kur jums patinka.
— Jau vėlu. Tuoj ateis draugė su vyru ir eisime vakarieniauti.
Ji žiūri į rausvą jo kaklaraištį ir smėlio spalvos kostiumą, prisigė

rusį vakaro prieblandos ir mąsto, kad jis sugeba madas sekti. Ji gė
risi jo aukštu ūgiu, akių tamsumu, suglostytais juodais plaukais, tie
sia nosimi ir truputį šypsosi iš jo mažų ūselių.

— Pažvelkit, kaip saulė jūrą bučiuoja, — sako jis,
Ji įsitikina, kad užslinkęs ant saulės pusračio debesėlis tikrai iš

karpė lūpų formą.
. — Nuostabus vakaras kaip ir visa ši diena, — sušnabžda ji 

vos girdimai. Žvilgterėjusi į juodas akis — pamąsto: kaip lengva bū-
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tų paklysti jų tamsoje. Ji pajunta kraujo išsiliejimą skruostuose ir ima 
tankiau mirkčioti.

— Laukiu, kad tos saulės lūpos greičiau nuskęstu. Negaliu pa- 
kelti tokios pagundos, — sako jis vis tebelaikydamas merginos ranką.

— O aš gailiuos, kad su tom skęstančiom lūpom baigias ir ši diena.
— Kam taip staiga užkirtot kelią juokauti, — jo balsas kiek pri

slėgtas.
— Argi?
— Taip. Jūs man priminėt tai, ko aš vengiau.
— Norėčiau žinoti ką jums priminiau.
—Sužinosit kiek vėliau. Ar galėsiu jus matyti dar šį vakarą?
— Mes būsime Kurhauze, — sako ji žvilgterėjus į drauge su vyru

4 * • ’

ir paskubomis ištiesia jam ranką.

Svečių pilnutėlė salė. Jolės akys šaudo po aplinkinius. Ponia 
Marija žiūrėdama į ją reikšmingai šypsosi.

— Pažvelk į duris, mieloji, man rodos, aš neapsirinku.
Ji dėbtelėjo durų link.
— O dangau, tai jis!...
Mantsirio kalbasi su kelneriu. Pastarasis nurodo jam staliuką kai- '• •• * • 

riajame salės sparne, dar gana tolokai nuo Jolės kompanijos. Jis aki
mis jos ieško po salę. Jolė nustato labai rimtai savo gražų profilį ir 
piršteliais parėmusi smakrą, žiūri prieš save į vieną tašką. Ji puikiai 
jaučiasi savo baltoj suknaitėj, kurią apjuosia platus spalvotas kaspinas 
su nukarusiais galais. Išsiyilnijusiuos plaukuos rausvas radastos žie
das. Jis visas plazda jaunatve. Pirmieji valso garsai pasklido po salę. Iš 
kart du jaunuoliai nusilenkė merginai. Ji išėjo su pirmu pasitaikiusiu. 
Eidama sąmoningai padarė nediduką vingį, kad galėtų praeiti visai

V . i v

pro Mantsirio staliuką, o šokdama pro savo partnerio petį nežymiai 
žvilgčiojo į aną. Kiekvienas Jolės judesys buvo Mantsirio pastebėtas; 
nors atrodė, kad jis nieku čia nesidomi; sėdi sau vienas pūsdamas dū- 

■ *

mus į viršų ir kažko užsimąstęs. Ji grįžta sukaitusi, pavargusiai krinta 
į kėdę ir plevėsuodama nosinėle sau ties veidu atsigręžia į jį. Jis šyp- ( 
sodamas žvilgteria į muziką ir galvos linktelėjimu pasako tai, ka at
spėtų kiekviena mėgstanti šokti moteris. Vadinas kitiems ji galės leng
vai atsisakyti, nes šiam šokiui jau pakviesta.

Prigeso salėj šviesos ir tyliai, tylutėliai, lyg žuvėdros sparnų plaz
dėjimas, atsklinda pirmieji valso garsai. Tvirta-ranka apjuosia grakš
tų Jolės liemenį ir kas kart garsesniuos muzikos dūžiuos nešioja po sa
lę. Kaitrus vystančios radastos kvapas — liejasi nuo jos plaukų, ku-

> . .
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lendamas abiejų širdį ir lupas. Jis žvilgteria į gležną mažą rankutę ant 
savo peties, lyg į prisegtą baltos alyvos kekę ir liūdnokai nusišypso.

— Pasakykit, ką jūs dabar mąstote Mantsirio, ji staiga užsi
puolė.

— Mąstau tai, ko negaliu pasakyti. — Ji lyg supykusi prikando 
lūpelę.

— Geri draugai taip neatsakinėja.
* r • . ■ *•

—Tai visai nepriešinga jūsų draugiškumo nuostatams: juk neturi
me nieko žinoti vienas apie kitą.

— Iš tikrųjų...
— Na ir susipainiojau — pamanė sau viena.
— Kuriuo traukiniu jūs rytoj grįžtat į Kauną, — staiga jis pa

klausia.
— Paskutiniuoju, tai yra 23 valandą. Bet kodėl taip skubat pa

klausti, ar jau nemanote su manim daugiau šokti?
— Įspėjot. Už 20 minučių vykstu į Klaipėdą. O rytoj... -— jis 

lengvai atsiduso, — rytoj anksti sėdu į laivą. Ir kai paskutiniuoju 
traukiniu pasieksit Kauną, aš jau matysiu kito krašto krantus.

— Ir tai tiesa, Mantsirio, — paklausė kiek bailiai.
— Taip. Ir man pačiam dėl tos tiesos truputį liūdnoka.
— Ar negalima būtų visa tai paversti melu? — jos balsas švelnu

tėms ir akys tokios prašančios.
— Jums, mažute, aš daug kame norėčiau meluoti, bet šiuo atveju 

galiu pasakyti tiktai tiesą. 1
■— O kada jūs ir vėl grįšite?

■ 4 ' ■ . ' . ■ ■ ■ .

— Negreit... o gal ir niekuomet...
— Jei taip! —sušunka ji ugningai, — tai aš neturiu jums paslap

čių.
Ji žiūri pro primerktas blakstienas ir pradeda visai tyliai:
—Man rodos, kad aš nieko niekada nemylėjau. Taip viskas stai

ga išbluko, kai jus pamačiau. Paskui siūbtelėjo pati meilės galybė ... 
jūs gi ir vėl dingstate man iš akių. O kad galėčiau jums visus kelius 
užstoti... —Ji nuleidžia galvą... • ' •

— Nepasiseks tau manęs sulaikyti, baltoji čigonėle. Bet... pa
tikėk, išsivesiu vieną iš gražiausių atminimą. Tokios nuostabios mer
ginos lieka nepamirštamos...

Pro ledą, pro sustingusius žemės sąnarius, nedrąsiai kalasi pava
saris. Iš anapus kalnų papučia drungnas vėjas, palinguoja medžių ša
kas ir vėl pakraigėmis nudūzgia. Šaulė išsikasusi iš pilko debesų pa-
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Į tctlo, barsto spindulių pluoštus ant baltuojančių laukų. Nuo stogų laša 
j vanduo. Šaligatviais vaikščioja moterys atsisagsčiusios kailinių api- 

kakles, pilna krūtine traukdamos gaivaus oro sroves.
| Jolė įžengė į savo kambarį, kurį laikinai buvo užleidusi poniai Lo-
L rai. Kambary tas pats nuolatinis jos mėgiamas aromatas. Ant tua

letinio stalelio tuščias kvepalų buteliukas, pora dėželių ir sulaužyta 
'— saga iš plaukų. Lora išsirengė labai paskubomis, kai tik gavo žinių,

1 * ■ ■ ' •

kad dukrelė sunkiai serganti. Pagailo Jolei, kad taip staiga teko su 
šia svetimšale išsiskirti. Jai vienai Jolė išsipasakojo apie Mantsirio. 

-į Ir niekam kitam ji nedrįstų prisipažinti apie fantastišką savo meilę. Ji 
išsivežė tą paslaptį ir apsaugos ją nuo brutualaus kasdieniškumo.

Buvo aišku, kad ta ugninga mergaitė labai pasikeitė. Ji dingo iš 
r ’ ' • • . ’ • ‘ > ■ ' . ’ - - ■ ’■

savo adoratorių tarpo ir lyg baili straigelė pasislėpė svajojimų rūkuos.
: Dabar, kai grįžtanti saulė žvilgterėjo į ją, parimusią ant lango, mergina
' dar gaiviau pajuto savo ilgesį. O, kad tai mano būtų iš čia išvažiuota.

. .. ' ■ ' • ■ ■ ■ . . ' • ./ ■ .

Važiuočiau, rodos, vis tiek kur... visose stotyse, visuose keliuose jo 
žvalgyčiaus. Mantsirio, jei žinočiau, kaip tikrai tu vadinies ir tas. kraš
tas, į kurį tu išvykai, tai mokėčiau tave susirasti. Juk tokios mer- 

j ginos, kaip aš — sakei nepamirštamos. Bet... tenka pasijuokti pa
čiai iš savęs. Kas galėjo manyti, kad vos vieną kartą sutiktas taip 
užvaldys mano sąmonę. Argi aš būčiau užkirtus pati sau kelius... 
nieko apie jį nežinoti. Ach, kokia kankinati ta iliuzija...

Ji pakilo nuo lango ir perbraukusi rankomis smilkinius atsigręžė 
J durų link. Saulės apšviestoj kertėj už pianino, pamatė kažką spindant.

Pasilenkė. Ponios Loros dukrelės fotografija, kuri kabodavo ant sie
nos. Vos tik pakėlus, stiklo gabalai nuskambėjo ant žemės. Iš su
klypusių rėmų ji išima mergaitės fotografiją. Ir ką ji pamato! Po ja 
Lora nuotakos rūbuose prisiglaudusi prie Mantsirio. Jolė nublanko ir 

• prisišliejo prie pianino atgalia ranka nejučiomis atsiremdama ant kla
viatūros. Suspengė keli garsai be jokios harmonijos, rezonuodami į 
merginos širdį, kurioj dabar buvo visas jausmų chaosas.

Naujoviškoji moteris pašaukta į gyvenimą nešti moteriškąjį žmo
niškumą ir žadinti vyriškąjį žmoniškumą.

VYDŪNAS
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•Em. Petrauskaitė
■ . ■ ■ ' ■ . ■ ■ I

Realiai žiūrėkime tikrovei į akis
Vieną gražią dieną it perkūnu trenkė žinia -— nebėra Austrijos ... 

Iš gražios, simpatingos Austrijos liko tik praeitis ir liūdna skurdi dabar- 
tis... Nepraėjo keletas dienų, karo šmėkla sušvytravo ir mūsų pa
dangėje. Susibūrėm, susikaupėm ir daug kam buvome pasiryžę. Ka
ro išvengtą. Ar ilgam?

Neramūs, audringi mūsų laikai. Keletą metų dar gali karo nebūti 
— sako prityrę politikai. Bet kas gali užtikrinti dabartį, kas gali už
tikrinti rytojų.

Sako, esą moterims nepritinką „politikuoti". Bėgtum nuo tos veid
mainingos, kruvinos politikos, neskaitytum laikraščių, jei galėtumei. 
Užsimerktumei ir sapnuotume!, jei galėtumei nepergyventi, nejausti, ne- t
mylėti. Gal ir gera būtų būti gyvenimo lėlėmis, jei tas gyvenimas bū- f j
tų švelnesnis, jei jis nedraskytų širdžių. Juk, tur būt, netokiam gyve
nimui mūsų kaimietė motina slapta prie ratelio mokė mumis skaityti 4
iš lietuviškos maldaknygės, kad mes dabar nesisielotumėm savo ar- 

■ ■ • ■ • ■■ • . ‘ w. 

timųjų, savo brangios tėvynės likimu, kad mes negyventumėm jos var- “
gaiš ir neatjaustumėm jai gresiančių pavojų.

Mūsų tėvynės padėtis yra ypatinga. Mes maža, jauna nepriklausoma 
valstybė (mūsų didingoji istorija paliko už kelių šimtmečių). Iš visų pusių 
ir net viduje mums gresia įvairūs pavojai. O ir kultūroje mes turime 
dar išaugti, kad prisivytumėm senąsias valstybes. Turėdami galvoje 
savo tautos ypatingą etnografinę ir politinę padėtį kitų tautų tarpe, mes 
turėtumėm vidinėje ir išviršinėje kultūroje atsiekti daugiau nei kitos tau- 
tos, mes turėtumėm tapti kelis kartus už jas atsparesni, savistovesni, v ’ ■ ■ ' ' į .
stipresni. Turėtumėm tapti nauja Šveicarija, su geležine Villių Telių dva
sia ir aukštųjų kalnų laisvės pomėgiu. O jie tai atsiekė ^ėl to, kad 
mokėjo išnaudoti visas savo tautos galias, kad visi nuo didiko iki varg
šo piemens to troško, to norėjo, to siekė. O mes kėlėme klausimus apie 
„inteligentų perteklįų".

Kitur moterys ima. ginklus ir eina kartu su vyrais į karo lauką, 
(kaip dabar Kinijoje, Ispanijoje). Gal kartais ir tai yra reikalinga, ka
da išmuša lemiamoji valanda ir tenka pasirinkti vieną iš dviejų—gar- 

■ . . X- ’ ’ • • ,
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bingai mirti ar gyventi pavergtam. Turime ir mes moterų didvyrių 
pavyzdžių savo didingoje istorijoj. Kaip ir prancūzai/ turime ir mes 
savo Jeanne d’Are legendarinės Gražinos asmeny, turime Birutę, turi-

•• ' i * .

me garbingą Vytauto žmoną, nesigailėjusią savo ir vaikų gyvybės tė
vynės labui, žinome garsųjį Pilėnų gynimą, kur moterys kovėsi drau
ge su vyrais ir drauge garbingai žuvo. O kiek yra neužfiksuotų isto
rijoj moterų, atlikusių garbingus tėvynės gynimo darbus. Ar maža mo
terų pasižymėjo ir nepriklausomybės kovose. Atsiras tokių, jei bus 
reikalo, ir dabar mūsų tarpe — jų nereikės ieškoti, jos pačios ateis. 
Pagaliau, kiekviena motina ar neatiduoda savo širdį, išleisdama sūnų 
ar vyrą į karą. 4 * * . . ’

Tai ar mumis turi gąsdinti kokios nors aukos, jei tėvynei jų pri
reiks. O kiek daug pareigų mums uždėtų būsimas karas.

Dabar turime gražaus laiko „kalbėti" apie karą, ištirti visus jo ga
limumus, lankydamos įvairių organizacijų ruošiamus priešdujinės ap
saugos, sanitarinius, intendantinius ir kit., lavinančius greitą karo lai
ku reikalingą orientaciją, kursus. Juk niekas taip labai žmogaus
gąsdina, kaip nepažįstama, nežinoma baisenybė. Pažiūrėkime gali
mam pavojui į akis, realiai sau jį išsivaizduodamos (tai dabar padary
ti yra itin nesunku

ne

vieną gražią dieną visur skamba baisi žinia: 
„Karas. Karas. Priešai puola. Tėvynė pavojuje. Lietuviai, kas, tik 
kuo gali ginkimės, padėkime kariams, padėkime tėvynei!.."

Kas veikti, ko griebtis, kas bus su mūsų tėvynę, valstybę, kas bus 
su mumis, su mūsų artimaisiais, su mūsų turtu? — Štai kokie klausimai 
pirmiausia kyla mūsų galvose. Patriotizmas mumyse žaibo greitumu 
suliepsnoja. Bet ar vien to užtenka?

Karo atveju vyrams lengviausia orientuotis — jie griebia ginklus 
ir dainuodami — į karą. Ant moters pečių lieka ne tik namai, vaikai 
apginti nuo pavojų, bet ir daug kitų, ramiu laiku vadinamų vyriškų 
pareigų. Kiek daug bejėgių moterų su šeimomis karo laiku palieka ne 
tik be globos, bet ir be duonos kąsnio ir be jokios moralės paramos. 
Ar sugebėtumėm ramiai žiūrėti į jų skurdą, ar nenorėsime joms padė
ti. Juk jos lauks iš mūsų, jei ne materialės paramos, tai nors moralės, 
nors suraminimo, užuojautos. Ką gi jos sulauks iš mūsų, jei mes pa
čios pirmosios pasiduotumėm panikai, laiku nesusiorientuotumėm, išsi- 
blaškytumėm?

Ką gi tėvynė galėtų reikalauti iš tokių inteligenčių moterų? Iš kur 
staiga, kaip iš dangaus, atsirastų moteryse tų reikiamų žinių ir sugebė
jimo, jei ramiu laiku ji tam iš anksto nesiruoštų, netyrinėtų, nedirbtų? 
Visų šviesuolių pareiga išeiti greitosios pagalbos, sanitarijos, priešche
minės apsaugos ir p. kursus.
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s Danutė Lipčiūtė

ittanęs

Neliūsk, mano Mamyt, 
Jei Tave aš pamiršus 
Išvogtos, laimės renku akimirksnius 
Ir, jei nuo kelių tavųjų nusiritus 
Išbėgu į žemės vieškelius, 
Nebark manęs, Mamyt! 

. • . ' ' ' » • ■ ■ *

Ir nors žinau, 
< •

Kad džiaugies kiekvienu mano žingsniu, 
Lyg, rodos, vakar žemėn būtume atėję, 
Ir pasakoji man, kad prieš man suvirksiant 
Jautei mane pievos gėlių kvepėjime, 
Ir nors jaučiu,
Kad kiekvienu savo pabučiavimu
Atiduodi Tu savo gyvenimo dalį -

’ • ■ •

Ir. senuoju lopšinės niūniavimu
Nori išvylioti mano nedalią. 
Tačiau nepyk, mano Mamyt, 
]ei pavyliota dainos tolių, 
Paliksiu Tave vieną ir suvargusią 
Ir už išmaldauto jausmo trupini 
Tavas bemieges naktis aš atiduosiu — 
Nesmerk manęs, Mamyt.

Bandymais pergyvenusios karo pavojų „aliarmus", dabar turime 
progos įsitikinti, kokių sunkių pavojų akivaizdoje gyvenimas gali pa 
statyti moteris. Išsimokykime tat su priderama rimtimi ir sugebėjimu 
įvertinti esamus ir galimus įvykius, kad sunkiose valandose ne tik ne- 
pasiduotumėm taip lengvai užkrečiamai panikai, bet mokėtumėm pa • 
čios greit orientuotis įr galėtumėm sudaryti stiprią paramą savo aplin- •v. ’ .• '
kūmoje tiems, kurie dėl kurių nors priežasčių galėtų nustoti pusiausvy
ros. Pažiūrėkime realiai tikrovei į akis ir tada ji mums nebus tokia nau< 
ja, tokia baisi ir nepakeliama, o mūsų nusiteikimas iš anksto įgys nau
jos gajumo ir atsparumo dvasios. Tada, reikalui estmt, kaip tie karei
viai tik „paimsime savo ginklus" ir eisime drąsios savo artimųjų, savo 
tėvynės ginti.

š
<
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Pearl S. Buck

Pabėgėliai
Jie traukė per naują sostinę. Atrodo, jie iš tolimos šalies čia atke

liavę, bet, gal būt, jų nuosava žemė nebuvo nė už keletos šimtų mylių. 
Jiems atrodė labai toli. Jų akys, kaip ir visų žmonių, kuriuos paslaptin
ga jėga staiga išplėšė iš senai pažįstamos ir iki šiol patikėtinos vietos, 
jie tiktai kaimų kelius ir laukus buvo matę. Dabar žygiavo puikios 
kinų sostinės nauja gatve: jų kojos žengė naujais, tvirtais šaligatviais. 
Nors gatvės buvo pilnos nematytų ir negirdėtų dalykų — automobilių ir 
kita — jie nekreipė niekur dėmesio, bet, lyg sapnuodami, traukė tolyn.

Šiuo tarpu daug šimtų praėjo. Jie nieko nestebėjo, ir jų niekas ne
stebėjo. Pilnas miestas buvo pabėgėlių. Jie išalkę, prastai apsirengę,
taip ėjo ir ėjo, ir anapus miesto didelės stovyklos palapinėse Duvo ap- 
nakvodinti. Kiekvieną valandą buvo galima matyti traukiant suply
šusius vyrus ir moteris. Retas kas vedėsi vaiką. Visų keliai vede į 
stovyklą. Jei tūlas miestietis į juos pažiūrėjo, tūrėjo su didėjančiu kar
tumu galvoti: .

— Eina ir eina pabėgėliai... Kada pasibaigs? Besistengdami 
juos nors truputį pavalgydinti, patys turėsime badauti.

Šita karti baimė buvo kalta, kad mažų krautuvių savininkai šiurkš
čiai gindavo šalin nepaliaujamai besiveržiančias prie durų elgetas, 
ir kad kai kurie žmonės rikšos vežėjui negailestingai mažai mokėjo. ? 
Rikšų buvo dešimt kartų daugiau, negu reikėjo. Pabėgėliai norėjo kiek 
nors uždirbti. Tikrieji rikšų vežėjai keikdavo atvykėlius, nes šie, dvė
senos, veždavo už bet kokią pasiūlytą sumą. Todėl atlyginimas vi
siems sumažėjo, ir visi kentėjo. Dabar užplūdo miestą pabėgėliai. Prie 
kiekvienų durų slankiojo elgetos. Visi veržėsi gauti bet kokią tarnybą, 
kuriai ypatingo išmokslinimo nereikėjo. Kiekvieną ankstų rytą gatvių 
kampuose gulėjo negyvi pabėgėliai. Ką gali šis žiemos prieblandoj 
sustyręs būrys nustebinti?

Čia buvo ne koki paprasti vyrai ir moterys, besi valkioją valkatos, 
kurie visados vargšais būna ir potvynių metu iš bado nyksta, bet vy
rai ir moterys, kuriais kiekviena tauta galėtų didžiuotis. Galima pa
žinti, kad jie visi buvo kilę iš tos pačios apylinkės: jų rūbai buvo vie
nodos tamsiai mėlynos vilnonės medžiagos, paprastai senoviškai kirp-
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ti, su ilgomis- rankovėmis ir iląais, plačiais švarkais. Vyrai nešiojo 
panašius į marškinius, ypatingai margais, gražiais raštais žiurstus. Mo
terys nešiojo lygios paprastos medžiagos palas, lyg -skaras, apie galvą 
apsukusios. Vyrai ir moterys buvo dideli ir augaloti, tik moterų kojos bu
vo mažos. Šiame būryje buvo pora jaunų berniukų, ant tėvų pečių 

. pririštuose krepšiuose pora kūdikių tupėjo, bet tarp jų nebuvo nei visai 
mažų, nei mergaičių. Kiekvienas vyras ir berniukas nešė ant pečių 
naštą. Ši našta — vatinė mėlyna vilnonė antklodė — buvo apvilkta 
užvalkalu. Rūbai ir užvalkalas buvo tvirti ir švarūs. Apie gabalą 
čiužinio susuktos antklodės gale kabojo katilas. Be abejo, žmones, 
pamatę, kad turi iškeliauti, pasiėmė nuo židinio katilus. Nė vienas ka
tilas neatrodė, kad jame būtų dabar ar seniau virę valgį.

įsižiūrėjęs į šių žmonių veidus matai, kad jiems trūksta maisto, ku
rną žvilgsnį metus, atrodo, jie, nuo šalčio išraudę, sveiki) bet arčiau 
isiziurejus, pamatai paskutine abejinga viltimi į priekį traukiančius, 
įsižadėjusius žmonių veidus. Juos neviliojo naujo miesto įvairenybes, 
jie vos vos gyvi buvo ir nepajėgė žiūrėti. Nepaprasčiausi vaizdai ne 
galėtų jų smalsumą pažadinti. Tai vyrai ir moterys, kurie savoje ze- 
meje tol gyveno, kol badas privertė iškeliauti kitur. Taip keliavo jie 
nesidairydami, tylūs, svetimi, kaip žmonės žiną, kad jiems artimesni 
mirusieji, negu gyvieji.

Šios ilgos vyrų ir moterų eisenos gale buvo mažas, sulinkęs senu
kas. Jis nešė dvigubą naštą: viename šone — krepšį, kitame šone — 
susuktą antklodę. Katilas buvo visai matyti, o krepšys buvo uždengtas 
labai suplyšusiu, sulopytu, bet dar švariu užtiesalu. Nors našta atro 
dė lengva, bet seniui buvo per sunki. Reikia manyti, kad kitokiais lai 
kais seniui nereikėjo dirbti, ir buvo atpratęs sunkias naštas nešioti. Jis 
kvėpuodamas šniokštė, svyravo į priekį ir, bijodamas atsilikti, išpūtęs 
akis vis žiūrėjo į pirmą einančius. Jo sename raukšlėtame veide bu 
vo galima pastebėti audringa kova.

Staiga jis neteko jėgų. Labai atsargiai nuėmė savo naštą, parkri 
to ant žemės, akis užmerkė, galvą tarp kelių panarino ir abejingai tū
nojo. Jo išbadėjusiuose veiduose pasirodė mažos, tamsios kraujo dė
mės. Sudriskęs šiltų makaronų pardavėjas atsikraustė arčiau ir se
noviškai gyrė savo prekes. Padėklo šviesa krito ant susisielojusio se
nio. Tūlas vyras priėjo, sustojo, įsižiūrėjo ir sumurmėjo:

— Prisiekiu ... negaliu šiandien daugiau duoti, juk ir aš savo šei
mą tik makaronais turiu" maitinti. Bet štai, šitas senis! Aš jam atiduo 
^siu šį sidabrinį pinigą. Jį uždirbęs esu rytdienai. Gal ryt vėl pasiseks 
uždirbti. Jei mano senas tėvas dar būtų gyvas, juk jam turėčiau duoti.
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Žvejų laivai marėse

Paieškojo kišenėse, ištraukė iš suplyšusio maišelio mažą sidabrinį 
pinigą ir kiek palaukęs, pamurmėjęs, pridėjo dar varinį.

— Štai, senelį, — tarė jis aiškiu, karčiu nuoširdumu, — galėsi per 
valgyti makaronų.

Senis palengva pakėlė galvą. Pamatęs sidabrinį, jis nenorėjo ran
kąs tiesti. Jis tarė:

— Pone, aš neelgetauju. Pone, mes turime gerą žemę ir niekados 
nebuvome taip išalkę. Bet šiemet upė išsiliejo, o tokiais laikais ir gerų 
žemių savininkai badauja. Pone, nėra taip atsitikę, kad mes net sėk
los neturėtume. Aš sakiau jiems: neturime sėklą suvalgyti. Bet jie bu
vo jauni, išalkę ir viską suvalgė.

— Paimk, — tarė vyras ir, numetęs į senio žiurstą pinigą, dūsau
damas nuėjo savo keliu.

k
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Pardavėjas paruošė makaronus ir šaukė:
— Kiek nori valgyti, seni?
Dabar senis sujudėjo. Pagraibė žiurste ir, pamatęs ten du pini

gu— varinį ir sidabrinį, — tarė:
— Mažo indo užteks.
— Ar tu tik mažą indą gali išvalgyti? — paklausė nustebęs par

davėjas.
— Ne sau, — atsakė senis. —

' r

Pardavėjas nustebęs pažiūrėjo į jį. Jis čia matė tik vieną žmogų, 
bet daugiau nieko nesakė ir, paruošęs indą, garsiai sušuko:

Štai! — ir laukė, norėdamas pamatyti, kas iš jo valgys.
Vos įstengė senis atsikelti. Jis drebančiomis rankomis paėmė indą 

ir nuėjo prie krepšio. Pardavėjas stebėjo, kaip jis nuėmė uždangą nuo 
krepšio, ir pamatė jame susitraukusį, užmerktomis akimis gulintį vaiko 
veidelį. Buvo galima vaiką palaikyti mirusiu. Senis pakėlė vaiko 
galvą taip, kad lūpos siekė indo kraštą. Vaikas ėmė pamažu sliurbti 
ir išvalgė visą šiltą patiekalą.

Senis atsitraukdamas šnibždėjo:
— Mano širdie... mano vaike...
— Tavo anūkas? -— paklausė pardavėjas.
— Taip, — atsiliepė senis. — Sūnus mano vienintelio sūnaus. Ma

no sūnus ir jo žmona, pylimą nešant bedirbdami, prigėrė.
Švelniai jis uždengė vaiką ir atsitūpęs rūpestingai išlaižė paskuti

nius valgio likučius. Tada, tarsi jis valgęs, atidavė pardavėjui indą.
— Bet tu turi sidabrinį! — sušuko apiplyšęs pardavėjas ir dar la

biau nustebo, pamatęs, kad senis daugiau nepirks.
Senis pakratė galvą.
— Tas bus sėklai, — atsakė jis. — Kaip aš pinigą matau, žinau, 

ūž jį turėsiu nupirkti sėklos. Jie visą sėklą suvalgė, o kuom žemę 
užsės?

— Kad nebūčiau toks vargšas, — tarė pardavėjas, — tau padova
nočiau vieną indą makaronų. Bet dovanoti tam, kurs sidabrinį turi...

. Stebėdamasis jis kratė galvą.
— Aš neprašau tavęs, broli, — tarė, senis.
— Gerai žinau, kad tu negali to suprasti. Kad tu būtum turėjęs 

žemės, tai žinotum, kad reikia ją užsėti, kitaip ir kitais metais badas 
kankins. Geriausia, ką savo anūkui galiu padaryti, tai nupirkti trupu
tį sėklos. Taip, jei aš mirsiu, kiti ją pasės: žemė turi būti užsėta.

Jis pasiėmė savo naštą. Jo keliai drebėjo ir, akis mėšlungiškai 
į ilgą, tiesią gatvę įsmeigęs, nusvyravo.
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* I I * $
Mergaičių auklėjimas ir švietimas

!* ’ ' » * • ' ,

-. Norėdamos išsamiau išnagrinėti aktualų mergaičių auklėjimo ir švie-
timo klausimą mūsų mokyklose, patiekiame skaitytojoms tuo reikalu an
ketą, į kurią prašome, kiek galima, plačiau atsakyti. Ypačiai laukiami 
atsakymai tų pedagogių, kurios praktiškai auklėjimo ir mokymo dar-

■ » ■ . ’ ’ . _ ■ .

bą dirba mokyklose. Atsakymus talpinsime mūsų žurnalo skiltyse.
Redakcija

ANKETA

1. Kodėl būtinai reikalinga moterų vadovybė mergaičių mo
kyklos?

2. Kokios įtakos ir reikšmės turėtų mergaičių auklėjimui ir švieti
mui moters dalyvavimas mergaičių mokyklų tvarkyme ir ių programų 
nustatyme?

3. Kaip pasireiškia vyrų ir moterų mokytojų įtaka mergaičių mo
kyklose į disciplinos palaikymą, mergaičių charakterio ugdymą ir 
protinį jų lavinimą?

v

4. Ar pageidaujamas vyrų mokytojų bendradarbiavimas mergai
čių mokyklose?

5. Koks pedagogų sąstatas turėtų būti mišrose mokyklose?

Ö. Krikščiūnienė 

i . ' • • '
MOTERIS MOTERĮ GERIAUSIA SUPRASI 

a ■ ..

Anketoje iškelti klausimai yra labai svarbūs ir nuo jų tinkamo iš
sprendimo priklauso mergaičių auklėjimo pagerėjimas ar pablogėji
mas, todėl stengsiuosi, kiek išmanydama, į juos atsakyti.

1. Tik moteris geriausia supras augančios mergaitės prigimtį. 
Mergaitės augdamos turi labai daug jausminių pergyvenimų, kentė-
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jimų, abejojimų, nepasitikėjimo kitais ir savimi, kuriuos gali suprasti 
ir išaiškinti tik moteris, kuri pati gyveno tokį amžių, turėjo tokių pat 
pergyvenimų ir sunkumų. Tik ji žino, kas mergaitę kankina, kas ji 
dabar yra, kas jai pavojinga. Dėl to tik ji, tik moteris, gali atrasti žo
džius ir prieiti prie mergaitės sielos, gali jai vadovauti, padėti, atitai
syti. Vyrai vadovai daug ko mergaitėje nesupras, nepastebės, pra
leis. Mergaitė jam. nepasitikės, nebus atvira, nedrįs ir tokiu būdu 
auklėjime daug kas bus praleista ar sugadinta. Neatsargus elgesys, 
ypač jautriausiame mergaitės pergyvenimų laikotarpyje, kas atsitin-Z 1 ' ■ ’ ■
ka mergaitei būnant vidurinėje mokykloje, gali mergaitei labai pa
kenkti ir sužaloti jos sielą ilgam laikui. Tą ypatingai galime pasakyti, 
kada kalbame apie dorovinį ir higienos auklėjimo darbą. • ■*'.*. " • ■ • /

Moteris, mergaičių mokyklos vedėja, teiks mergaitėms daugiau pa
sitikėjimo savo jėgomis; priešingai vyrų vadovavimas noroms neno
rams sugestionoja mintį, kad moterys vadovavimui netinka.

Nemaloniai ir mergaites, žeminančiai veikia, kada direktorius ar 
inspektorius pradeda matuoti mergaičių suknelių ilgį, žiūrėti kojinių 
spalvą, tikrinti švarą ir t. t.

Nieks neabejoja ir skaito tinkamiausiu dalyku, kad berniukams jų 
mokyklose vadovauja vyrai, ir ne visi nori suprasti tokią pat svarbą, jei 
tas liečia mergaites. Yra ir tokių, kurie sutinka su tuo, kad moterų i'
vadovavimas būtų tinkamesnis, tik mano, kad Lietuvoje moterys dar 
nepriaugo šitam darbui. Anksčiau buvo manyta, kad moterys ne tik 
direktoriais, bet ir inspektoriais mergaičių gimnazijoms netinka būti. 
Paskutiniuoju laiku paskyrimai moterų inspektorių parodė, kad jos 
toms vietoms pilnai atatinka. Mūsų manymu, tas pats būtų, jei jos bū
tų skiriamos ir direktoriais.

■ . 2. Moteriai priklauso šeimos auklėjimas, jos rankose priešmokyk
linis amžius ir mergaičių ūkio mokyklos; pradžios mokyklose jos dir
ba didžiumoje; jų daug aukštesniose mokyklose ir yra moterų profe
sorių. Rodos, jau pati žmoniškumo teisė reikalauja, kad moterys ga
lėtų dalyvauti ne tik mergaičių, bet ir bendrai mokyklų tvarkymo 
darbe ir taip pat programų nustatyme. Kaš auklėjimo srityje daug dir
ba, negali būti, kad neturėtų iniciatyvos ir patyrimo tame darbe. Mo
terys čia galėtų būti labai naudingos, pav., šeimos auklėjimo sutvar
kyme. Čia mažas pavyzdėlis. Moterims labai neaišku, kodėl mergai
tėms pedagogika gimnazijose reikalinga, o tuo tarpu berniukai nuo 
jos atleidžiami. Moterų nuomone, vaiką šeimoje veikia ir motina ir 
tėvas, ir abu turi būti gerai pedagoginiai pasiruošę, kad jų įtaka vaikui 
būtų teigiama. Žinoma, moteriai, o ne kam kitam, priklauso tarti savo
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žodį mergaičių mokyklų tvarkymo darbe. Ponia Sm. Arato sako, 
kad tiek daug kalbama apie mokyklą,- pritaikintą mergaičių prigim
čiai, tuo tarpu tokią mokyklą nori organizuoti vyrai. Ar tai ne para
doksas? Yra daug klausimų, kurie auklėjimo srityje rūpi moterims - 
motinoms ir auklėtojoms bei mokytojoms, bet savo nuomonės, nedaly
vaudamas švietimo tvarkymo darbe, negali pareikšti. Ir čia, pas mus 
Lietuvoje, be abejo, atsirastų moterų, kurios tą darbą neblogai 
atliktų. -/

Čia, prie progos, turime pasakyti, kad vaikų darželių inspekta
vimo darbas visai teisingai būtų pavesti moteriai, nes jos vienos tą 
darbą organizavo, sutvarkė ir veda. 

■ • * ...
Trečią ir ketvirtą klausimą norių jungti į vieną, nes jie beveik ne

atskiriami. Įdomi yra vyro mokytojo ir auklėtojo problema mergaičių 
mokyklose. Šiaipjau atrodo, kad auklėjime turėtų dalyvauti dvi vei
kiančios jėgos: vyriškoji ir moteriškoji. Šeimos auklėjime tos dvi įta
kos, jei jos abi eina viena teigiama kryptimi, be abejo, atneša nau
dos. Vienas papildo kitą ir auklėjimas pasidaro pilnesnis. Tik reikia 
pasakyti, kad nevisuomet taip yra mokykloje, ypač vidurinėje. Iš sa
vo atsiminimų iš gimnazijos laikotarpio ir iš pasikalbėjimų su mokinė
mis žinome, kad iš vienos pusės jaunas mokytojas, iš kitos — bręs
tantis mergaičių elementas veikia vienas kitą erotiniai. Pamokos pra
eina pakelta nuotaika. Mokinės dirba dėl to, kad joms patinka mo
kytojas. Jos seka mokytoją. Mokytojas jaučia tą mokinių nuotaiką 
ir jai pats pasiduoda. Jis stengiasi save parodyti geresniu, darosi 
nuolaidesnis, dovanoja mergaičių nusikaltimus. Greit jis neišlaiko lyg
svaros ir pradeda rodyti vienoms daugiau simpatijų, prasideda flirtas 
su viena ar daugiau. Tada klasėje atsiranda kitokia dvasia. Su įtem
pimu sekami santykiai, prasideda pavyduliavimas, kančios, pa
sididžiavimas. Mokinės jau nebenori dirbti. Didžiuma klasės nusi
stoto prieš tokį inokytoją. Kad tokie erotiniai santykiai yra, mes žino
me ir iš to, kad daug mokytojų veda savo mokines. Teko matyti mo
kytoją, kuris per egzaminus buvo labai neteisingas mokinėms. Vie
noms pataikavo, davė lengvus klausimus, kitoms rodė neapykantą, 
būtinai norėjo duoti neužtarnautą pataisą. Kitas vėl siūlė praleisti 
mokinę dėl to, kad ji graži.

Su mokytojais atsitinka ir kitas dalykas. Yia mokytojų, 
kurie mano, kad moterys proto darbe mažiau sugeba negu
vyrai, žiūri į mergaičių mokymą pro pirštus, mažai reika
lauja, dažnai tvirtina, kad joms tas nesvarbu, kad jos gali ir be to gy
venti, kad joms nebus tas reikalinga gyvenime, lygindami su vy- • . ■ »
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rais jas žemina. Tas turi blogos įtakos į mergaites savęs vertinimo 
atžvilgiu, mažina jų pasitikėjimą savimi, savo darbu, daro jas paviršu
tiniškomis. Žinoma, charakterio ugdymas ir proto lavinimas čia ne
stovi aukštumoj, priešingai, numušama nuotaika ir slopinamas charak
teris. Mes, moteris, tūrėdamos jau gyvenimo patyrimo, žinome, kaip 
paskui yra sunku nugalėti savo nedrąsą ir įsigyti pasitikėjimą savimi, 
kurie ugdant buvo vis slopinami.

Aš, anaiptol, nesu visiškai priešingai nusistačiusi prieš vyrus mo
kytojus mergaičių gimnazijose. Man tik norisi pasakyti, kad renkant vy
rus mokytojus į mergaičių gimnazijas, reikia labai daug dėmesio kreip
ti į jo asmenį, į jo atsakomingumo jausmą, į jo dorovingumą ir rimtu
mą. Mokytojas mergaičių mokyklose turėtų būti tėvo tipas, o ne jau
nuolio. Toji sritis pas mus labai apleista. Į mergaičių mokyklą priima
mi mokytojai, apie kurių minėtas dorybes nieks ir negalvoja. Ča mo
terys turėdamos teisę dalyvauti švietimo tvarkymo darbe taip pat tu
rėtų ką pasakyti. Čia taip pat moterys, mergaičių mokyklų vadovės, tu
rėtų savo įtaka paveikti. Jos turėtų pasirinkti mokytojus, kurie tikrai 
atatiktų savo darbui. Žinoma, kad į mergaičių vidurines mokyklas rei
kėtų skirti didžiumoj moteris mokytojas, nes tik jų vadovybėje mergai
tės dirbs ramiai, jas veiks vienodai, lygi jėga, kuri kels jų darbštumą, 
iniciatyvą, pasitikėjimą savimi ir kitas.

5. Kur auklėtiniai abiejų lyčių, ten vadovybė ir mokytojai turi bū
ti moterys ir vyrai, pav., direktorius vyras, tada inspekto
rė privalo būti moteris, arba priešingai, kaip tai kartais būna kitose 
šalyse (Vokietijoj ar kitur, kada direktorė moteris, inspektorius vyras). 
Mokytojai turi būti atsargiai renkami. Į mergaičių mokyklas neturėtų 
skirti mokytojų su minėtais erotiniais palinkimais. Pastebėtas toks mo
kytojas neturėtų būti vien perkeliamas iš vienos mišrios mokyklos į 
kitą. Toks mokytojas visai neprivalėtų būti mokyklose, kur yra mer
gaičių.

» P. Orintaitė

MERGAIČIŲ MOKYKLOMS VADOVAUTI TŪRĖTŲ TIKTAI MOTERIS

Į anketą apie švietimą ir auklėjimą mergaičių mokyklose (nors la
bai sunku šiuo atveju spręsti ką nors visai kategoriškai) galiu pasa
kyti savo nuomonę, paremtą, be abejo, pedagoginio darbo patyrimu.

Mergaičių mokykloms vadovauti turėtų, mano nuomone, tiktai mo
teris, jokiu būdu ne vyras. Šis klausimas labai gilus ir platus. Bet ir 
trumpai, galima tą dalyką suprasti be jokio abejojimo. Mergaitės, ypač
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jaunumės amžiuje, yra jautresnės, negu berniukai. Todėl joms greta 
švietimo (mokamojo momento) nemažiau svarbu ugdyti ir savo jaus
minę prigimtį —- joms reikia ne vien šviestis, bet ir jausti savo vado
vybėje artimą, motiniškai globojančią širdį. Mergaitės, susidurdamos 
su vis naujais gyvenimo reiškiniais, viską labai jautriai, įspūdingai per
gyvena, todėl ypačiai svarbu, kad būtų, kas joms savo laiku viską pa
aiškina, kas pataria. Tačiau jospačios labai nedrąsios — reikia jų 
liūdesį ar džiaugsmą, skausmą ar rūpestį nuvokti, spėte išspėti. Tad, 
be abejo, tiktai moteris, mokyklos vadovė, gali tinkamai prisiartinti prie 
tų trapiai pražystančių sielų ir joms būti tikra parama. Geras pėda- 
gogas vyras, gal būt, nemažiau galėtų jas suprasti, bet prieš jį — prie
šingos lyties atstovą — niekuomet tos jaunos širdys negalės atsiver
ti su tokiu pasitikėjimu, ir jis niekad negalės būti įleistas į pačias slap
čiausias sielos gelmes. Kaip vienintelis didžiausiai patikimas asmuo 
yra motina, taip mergaičių mokyklose jų vadovai turi atstoti tikrąsias 
motinas, kai šios, dažnai būdamos menkesnio išsilavinimo arba maža 
nusimanydamas apie jaunimo auklėjimą, jau nebepaseka paskui sa
vo dukters slaptingas svajones. Tuo atveju mokyklos vadovė mote
ris tegali atstotL tikrąjį vadovą — motiną ir išsaugoti nuo blaškymosi, 
klaidžiojimo. Šiuo klausimu dviejų nuomonių negali būti.

Ne tik mergaičių mokykloms, bet ir pačiam aukštajam jų tvarky
mui — programų nustatymui ir inspektavimui — turi vadovauti mote
rys. Šiandie pas mus beveik katastrofiška būklė, kai tokių nepastovių 
ir morališkai svyruojančių laikų epochoj mūsų mergaičių vidurinės 
mokyklos dar neturi (ir nesitiki greit sulaukti) jokios linkmės, kaip reik
tų ugdyti bręstančių mergaičių jausminę prigimtį, kaip paruošti jas taip 
chaotiškam gyvenimui. Tik pačioms moterims pedagogėms yra labiau 
prie širdies šis klausimas, ir tik jos ypačiai jaučia beveik savo kailiu, 
kas laukia šiandie jaunos mergaites, jai žengiant į savarankišką buitį, 
prieš ką reikia būti atspariai ir apie ką daugiau išmanyti. Šalia bend
rosios mokslo programos (berniukams ir mergaitėms vienodos) būtinai 
reikia sudaryti specifišką — mergaičių jausminę prigimtį ugdomoji 
programa, nes be jos mūsų mergaičių lavinimas yra ne tik nepilnas, 
bet net nė pusės neduoda to, ką turėtų duoti. Jei berniukai, dar gali 
tenkintis vien šviečiamąja programa, tai mergaitėms — niekuomet. O
kad lig šiol mūsų mergaičių mokyklas tvarkė, joms vadovavo ir link
mes nustatinėjo (tiesą sakant, dar jokių linkmių lig šiol mergaičių mo
kyklos neturėjo) vien vyrai, todėl šioj srity dar nieko nepadaryta, ir 
mūsų mergaitės yra priverstos lavinti save už mokyklos sienų, dažnai 
be jokios paramos ar globos.

Kaip pasireiškia vyrų ir moterų mokytojų įtaka mergaičių mokyk- 

359

25



.• (T • ■

* • » 
** 

lose — jau smulkesnis, subtilesnis klausimas, ir daug reiktų apie jį kai- 
. ’ . • , - . Į -

bėti. Čia, gal būt, nulemia dažniausia kiekvieno individualūs savumai.
Yra ir vyrų, teigiamai veikiančių mergaites savo asmeniu, bet tai, rodos, . i 
yra — tik retosios, idealiosios asmenybės, jau ne eiliniai kategorijos j 

■■ ' ' . ' . • ■ i

mokytojai. Na, senesnieji (ar bent vedusieji) taip pat, rodos, nėra ža- j

lingi, nes šioks toks mišrUmas tam tikru atžvilgiu galibūti ir naudin- J
gas — tartum natūraliau, įvairiau ir įdomiau. Mergaitėms gera bent 

, • ■ ■ B ■ .i

iš dalies, bent šiek tiek, susidurti mokslo darbe ir su vyrišku protu bei 
. ■ . ■ • . ' - - ’ I

būdu (tas pats ir berniukų mokyklose — vieni vyrai mokytojai jau sa- 4 
vaime nuteikia mokinio būdą perdaug vienašališkai). Tiktai reiktų sau
goti mergaičių mokyklas nuo jaunų mokytojų vyrų, kuriuos būtinai 
įsimyli jei ne didžiuma klasės, tai bent trečdalis — o tai žalingas mer
gaičių erzinimas, kuris trukdo joms ir mokytis (kita, gal būt, savo „sim- 
patijai" mokytojui net geriau mokosi, bet ir tai negera — nenatūralus 
mokslas, tik perdaug jos dėmesio ir jėgų tam vienam dalykui išse- I
migs). Kad mokytojui kartais labai patogu būna iš daugybės mergai- ]
čių išsirinkti sau žmoną, tai dėl tos vienos „laimingos" nederėtą blaš
kyti ir kankinti kelias dešimt kitų jaunų širdukių. Tad mergaičių mo
kyklose reiktų vengti vyrų mokytojų, o jei išimtinesnius ir palikti, tai — 
irgi dar gali būti ginčytina, ries visada prisieitų atsižvelgti individua- 4 
liai — išimtinai, nes praktika rodo, kad ir senesnieji, ir vedusieji — vis 
dėlto vienas kitas neišsilaiko pedagogiškame neitralume ir mergai
tėms tenka skaudžiai nukentėti (šiuo atveju jau geriau tinka moterys J
mokytojos berniukų mokyklose, nes jos ten tartum iš dalies atstoja įno- : 
tinišką globą, be to, mažiau žalingos negu vyrai mergaičių mokyklose 

’ — taip bent praktika rodo).
Šiuos klausimus spręsti dabar tenka ne vien pedagoginiu atžvil

giu. Ne tik Lietuvoje, bet ir kitur šiais laikais reiškiasi tendencija iš bet 
kokio viešesnio darbo šalinti moteris ne dėl to, kad jos ten netiktų ar 
nesugebėtų, bet — dėl ekonominio principo, dėl-konkurencijos vy- 

■ ' .. ■ į

rams. Bet pedagogikos sritis — kaip tik moteriškiausia darbo sritis, J 
ir čia taikyti aną tendenciją — būtų tautai ir visuomenei net nenaudin
ga. Bet kad dabartinis gyvenimas jau su tiesa nevisada skaitosi, tai i 
reikia visur nusistatyti bent griežtesnes ribas. Kad moterims šiandie 

. . > . f

sunku atlaikyti net pats minimumas savo pozicijų, tai reiktų reikalau- i 
ti, kad vidurinėse mokyklose moterų mokytojų galėtų dalyvauti bent 
skaičius, tiesiog proporcingas mergaičių mokinių skaičiui. Lygiai toks Į 
pat sąstatas turėtų būti ir mišrose mokyklose. ■> ■ ■ • . .

į

' . ‘ ‘ \ i

■ ’ .. ■ - ? ■ • ■ .

. ' . . ■ - i

j 

* ( 

■ • * • . # 

scm . • .i

26



M, Galdikienė
* • ’ > ■ ■

FLIRTAI SUNKINA AUKLĖJIMO IR PROTINIMO DARBĄ 
. ■ ■ • ‘ . ■

1. Moteris savo psichologija yra artimesnė mergaičių psichologijai, 
todėl ji gali daug sėkmingiau vesti jas pageidaujama linkme.

Moterų sėkmingo vadovavimo mergaičių gimnazijoms turime pa
vyzdžių iš dabar ir seniau, ne tik pas mus, bet ir kitose valstybėse.

2. Moters dalyvavimas mergaičių mokyklų tvarkyme ir programų 
nustatyme įneštų į švietimo darbą didesnės harmonijos ir pilnümo. Ji 
dėl savo motiniškumo savumų ir intuityvaus proto geriau pažįsta ir 
atjaučia vaikus, o ypatingai, žinoma, mergaites, todėl jų naudai ga
lėtų įnešti moterų pedagogių reiškiamus papildymus bei pakeitimus į 
mokyklų programas ir darbą.

3. Mergaičių pažiūra į vyrą mokytoją, kartais, iškrypsta iš moky
tojo autoritetui pagarbos plotmės. Iš šios plotmės išeidama mergaitė 
pradeda su juo nesiskaityti, išdykauti ir flirtuoti, o tuo pačiu sunkina 
auklėjimo ir protinimo darbą. Ta pati klasė moteriai mokytojai draus
mės atžvilgiu esti pavyzdinga, o vyrui, kartais, darosi nepakenčiama. 
Tokie mergaičių iškrypimai ir išsišokimai, dažniausiai, pasitaiko gyve
nant lytinio brendimo tarpsnį.

4. Pageidaujama, kad mokytojas būtų vedęs ir rimtas.
. » *. •

5. Harmoningam naujos kartos išlavinimui, mokymo darbe reika
lingas abiejų lyčių bendradarbiavimas.

t'

&

* 1 ' * ♦ I

Į Karmėlavos mergaičių ž. žemės ūkio mokyklos namai
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Giedrė Juodvalkytė

O kur, o kur eini, nerūpestingoji keleive,
Per ašaras, kentėjimus, per džiaugsmą ir visas kitas viltis, o kur keliauji? 
Sugriaudama, ką vakar dar savame lūkesty sukūrei
Ir kurdama pasaulį kitą, naują...

I ■ • * ' - . '

* , _ • • • • _ • • ■ •

O liks kurti gėda tau, ir liks didis nerimas.
Kad mindžiodama laimę tu laimės sau ieškojai.
O ką, o ką tau duos tasai gyvenimas?
O ką tau duos tasai nežinomas, pasiilgtas rytojus?

• •• . • * **

Bet tu žengi jau nieko nesiklausdama ir visakuo tikėdama,
Ir viską atiduosi jam, ir viską tu sudėsi jam po kojų,
Eini su šypsena, akla viltim ir rankom ištiestom į laimę, 
Neatsigręždama į tai, ką palieki ir ko nustoji. 

I ,

■ " S ' ' ’ ' • a

- . ? < .

Ö kai tavoji saulė vėl palinks prie naujo žiedo
■ Ir tu liksi tiktai jos šešėliuotame pavėsy,

O ar užteks širdies gyvent tada, o ar užteks dar tau tikėjimo, 
O ar be saulės tu gyvent mokėsi? ...

Ir ką tu kaltinsi tada — save, gyvenimą, likimą savąjį?
Ar tuos žydrius sapnus ir pasakas, kuriais tave gyvenimas liūliavdr 
O nieko tu nekaltinsi, tiktai save, tik save pačią...
Tai bus tava lemtis, tavasis fatum, likimas tavo.

o
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Dr. O. Narušytė

Rėkčiau, lėkčiau...
Dainose įpindavo mūsų tėvai savo troškimą paukščiu skraidyti, 

mylimam žmogui greitą žinią nunešti. Ilgesingai išdainuodavo lietu
vis savo karštą širdies troškimą laisvėje skraidyti, erdvę nugalėti. 
Jo pasakų didvyrius nepaprasti žirgai, paukščiai oru nešiodavo, staiga 
į pasiilgtą vietą perkeldavo. O šiandien mūsų vaikai „propeleriu" suk
dami rankas, burgzdami „skraido" orlaiviais po kambarius ir laukus; 
„ ..'. sukas, sukas mano orlaiviukas ..." triukšmingai dainuoja.

Rr - rr - rr... pasigirdo iš padangių burzgimas, o vaikai meta patį 
įdomiausią žaidimą, mėgiamus žaislus, ir patys prie langų, pro duris: 
Derluftas! kariškas! sklandytuvas! Šaukia, krykščia mažieji žinovai.

Užvaldyti mėlynąsias dangaus erdves, nugalėti nuotolį pakylant 
žmogiškaisiais sparnais! Tam reikiaį ir susižavėjimo ir drąsos. Ne 
be reikalo tautos taip didžiuojasi savo lakūnais, ne be prasmės jų var
dai garsiai skamba. Tai yra žmogiškosios drąsos, žmogaus valios de-

- V. * . ' • > ■ ‘ . ’ •*

monstracija. Nugalėti šita kryptimi erdvę yra ir lietuvio žmogiškoji ir 
tautiškoji ambicija. Darius ir Girėnas. Tai šios naujosios kovos didvy
riai. Jie mūsų apraudoti, apgailėti, o vaikams jie yra pasakų susižavė- 

’jimo šaltinis. Lėktuvas ir šalia du didvyriai — toks atvirukas puošia 
kiekvieno vaiko albumą. O kiek pasakojimo, kalbų motinai ir vaikui: 
kaip Darius ir Girėnas Amerikoje rengėsi skristi, kaip orlaivį ruošė 
(rasime gal paveiksliuką išskridimo iš Amerikos); skrido du žmonės Virš 
vandenų, tarp debesų, perkūnų, žaibų, nuvargusios akys ieškojo žemės, 
skaudančios rankos vairavo orlaivį, o vienas vis rašė ką matė — girdė
jo du vyrai skrisdami į Lietuvą. Ir įvyko nelaimė. Kodėl ji įvyko? 
Niekas nežino.

Tik vieną audringą naktį suūžė viesulu ir trenkė į žemę visai ne
toli Lietuvos žemės. Netoli savų namų, bet dar svetimoj žemėj — Vo
kietijoj žuvo Darius ir Girėnas. Radijas pranešė tą naktį lietuviams,
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kad didvyriai žuvo, o žmonės Verkė, ašaras liejo ir po dangų dairėsi, 
jie nenorėjo tikėti, kad Darius ir Girėnas žuvo.

Darius ir Girėnas
Narsūs vyrai buvo.
Perskridę Atlantą
Vokietijoj žuvo.
Kai didvyriai žuvo ■
Lietuva raudojo. ..
Parvežė jų kūnus .
Gražiai palaidojo.

Kartoja vaikas sujaudintas, didingai nusiteikęs. Ir akimis įsisiurbęs 
į motinos lūpas laukia pasakojimo, kaip Darių ir Girėną, nors ir negy-■ , • ' . * «✓ • ■ ■ 
vą, Lietuvoje sutiko. Jis laukia sekmadienio, kada motina jį vesis did
vyrių paminklo pažiūrėti, jis prašo tėvą nupirkti jam paminklo paveiks
lėlį ir deda į savo albumą.

Aviacijos dieną jis prašosi, veržte veržiasi vedamas į šventę. Ir 
tėvai jį nusiveda, ta, ar kita proga, bet privengia kiek tai galima susi
grūdimo ir nesveikatos priežasčių. Vaikas susipažįsta su įvairiais lėk
tuvų tipais: cepelinu, keleiviniu, karišku, sklandytuvu. Koks įdomus 
daiktas parašiutas! Motina gali paaiškinti apie jį pademonstruodama 
paties vaiko lietsargiu: iškėlusi aukštai ir atsargiai staiga žemyn pa
traukia — lietsargis atsidaro. Kodėl jis atsidaro? — Oras atidaro. 
Taip ir parašiutą oras išskleidžia.

Ir vaikas ryžtasi užaugęs būti lakūnu, aukštai ir toli skraidyti, per
skristi Atlantą . „Skris jie naktį, skris jie dieną, skris jie Dariaus 
ir Girėno sakalų keliais" (V. Nemunėlio). Vaikas ir sapne dažnai skrai
do. „Gera orlaiviu paskristi, neblogai sapne ir kristi" (V. N.). Orlai
vis kaip žaislas tampa jo svajonė. Tačiau vaikas ir linkęs yra skraidy
ti oru, mėgsta matyti daiktą lekiantį ir paskui jį bėgioti, jį vaikytis, o 
pirktasis orlaivis tik rankose nešiojamas, o daugų daugiausia užsuk
tas žeme rieda. Motina tuo tarpu gali savo vaikui padėti —- parodyti 
„skrendantį" orlaivį — paukštį pasidaryti.
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Pats paprasčiausias „sklandytuvas“ yra aitvaras, kuri matome I brėžinėly popie
rinis kvadratas sulenkiamas Įžambiai pusiau, atlenkiamas, tada prie linijos einančios 
iš vieno kampo į kitą atlenkiamos abi kraštinės, Į jų kampučius įveriama virvelė — ir 
aitvaras baigtas.

Orlaivis —« paukštis, ii br.

Panašesnį į orlaivį, ar.paukštį matome II brėžinėly. Duodame vaikui pailgą ketur
kampį popieros lapą, skersai užlenkiame jo trečdalį, tada sulenkiame jį išilgine kryp
timi pusiau ir nukerpame kraštinės dalis dvilinkos popieros (keturlinka dalis lieka ne
paliesta) taip, kad vidury pasiliktų paukščio uodega. Tada atlenkiame II lenkimą 
(I lenkimas pasilieka užlenktas). Prilenkiame viršutinius kampus prie vidurinės linijos, 
vėl sulenkiame išilgine kryptimi ir vaikas jau „skraido“ su savo „paukščiu“.

III brėžinėlio balandį gali sulankstyti jau vyresnio amžiaus — 6-jų metų vaikas. 
Popierinis kvadratas sulenkiamas kampais, kaip skarytė, atlenkiamas ir vėl sulenkia
mas kitais kampais, atlenkiamas ir sulenkiamas pusiau (1). Tada pusinis lenkimas

Balandis, III br.

į vidų, o į viršų trikampių kraštinės, susidaro dvigubas trikampis (2). Vieno tri- 
kampio abudu kampai lenkiami į viršų prie vidurinės linijos (3) ir susidaro du maži 
trikampiai. Abiejų mažų trikampių kraštinės (apatinės ir viršutinės) prilenkiamos vėl 
prie vidurinės linijos (4); prilenkus abiejas kraštines pasidaro du smailūs kampučiai 
žiūrintieji į viršų (5). Tada į didžiojo trikampio vidų įkišamas pailgas popieros ga
balas «— uodega, visas trikampis lenkiamas pusiau iki kampučių, pasilieka tik smailieji 
kampučiai viršuje (6), viskas lenkiama išilgai pusiau — balandis padarytas (7).
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Sudėtingesnis žaislas, bet panašesnis į orlaivį matomas IV brėžinėly. Orlaivis daro
mas iš storesnės popieros — papkės. Orlaivio yra trys dalys.

I-ji dalis — liemuo. Imamas pailgas popieros gabalas: 17 cm. ilgio, 6 cm. pločio. 
Ant vienos galinės šoninės atidedama 3,5 cm. ir per tą tašką vedama skersinė linija. 
Linija dalinama į 5 lygias dalis, kas pažymima taškais, nuo šių taškų vedamos išilgi
nės lygiagrečios linijos iki popieros galo. Skersine linija perkerpama popierą, palie
kama neperkirpta tik vidurinė —- 5-ji dalis. Liemens dalis, atskirta nuo viso limens 
skersine linija, apdailinama — pasidaro du apvalūs kampai.

Iš tų 5-kių išilginių dalių viena yra nereikalinga, todėl iš vienos pusės nukerpama 
— lieka 4-ios dalys, kurias reikės taip sulankstyti ir sulipdyti, kad pasidarytų trikam
pis. Prieš sulipdymą viename limens gale, prie apvaliųjų kampų, perpiaunam popie
rą išilgine linija 2,5 cm. ilgio, kuri yra vidury, tarp apvaliųjų kampų, nutolusi nuo jų 
2 cm. (a).

i
Orlaivis, IV br.

II- ją dalį sudaro trikampis apvaliai nudailintais kampais (2). Trikampio ilgis 
5,5 cm., plotis 3 cm. Kad lengviau būtų šią dalį pritvirtinti prie liemens iškerpamas 
siauras liežuvėlis 2,5 cm. ilgio ir pusė 1 cm. pločio. Liežuvėlį įkišam į galinę liemens 
įpiovą (a). Taip pasidaro orlaivio uodega.

III- ji dalis —- orlaivio sparnai (3). Imamas pailgas keturkampis: 17-18 cm. 
ilgio, 5 pločio. Keturkampio viduriu išvedama skersinė. Skersiniuose šonuose atide- 
dama po 3 cm. ir nuo čia vedamos linijos į vidurinės skersinės viršūnę, nukerpama pa
gal tas linijas, kampai šiek tiek apkerpami apvalainai. Tokie sparnai prilipdomi prie 
I dalies liemens. Sparnų vidurinis kampas nutolęs nuo liemens priekinio galo 4 — 4,5 
cm. '

Priekio atviras galas Užtaisomas, kad nebūtų skylės, o susidarytų smailas kampas. 
Orlaivis baigtas (4). Dabar vaikas gali jį dar vandeniniais dažais nudažyti, vardą iš
piešti — užrašyti.

ALGIUKO LAIŠKAS
r

Vytuko aerodromas buvo sodelio kampė, už alyvų krūmo. Rr ... 
rrr... rrr.... skrido Vytukas rankas išskėtęs per kiemų. Skrido, skrido 
ir norėjo nutūpti aerodrome, apsisuko. O!.. tai laiškanešys vartelius 
atidaro. „Mamyte, laiškas!" šaukia jis mamytei. Mamytė atsistoja ant
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slenksčio, ima laišką iš laiškanešio ir sako „ačiū", o Vytukui taip įdo
mu, jis klausia: „Iš kur, mamyte, laiškas?" Mamytė šypsosi ir skubė
dama plėšia voką: „Iš Amerikos, Vytuk", Mamytė eina į kambarį, o - 
Vytukas paskui ją dzibena galvytę užrietęs.

— Nuo dėdės Jono, mamyt?
— Taip, Vytuk, dėdė Jonas rašo.
Pupt! iškrito mažytis lapelis iš laiško, Vytukas linkt pasilenkė ir 

duoda mamytei tą popierėlį. Žiūri mamytė ir juokiasi.
— Tai tau, Vytuk, dėdės Algiukas rašo, žiūrėk, kaip primarginta.
— Mamyte, paskaityk, prašo Vytukas ir rangosi ant kėdės prie 

mamytės.
—- Gerai, klausyk, sako mamytė ir sėdasi.
-—Vytuk, skaito mamytė Algiuko laišką, man tėvelis sakė, kad 

šitą mano laišką nuveš į Lietuvą lėktuvas—oro paštas. Tai dabar tu gau-
- " ' ' ■ * • » ' r. ’ " ’ ■ . 1 , -

si mano laišką lėktuvu, bet kai aš užaugsiu, tai pats atskrisiu pas tave 
į Lietuvą. A-u!. . kaip bus smagu. Aš skrisiu kaip Darius ir Girėnas 
per Atlantą tarp debesų, kur griaudžia ir žaibuoja ir niekur nenutūp
siu, atskrisiu tiesiog pas tave. Ot tu stebėsiesi Tu, tur būt, manęs ne
pažinsi. Aš būsiu didelis, su lakūno drabužiais, su akiniais. Bet tu 
nebijok, aš tave pažinsiu ir lietuviškai mokėsiu kalbėti. Tėvelis mane 
leidžia į lietuvišką mokyklą, tai aš neužmiršiu lietuviškai. Ar tu turi 
Dariaus ir Girėno paveiksliuką? Aš turiu. Jeigu tu neturi, parašyk 
man, aš tau atsiųsiu. 1

— Cha, cha, cha, juokas ima Vytuką.
■ ’. ’ • . ' , p

—Algiukas mano, kad aš neturiu Dariaus ir Girėno!' Aš ir jam galiu 
nusiųsti.

— Tu gali nusiųsti jam savo fotografiją, sako mamytė, tai jis tave 
geriau pažins atskridęs.

— Ne, mamyte, sako Vytukas. Aš geriau pats nuskrisiu padebe
siais, padebesiais nuskrisiu' į Ameriką tiesiog, niekur nesustojęs ir 
parsivešiu Algiuką namo — į Lietuvą. Jis dar labiau tada stebėsis. Ot 
smagu bus! - ‘

— Smagu bus! juokiasi mamytė. Tikrai smagu, kau tu skrisi pa
debesiais, kur nei paukščiai nebeskraido, kur nei žemės, nei vandens 
nesimato, kur tik perkūnas spardosi, kur saulutė debesėliuose maudosi. 
Tik aug sveikas, gal ir būsi tu stiprus, drąsūs lakūnėlis.

— Bet mes, Vytuk, dar nebaigėm Algiuko laiško skaityti. Žiūrėk, 
kiek čia dar primarginta.

— Žinai, neseniai buvo mano vardo diena, rašo toliau Algiukas. 
Tėvelis man padovanojo naują žemėlapį ir parodė, kur Darius ir Girė
nas skrido. Aš žinau, Vytuk, kur ir tu gyveni. Ten parašyta Lietuvai
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— Mamyt, parodyk ir tu man, kur Algiukas gyvena, prašo Vy
tukas. / -

Trap, trap, trap bėga Vytukas prie tėvelio stalo. Ten prie sienos Ra
ibo žemėlapis.

— Čia, žiūrėk, čia parašyta Amerika, čia Algiukas gyvena, rodo K
mamytė.

- — O kas čia? rodo Vytukas pirštu didelį pilką—melsvą lapą.
— Čia dideli, dideli vandenys, tai Atlantas.
— Tai čia Darius ir Girėnas skrido?
— Taip iš Amerikos, iš čia skrido Darius ir Girėnas per Atlantą tie

siog į Lietuvą.
Veda Vytukas piršteliu per žemėlapį ir žiūri, kur trumpiausias ke

lias bus jam skristi iš Lietuvos tiesiog į Ameriką ir parsivežti Algiuką.
— Mamytė! Šaukia Aldutė duris miegamojo praverdama ir nuo 

akelių miegą rankyte trindama.
— Mudu su Aldute, mamyte, skrisim į Ameriką pas Algutį, sako 

Vytukas.
Mamytė šypsosi. Juokiasi ir Vytukas, o Aldutė tik akeles trina 

ir žiūri į Vytuką.
—: Bet ir tu, mamyte, drauge su mumis: skrisi! Mes vieni nenori- . f >

me! Puola Vytukas prie mamytės ir apkabina jos kelius, o mamytė 
tik juokiasi, net jos veidai užraudę. ■

s
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R. M-ienė

r gresia pavojus?
Tokiu pavadinimu žurnalas „Motina ir Vaikąs" š. m. 4 Nr. įdėjo 

p. V. Janavičienės straipsnį, kuriame iškeliama tėvų nepagrįsta bai
mė, jei vaikas bėga iš namų į „ratelius", >,būrelius", pas draugus, į 
sueigas. Iš tikrųjų, rūpestis tikrai didelis!

Bet vis dėlto atrodo, kad šito reikalo taip lengvai negalima iš- • • ■ ' »
spręsti, kaip jis sprendžiamas minėtame straipsnyje. Ne tik mums 
šis klausimas aktualus, jis dar aktualesnis ir užsienio didmiesčiams, 
pav., jau prieš kelioliką metų šis klausimas buvo nagrinėjamas vo
kiečių ped. spaudoj ir buvo parodyta daug susirūpinimo šiuo reikalu, 
nurodyta jau patyrimu įgytu pavyzdžių, koks pavojus gresia šeimai ir 
tai pačiai visuomenei, kai vaikai iš šeimos atimami viešojo gyvenimo. 
Dabar šie balsai aptilę, nes politinis rėžimas ten tikrai stengiasi nive
liuoti šeimos auklėjamąją įtaką, o vaiką paima į viešąją globą. Mums, 
kaip mažai tautai, šie pavojai dar didesni, pasekmės gali būti tikrai 
liūdnos, jeigu vaikai, kaip straipsnio autorė mini, „grįžta narna pusiau 
vienuoliktą vakaro", jeigu kitas nenusėdi namie turėdamas laisvo 
laiko, jeigu vaikui nebėra laiko džiaugtis su visais šeimos nariais šei- 
mos švente.

Visi pripažįstame, kad pagrindinė visuomenės ląstelė yra vis dėl
to šeima. Vaikas rengiamas ne tik visuomenei — viešumai, bet ir 
šeimos gyvenimui. Per šeimą jam teks ir su visuomene santykiau
ti. Tik šeimoje gali būti geriausiai ugdomos kai kurios vertybės, skie
pijami kai kurie įpročiai ir papročiai, kurie bus suaugusiam žmogui 
būtinai reikalingi, be kurių ir visuomeninis gyvenimas neįmanomas. 
Pagaliau, jeigu vaikas kasdien iš šeimos išeina, tai, be. abejo, jis ne
randa namie darbo, negyvena bendruoju šeimos gyvenimu — nesi
džiaugia, neliūdi, nesirūpina drauge sw visa šeima. Šie išgyvenimai 
vaikui pavagiami, jis jų „rateliuose" neras. Galima sakyti, iš vaiko 
atimamas „šeiminis skonis", jis tampa tuo atžvilgiu nejautrus — šei
minis jausmas atrofuojasi. Jis nejautrus yra dabar, nejautrus jis bus 
ir užaugęs, ir tada — savo šeimą sudaręs — jis ieškos pailsio už šeimos 
ribų, nes šeimoje jam bus neramu, jis bus iš jos vidinio nerimo veja- 

- mas. Tai yra psichologinė tiesa: įpratimas tampa antru prigimimu, iš
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kitos pusės ir pedagoginis patyrimas tai sako, nes miestuose tokių pa
vyzdžių yra pakankamai.

Na, o kaip su tėvų autoritetu. Aišku, kad konfliktų, susidūrimų su 
kitų auklėtojų — „vadų" valia, norais neretai tėvai neišvengs. ir kas 

—*■—_ r ■ . * ■ *

nugalės? Ar tėvų autoritetas, kuris vienas sau namie palieka, ar 
„vado", kuris beveik visą laiką turi- progos rodyti savo pranašumą. 
„Ach! Mama, tu nesupranti!" Taip pasireiškia to autoriteto konfliktai. 
Ir tas „nesupranti" dažnėja, didėja iki visai nebeklausoma tėvų įspė
jimų, bėgama nuo jų į „ratelį", kur tirštai teikiama toji atmosfera, pa
gal kurią vaikas įprato viską „suprasti", o motina „nesupranta".

Manome, kad tėvams tikrai verta susirūpinti šiuo reikalu, iki jie 
vaikų šeimai dar neprarado* Be abejo, čia nekalbama prieš saikingą 
dalyvavimą jaunuolių organizacijose, kur jaunelis -rengiasi būti su
augusios visuomenės nariu; kur organizacija yra jam lyg pagelbinis 
tarpininkas pereinant į suaugusiųjų visuomenę, tačiau šitame amžiuje 
šeima neturi būti paaukota visuomenei, jeigu nenorima tai pačiai vi
suomenei linkėti nelaimės. 

4 ’ J •

Šeima yra prigimtoji ir pirmoji, ne tik laiko, bet ir svarbumo at
žvilgiu auklėjimo bendruomenė, ir vaikas turi turėti pakankamai laiko 
joje gyventi, rengus šeiminiam ir visuomeniniam gyvenimui. Kas pa
siliks iš šeimos, jeigu ji susitiks tik skubiai pavalgyti ir numigti? Kokie 
bus tada šeimos ryšiai; koks vieningumo, atsakomybės jausmas?

Verta atkreipti tėvų dėmesį į mūsų kaimyninėse didžiose valsty- 
1 • ■ ‘ ■ . .

bėse įsigalinčią pasaulėžiūrą, tuose kraštuose politiniai rėžimai nors 
iš paviršiaus ir skirtingi, tačiau veikimo metoduose matome pagrndi- 
nį bendrumą. Ten pastebime ir pastangas atimti vaiką iš šeimos, ati- 
I 1 *

duoti jį viešajai globai, tokiu būdu niveliuoti šeimos auklėjamąją įta
ką, o tokiu būdu užtikrinti savos įtakos pasisekimą. Žinome, taip pat, 
kad abiejų rėžimų karščiausias troškimas yra atimti tokiu būdu ir 
krikščioniškąjį Dievą iš vaiko, nes šeimoje gal „gresia pavojus" rasti 
dar bent šešėlį to Dievo.

O ko šie kraštutiniai politiniai judėjimai siekia, kiekvieną indivi
dą norėdami paversti tik masės dalele, kur asmenybė yra tos masės, 
neva visuomenės, priešas, mums šiandie jau pakankamai aišku.

Jeigu naujose aplinkybėse atsidūrusi mūsų šeima dar nesugeba 
susiorientuoti, jeigu ji negaluoja, tai, mums rodos, reikėtų gydyti šei
mą, ieškoti būdų jai padėti susitvarkyti, o ne ieškoti už jos ribų kokių

• . ■ . • -V

nors kompensatų, o jos įtaką vaikui laikyti mažiau vertinga.
<* ■ ' ' ■
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E. Statkienė

./Mergaitė ir berniukas
Mūsų krašto besimokantis jaunimas auga ir bręsta dideliais for

malumais nevaržomas. Tėvai išleidę į mokslą tiek mergaites, tiek 
berniukus palieka juos svetimųjų žmonių, atseit, šeimininkų ir mokyk- 
lų globai. Šeimininkai daugiau rūpinasi fizine jaunuolių priežiūra, 
t. y., gamina jiems maistą, žiūri, kad pakankamai išsimiegotų, bet di
desnės moralinės kontrolės ar pavyzdingos auklėjimo įtakos jie rečiau 
teturi. Tik vienas kitas pensionatas, viena kita griežtesnė šeimininkė 
labiau suvaržo jaunuolių laisvę. Didžiuma jaunuolių, pasinaudodami 
tėvų, mokyklos ir organizacijų patarimais bei įtaka, patys nustato sa- 
-vo gyvenimo taisykles.

Tiesa, jaunuoliai mėgsta laisvę, mėgsta patys sau vadovauti, bet 
iš kitos pusės per didelė laisvė jiems nėra gera. Nors jaunuoliai ma
no esą labai išmintingi, bet vis dėlto jie pakankamai dar nepažįsta 
gyvenimo, dėl to lengvai gali suklysti.

Vyresnieji savo patarimais, savo globa nieko kito nesiekia, kaip 
tiktai padėti jaunuoliams išvengti klaidų; jie visokiais būdais sten
giasi apsaugoti jaunuolius nuo jiems gresiamų pavojų. Vyresnieji 
supranta, kaip be galo svarbu pačių jaunuolių ateičiai išlaikyti jau
nystę skaisčią, kaip krištolas, nes nuo to, kaip bus praleista jau
nystė, priklausys visa jaunuolio laimė, visas jo gyvenimas.

Juk žmogus ir už didžiausius turtus nebegali Sugrąžinti praėjusio lai
ko nei valandėlei, nebegali padaryti, kad įvykdytas darbas būtų atsta
tytas 
nebuvusiu padaryti negalima.

Dėl to jaunuoliai tuos patarimus neturi sutikti kaip kliūtis jų lais
vei ir laimei, bet kaip nuoširdžią pagalbą, draugiškai, tik iš mei
lės, ištiestą ranką.

Tai ypačiai svarbu pas mus, kur jaunuoliai patys už save atsa-

Galima kiekvieną darbą geriau padaryti, bet jau įvykusio
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kingi, kur jų nei žingsniai, nęi darbai nesekami, perdaug nekontro
liuojami, kur niekas neragina ir neįsako, kada reikia pamokas ruoš
ti, kada pasivaikščioti, su kuo susitikti, kur nueiti ir t. t. Dėl to bend
ruosius patarimus jaunuoliai turi sau giliai įsidėti į galvą, kad kas
dieniniame gyvenime galėtų juos pritaikinti, o savo didžiausiąjį tur
tą — jaunystę išlaikyti skaisčią, gryną, pilną idealizmo, pasiaukojimo 
saviesiems, savo kraštui, žmonijai, ir kuo daugiausia ją panaudoti savo *
būdo bei tvirtos valios auklėjimui, papročių tobulinimui, švelninimui 
ir p.

Tačiau yra viena sritis, kur jaunuoliai ypačiai nemėgsta vyresnių
jų patarimo, tai draugiškų santykių klausimuose, pav., tėvų ir auklė
tojų draudimas neužtrukti ilgais vakarais, neatsiskirti perdaug nuo vy
resniųjų — atrodo jiems visai bereikalingi. Tačiau reikia sutikti, kad 

<9 • ' - *

čia yra tiesos. Mat, ir jauni žmonės, taip pat kaip ir suaugę, nevieno
dai į įvairius reiškinius reaguoja. Kas vienam atrodo mažmožis, ki
tam yra didelis dalykas. Iš kitos pusės įvairūs jaunuolių atsiskyrimai, 
nuošalūs pasivaikščiojimai meta ant jų lyg kažkokį šešėlį, lyg kenkia 
jų geram vardui.

Nėra jokio reikalo mergaitėms bijotis susitikti berniukus, bėgti 
nuo jų, gėdingai rausti, — puikiai galima šnekėtis, žaisti, bendrauti, 
pasivaikščioti, bet tiek, kad netektų slėptis nuo vyresniųjų arba jų 
gėdytis. Kiekviena* mergaitė ir berniukas neturi nueiti toliau paprasto 
kasdienio draugiškumo, pasikalbėjimo, kitaip tariant, reikia turėti tiek 
savigarbos, kad nei netinkamu perdėtu žodžiu, nei poelgiu neperženg- 
tumėm draugiškumo ir tarpusavės pagarbos ribų.

Jeigu žmogus nepajėgia savęs laikyti tinkančiose vėžėse, vadina-* ■ ■ . , . 1 
si, jis save pažemina prieš save patį ir prieš kitus. O kas save pa
žemina, tas nebegali laukti, kad kiti jį gerbtų. Čia ir prasideda jau
nuolio tragedija, nes nusikalsti prieš save yra taip pat bloga, kaip ir 
prieš kitus. Tad negalima žengti nei žingsnio, kuris jaunuolį pažemintų 
prieš jį patį, kur jis jaustųsi nusikaltęs, nors niekas kitas apie tai 
nežinotų. Toks pasielgimas laužtų januolio valią, drumstų jo .skas- 
čiąją jaunystę, o iš tokio žmogaus jau sunku tikėtis sulaukti dvasios 
didvyrio. Mat, iš suklupusių žmonių tik nedidelis nuošimtis tepajėgia f . ’ . . ’ • *
atsikelti. Ir juo jaunesnis žmogus pradeda kuriai nors , kad ir mažai, 
ydai pasiduoti, juo sunkiau jam tos ydos atsikratyti, bet priešingai, 
juo didesnės ydos jį užpuola.

Dėl to kiekvienas vyresniųjų patarimas ar net draudimas turi bū
ti vykdomas, ne dėl baimės, ne dėl to, kad gali ką pamatyti ir už tai 
vienu, ar kitu būdu nubausti, bet dėl to, kad tai nepridera žmogui,

• > ’ . * -
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Moksleivės tautiniais drabužiais

kad nepaisymas patarimo ar pasidavimas viliojančioms progoms že 
mina jaunuoli prieš jį patį.

Dėl to, ir santykiuose su berniukais mergaitės gali bendrauti, ga
li kalbėtis, juokauti, bet reikia mokėti gerbti, o nepažeminti savęs nei 
mažiausiu netinkamu pasielgimu. Reikia turėti galvoj ir tai, kad ir 
priešingos lyties jaunuoliams daug labiau patinka natūralūs, neperdė
tas kuklumas ir drąsumas, kitaip tariant, reikia surasti tą aukso vidurį 
santykiuose su draugais. Per drąsus, per toli žengią jaunuoliai greit 
netenka vieni kitų akyse žavumo, o vėliau ir pagarbos. Galimas da
lykas, kad trumpą laiką kukliam, nedrąsiam jaunuoliui patiks drąsi, 
perdaug atvira mergaitė, nes, paprastai, iš karto susižavima tuo, ko 
savyje neturima, bet pagalvojus, po ilgesnio laiko, ta drąsa" nebeim- 
ponuos, o dar toliau žengiant, gal būt, neliks ir pagarbos. Mat, kiek
vienas amžius turi savo žaviąsias puses, kurių laikytis verčia natūra
lumas ir moraliniai dėsniai. Kas tuos dėsnius peržengia, kas pasi
skubina gyventi, tas suardo visą savo gyvenimą.

Yra sakoma, kad jaunystė yra gražiausias žmogaus gyvenimo 
laikotarpis, nes ji skaisti, švelni, kukli, kaip vos‘pražydęs gėlės žie
das. Jei tą žiedą, nors šiek tiek kas sužaloja, jis vysta arba atsiranda 
sužalotoj vietoj dėmė — žiedas netenka ir viso grožio. Lygiai taip pat
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yra ir su jaunyste, ji graži ir laiminga, kaip sau, taip ir kietiems, tik ta
da, kai ją taip saugome ir taip švelniai su ja elgiamės, kaip ir šią 
kiekvienu pražydusiu žiedu. Jei žiedą sumindžiosime, nuskinsime, ar 
sužeisime, jis sunyks nedavęs jokių vaisių, taip ir sužalota jaunystė 
nepadarys žmogaus laimingu: o nebuvęs laimingas neteiks laimės, 
džiaugsmo bei naudos kitiems. _

Todėl patys jaunuoliai turi apsižiūrėti, būti labai akylus ir protin
gai saugotis to, kas pavojinga visam, dar prieš jų akis stovinčiam, gy- 

■ venimui. .5
■ . ’ *1 ,

Reikia pasakyti ir kartu pasidžiaugti, kad dauguma mūsų jaunuo
lių paroda gražios išminties ir yra verti to pasitikėjimo, kurį jiems lei
do vyresnieji. Antai, net užsieniuose studijuojančių daugumą mūsų 
mergaičių geriau pažinę užsieniečiai laiko doromis ir rimtomis, nors 
jos tik pačios už save atsakomingos — pašaliniai varžtai svetimame 
krašte gyvenant jų perdaug suvaržyti negali.

Bet kad ir jau šiek tiek subrendusios turėtumėm sveiką supra
timą apie tai, ko reikalauja iš žmogaus moralės dėsniai, kad tiems dės
niams pasiduotumėm ne iš baimės ar susidėjusių sąlygų, bet dėl savo . 
gilaus ir švento įsitikinimo, dėl aiškių religinių principų, dėl tvirto būdo, 
ir pagaliau dėl savo pačios gyvenimo laimės — reikia pačioj pirmojoj 
jaunystėj to siekti.

Tie, kurie jauni būdami moka įvertinti kilnią ir gražią jaunystę ir 
supranta, kad nors kartais ir įdomūs įspūdžiai, bet perdažni susitiki
mai, įvairūs laiškeliai, slapti vakarėliai ir t. t., yra tik muilo burbulas, 
tik tušti blizgučiai, kurie žmogų sužavi tik vieną kitą momentą, o vė
liau yra nieko nevertas daiktas.

Tad būkime linksmos, žavios, natūralios, gyvos, bendraukime sa
vo tarpe, nebijokime vieni kitų, bet venkime visų progų, kurios galėtų 
drumsti mūsų jautrią sąžinę ir skaisčią laimingą jaunystę. Kilus ne
aiškumui dėl vieno ar kito konkretaus pasielgimo pasitarkime su rim
tais vyresniais žmonėmis, tėvais, mokytojais, kapelionu ir p. Nesidro
vėkime jų, jie tą norą sužinoti, išaiškinti tą, .kas rūpi jaunuoliui, tik
rai sutiks su meile, su džiaugsmu ir dideliu noru padėti, draugiškai 
ir nuoširdžiai patarti.

Be abejojimo, labai stiprus ramstis kiekvienam žmogui, kartu ii 
jaunuoliui, yra mūsų religija; joje ieškokime išminties ir patarimų, o 
maldoje, Dievo ir šv Marijos meilėje ieškokime pagalbos ir paramos. 
Kas nuoširdžiai ir giliai myli Dievą ir Mariją, tas neprapuls; O Dievo 
meilė sklaido iš žmogaus sielos liūdesį, leidžia ir ragina būti linksmais, 
energingais, bet kartu kilniais ir šventais. Taip elgiantis gyvenimas 
bus gražus ir prasmingas, ir jokios audros jo nepalaūš.
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Šatrijos Ragana

y^famalė
Mirusiajai mano draugei Kazelei mamatė rengė įkapes.
— Žinai, Irute, geriausiai tiktų Kazelei tavo baltoji suknelė.
Ta puikioji, balta, raudonais aksominiais žirniais suknelė, buvo 

gražiausia ir labiausiai mano mėgiama iš visų. Gaila buvo Kazelės, 
bet gaila ir suknelės.

Mamerte, juk tai mano gražiausioji suknelė ...
— Kaip tik dėl to, Irute. Argi norėtumei Kazelę aprengti su savo 

biauriausiu rūbeliu? Reikia ją gražiai papuošti tai didelei, džiaugsmin
gai iškilmei, kada jos siela nuėjo pas gerąjį Dievulį.

Bet kad taip buvo sunku persiskirti su gražiausiuoju rūbeliu. O ma
matė kalbėjo toliau:

— Pamąstyk, Irute, kas tau pačiai bus maloniau paskui, jei ne
atiduosi suknelės, apsivilksi ją kelis kartus, ir reikės ją mesti prie skur-. 
lįų. lei atiduosi, ilgiau paliks tau atminimas, kad savo draugei nepa
sigailėjai to, kas tau buvo gražiausia. Mieliausia žmogui atminus ne 
tas valandas, kuriose jis linksminos ir puošėsi, bet tas, kuriose apgalėjo 
pats save.

— Atiduosiu suknelę, mamate__ Man jau nebegaila.
Stipriai stipriai pabučiaovo mane mamatė. Kartu, išėmėm sukne

lę iš spintos, pažvelgiau dar į ją paskutinį kartą ir įdaviau Anei, kad 
nuneštų Kazelei.

Pavakariais nuėjome su mamate paskutinį kartą atlankyti Kaze
lę. Ant-baltai užtiesto stalo gulėjo gražiai aprengta, su mano suknele, 
su rūtų vainiku ant aukso galvelės, su paveikslėliu baltose, kaip po
pierius, rankelėse.

Namo nėjome eidami iš Kazelės, bet ėjom pasivaikščioti. Aš vis 
baisėdamos glaudžiaus prie mamatės.

— Koks baisus yra miręs žmogus, mamate!
— Baisus, Irute. Tas pats ir nebe tas. Tie visi veido bruožai, — 

likę svetimi, tolimi, nebe tie— Žmogus šaltas ir bejausmis...
— Ar atmenate, vaikai, kaip vasarą auginote drugelius? — tarė 

mamatė, valandėlę patylėjusi. —- Kaip iš lėlučių ritos drugiai? Lėlutės
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likos tuščios, o gražūs drugeliai lėkė kažkur tolybėn. Lėlutė — tai 
žmogaus kūnas, o drugys —- siela. Išsiritus iš savo lėlutės, lekia sau 
pas Dievulį. Žinot, kokie nevienodi yra drugiai. Taip pat ir žmonių 
sielos. Vienos gražios, spindinčios, kitos pilkos, šlykščios.

— Aš žinau, — tarė Niką, — gerų žmonių sielos yra gražios, kaip 
tas drugys, atsimeni, mamate, kur buvo toks spalvotas, puikus, kaip vei- 
vorykštė, ir turėjo tokius auksinius taškelius?

— O vienas buvo toks pilkas, lyg nešvarus. Tai negeros sielos, 
— tariau.

— Taip, vaikeliai. Kiekviena graži mintis, kiekvienas geras dar
bas, kiekvienas susivaldymas, auksu ir vaivorykšte varsoja jūsų sie
lų sparnelius.

— Mamate, tai Irutės sielos sparneliuose šiandien užaugo viena 
auksinė plunksnelė, nes ji davė Kazelei savo gražiausiąjį rūbelį? — 
paklausė Niką.

r— Užaugo graži, aukso plunksnelė, nes Irutė nepasigailėjo to, kas 
jai buvo brangu, — atsakė mamatė.

O man buvo taip malonu malonu tų žodžių beklausant, ir, rodės, 
būčiau atidavus dar ir visus kitus daiktelius, kad tik kuo daugiausia 
tų auksinių plunksnelių užauginčiau savo sielos sparneliuose.
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E. Bujokaitė.

. lJli piešiniu
r

-— Antilopė sakė, kad jis ne rusas, bet ukrainietis, —-paaiškino 
apie naująjį piešimo mokytoją šalia sėdinčiai Mykolai Valė.

■ /

Antilope buvo vadinama 7-sios kl. auklėtoja, — negras;5, jauna 
ponia. Iš pradžių mergaitės ją pakrikštijo Penelope, bet tas vardas 
greit evoliucionavo į Antilopę.

— Ukrainietis? Tai vis tiek, kaip koks graikas ar indas. Labai 
įdomu, —• atsakė ilgakasė Mykola.

Koridory pasigirdo kalba, žingsniai ir į piešimo klasę p-lė inspekto
rė įvedė naująjį mokytoją, pavadindama jį p. Kravčenko. V’sos mer
gaitės įsmeigė savo tyriančius žvilgsnius į jauną, tamsų vyrą, kuris 
laisvai permetė akimis klasės sienas, nukabinėtas reprodukcijomis ir 
sustojusias moksleives. Inspektorei išėjus, jis paklausinėjo apie dar
bus ir pradėjo eiti tarp suolų, žiūrinėdamas kiekvienos piešinius. Mer
gaitės laisviau atsikvėpė, ėmė šnabždėtis ir lankstytis viena prie kitos.

—■Koks keistas! — gūžtelėjo pečiais Liuda, nežinodama, kaip ap
tarti naują nepažįstamąjį.

— Iš tikrųjų ... —pritarė dairydamosios į jį kitos.
_ Mokytojas tuo metu prisiartino prie Mykolos ir pažvelgė pro jos 

pečius į piešinį. Jo dėmesį patraukė didelio, aliejinėms spalvoms pa
ruošto, piešinio eskyzas.

— Tai tamstos originali kompozicija?
— Taip.
Mykola atsistojo ir sumišusi atsakė jam. Mokytojas nesijudino 

iš vietos, jis tyrinėjo piešinį. Mykola žvilgterėjo ir susitiko susimąsčiu
sias jo akis, domiai žiūrinčias į jos veidą iš po lenktų, tokių pat juodų, 
kaip ir lygūs — sabalo spalvos — plaukai, antakių. Mergaitė parau 
do, greit atsisėdo ir tik toliau išgirdusi jo balsą, išdrįso pakelti galvą. 
Nusiraminusi ji apsidairė, ar nieko nepastebėjo draugės. „Bet ką jos 
galėjo pastebėti? Juk nieko neatsitiko" — pagalvojo ji, imdama pieš
tukus.

Vakare, prieš guldama, ji įrašė į savo dienoraštį: ,,Kai jis įėjo, man 
pasirodė, kad aš. jį kažin kur mačiau, o kai jis pažiūrėjo į mane, pajų-
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tau, kad aš jo senai laukiau ... Jo nuostabios akys, pilnos juodos ug
nies.. ."

Padėjus sąsiuvinį, ji tyliai ištarė „Grigorij Kravčenko", o atsigulus, 
išplėstomis akimis žiūrėdama į tamsą, mergaitė iššaukė likusią atmin
ty jo stovylą ir drąsų, gyvą veidą. Ramiai šypsodama kažkokiam ne
pažįstamam, svaigiam, didingam jausmui, pamažu apimančiam ją — 
Mykola užmigo.

Mokytojas Kravčenko sudarė ir berniukų ir mergaičių gimnazijų 
mokinių Meno sekciją. Gabesnieji, mėgstą piešti, kartais susirinkdavo 
į jo butą, mokytojas rodydavo jiems didžiųjų kūrinių reprodukcijas, 
nagrinėjo ir vertino pačių mokinių atsineštus darbus.

Mykola buvo viena stropiausių tų susirinkimų dalyvė. Jos pieši
niai visuomet būdavo geri, gražūs. Ji ypatingai atsidėjo tam darbui, 
užmiršdama kitas pamokas. Ji pati nejuto, kiek energijos ir įkvėpimo 
suteikdavo jai trumpi mokytojo pagyrimai, pilnas pasigerėjimo žvilgs
nis, nukreiptas į jos kūrinį. 

f • ' - . • ’

Vieną dieną į Meno sekcijos susirinkimą ji atsinešė ilgai dirbtą savo 
piešinį. Vidurdienio saulės aplietas stovėjo jame senas miškas... 
Nuo nedidelės kalvos gulėjo sunkūs jo šešėliai. Skaisčios, geltonos, 
aukštos pagirio gėlės stovėjo, lyg apsnūdusios, lyg apalpusios.... Pla
čiais, melsvais sparnais drugiai miegojo ant jų. 

i . ■ . ■ ■ . .

— Tas darbas tikrai gražus. Matote, kontūrų apibrėžimuose' kai- 
kur dar jaučiama nedrąsa. Štai, perspektyvos spalvose klaida, bet, 
vis tiek, nuotaika, jausmas puikiai perduota. Įsižiūrėkite, kaip gerai 
atvaizduotas giedro dangaus gilumas saulės šviesoj, — kalbėjo moky
tojas savo keistu, gomūriniu, svetimu akcentu.

Mykola sėdėjo paraudusi ir laiminga.
Susirinkusiems ėmus skirstytis, mokytojas sulaikė Mykolą.

— Palauk tamsta. Aš parodysiu vieną, piešinį, kuris tamstai bus 
idomus. u ■ -

Mergaitės gūžtelėjo pečiais ir reikšmingai žvilgterėjo viena į kitą. 
Berniukai rimtais, iškilmingais veidais praleido jas pirma ir, bildėdami

) ■

kojomis, nulipo laiptais žemyn.
Mykolai, palikus kambary vienai su mokytoju, pasidarė nejauku...
— Sėskis tamsta. Man labai patinka tas piešinys. Tamsta jį pra

dėjai, rodos, pirmąją mano pamoką?
— Taip... —nedrąsiai atsakė Mykola.
— Jis labai tiktų prie šito mano darbo, argi ne? — paklausė mo

kytojas, pastatydamas ant stalo vieną savo piešinių.
t
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Mykola įsmeigė žvilgsnį į plačias, žalsvai pilkas stepes, kurias 
bangavo sidabrinėmis bangomis vėjas. Tamsūs debesys, rodos, ėjo 
lenktyn su juo ir, rodos, girdėjosi audros švilpimas apdžiūvusio to
polio šakose ant pliko, vienišo kurhano. Iš jo dvelkė laisvė—• neža
bota ir rusti. '

— Kaip nepaprastai jie skiriasi vienas nuo kito, šitų abu paveiks
lu, — nustebo Mykola.

*

—-Taip... Tavasis turi visą tai, ko neturi manasis. Tavasis 
pilnas kažko.

—- Jei tamstai patinka, prašau pasilikti jį... atminimui, — su
šnabždėjo mergaitė ir pajuto nesulaikomą, neatitaisomą kritimą že
myn. Ji nebegalėjo dabar pakelti akių ir tik apmirštančia širdimi su
prato, kad mokytojas pasilenkė visai arti prie jos peties, net kvėpavi
mas palietė jos kaklą.

Mykola paraudo ir į jos akis suplaukė ašaros, ji bijojo mirktelė
ti, kad jos neišsiveržtų.

— Nebesakyk daugiau nieko, moja divčenka... — tyliai pratarė 
jis atsistodamas ir nueidamas nuo jos. Aš seniai viską žinau. Tu... 
tu, manau, nežinai, kad pirmoji pamoka visiems tiems mėnesiams ne 
tik tave man atidavė, bet ir mane ... tau. O tai būti negali.

Jo balsas vėl sutvirtėjo.
— Aš maniau, kad pajėgsiu taip ir išvažiuoti, nieko neišdavęs tau, 

bet... nepajėgiau. Aš parodžiau ir atiduodu tau tą paveikslą, kad 
suprastum ir nesmerktum manęs. Matai, koks aš? Uraganas, neži
nąs ribų, galįs ištiesti savo sparnus tik stepėse... Jei jis įsiskverbtų 
į tyliąsias tavo girias, jis daug medžių išvartytų ir nuvargtų pats. Čia 
nebeliktų nei gėlių, nei drugių ... Aš seniai nutariau nebegrįžt į čia.

Mykola mažai ką suprato. Ji nustebusi žiūrėjo į pasikeitusį jo vei
dą. Tik kažkoks nujautimas — džiaugsmingas ir baisus — užgimė 

t kažkur giliai ir slėgė, baisiai slėgė ją.
— Dabar tu manęs gal nesuprasi, bet vėliau —- tikrai pamatysi, 

kad aš kitaip negalių. Mes niekuomet nebėsusitiksime, moja divčen
ka. Lik sveika. Neraminu tavęs — tai praeis savaime — anksčiau ar ’ * vėliau.

Temo. Po atviru langu kyšojo pluoštai tamsiai mėlynų alyvų ... 
Jų viršūnės, lyg kiniški siluetai, ryškėjo skaisčiai auksiniuose pavasa
rio saulėlydžiuose.

Mykola sunkiai atsikėlė ir pasiėmė jo piešinį. Ji negalėjo pakel
ti jam rankos ir, stengdamasi kažką užgniaužti savy, ji bijojo ištarti 
žodį. Mokytojas staigiu judėsiu sulaikė ją už pečių ir domiai, net pa-
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silenkęs, įsižiūrėjo į jos akis. Jis pats nejuto, kaip stipriai spaudė jo 
rankos.

— Atleisk man. .. — jis keistai sušnabždėjo ir patraukė ją artyn. 
Jei ji būtų negirdėjusi tų žodžių," ji būtų maniusi, kad jis maldauja jos 
pasilikti. Bet mokytojas nusigręžė ir nuėjo į langą, o Mykola išėjo iš 
kambario, išsinešdama su savim kažką sunkaus, pirmą kartą pc* 
tirto.

Praėjo daug mėtų. Mykola, jau pagarsėjusi peizažiste, užkliuvus 
i tolimą provincijos miestelį, susipažino su viena vietos ponia, gydyto
ja N. Aplankius ją, kabinete Mykola pamatė savo gimnazijos la kų 
piešinį, paliktą mokytojui KraVcenko jo, išvažiavimo išvakarėse. Gy- 
dytoja papasakojo nustebusiai Mykolai.

— Kai aš praktikavau Berne, į ligoninę buvo atvežtas vienas džio
vininkas, dailininkas ukrainietis. Tai buvo keistas ligonis. Jis visai 
nenorėjo išgyti ir tik motinos įprašytas sutiko atsigulti į ligoninę, jis 
mokėjo lietuviškai, čia buvo ilgai gyvenęs ir mudu labai susiartinome. 
Prieš mirtį jis man paliko tą paveikslą, sakydamas, kad tai gražiau
sios Jo gyvenimo dienos atminimas. Sako, jis buvęs baisus don
žuanas ...

Mykola žiūrėjo į savo seną piešinį ir atgiję atminimai plaukė į ją 
iš jo. Toji pati didinga, saulėta ramybė apėmė jos sielą, kokią ji bu
vo jutusi ir išreiškusi kadaise. Dabar nebebuvo anos svaigios kaitros, 
buvo likęs tik paslaptingas ilgesys, koks apima žmogų karštą vasaros 
vidudienį sename, tyliame miške, drugiams sustingus ant spindinčių, 
smaluotų pagirio gėlių...

Šių dienų madinga ■ skrybėlaitė
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APŽVALG A
* - ' ‘ .

ATLYGINIMAS UŽ NAMŲ DARBUS * ’ » . .

Ponia Ruzeveltienė, Amerikos Jungtinių Valstybių prezidento žmo
na, 1937 m. gegužės mėn. 15 d. per radijo pasakė kalbų, kuri sujudino 
visus Amerikos vyrus. Pirmoji Amerikos moteris ėmėsi energingai 
ginti, jos nuomone, daugiausia eksploatuojamų moterų kategorijų — 
šeimininkės. Ji kelia, kad visos moterys, dirbančios namų ruošos 
darbus, tur gauti atatinkamų atlyginimų. Dirbanti namų ruošoje mo
teris to visai teisingai užsitarnauja, juo labiau, kad šį atlyginimų tik
rumoje moteris uždirba. Be to, ponia Ruzeveltienė reikalauja įvesti 
šeimininkaujančioms moterims 8 vai. darbo dienų. Ji kviečia A. J. V. 
vyrus gerai apgalvoti jiems patiekiamų planų („Paris Soir"). Šios kal
bos įtakoje prancūzų laikraščiai „L'Oeuvre" ir „La Franęaiše" reikala
vo šeimininkėms atlyginimo, kuris turėtų būti mokamas arba vyrų ar
ba valstybės.

1935 m. M. Jeannė Canudo, teozofas, masonų narys, įsteigė Pran
cūzijoj „moters profesinį sindikatų”. Štai keli jo deklaracijos bruožai: 
„Namų židinio darbai yra lygiai vertingi, kaip ir profesiniai darbai. Pa
sirenkanti namų darbų profesijų moteris turėtų pareikšti tai adminis
tracijos įstaigoms.

Laisvų namų židiny socialinės tarnybos pasirinkimų ir jo užregis
travimų automatiniai seka sutikimas su darbo kontrole. Dirbanti na
mų židiny moteris turės pateisinti atlyginimų, kuris jai bus atatinkamų 
įstaigų mokamas. Kontrolė lies namų ir vaikų priežiūrų, ir moters — 
šeimininkės, motinos'ir auklėtojos kompentencijų. Kontrolėj dirbs medi
cinos daktarės, šeimų lankytojos ir socalinės darbuotojos. Tinginiaujan
čioms moterims atlyginimas bus sumažintas, pažangioms — padidin
tas. Negabioms ir nevertoms motinoms bus atimami vaikai".

Maria Verone, Prancūzijos moterų teisių lygos pirmininkė, yra
• • ’ * 

tokios pačios doktrinos šalininkė. Ponios Ruzeveltienės pareiškimo pro
ga žurnale „L'Oeuvre" 1937 m; birželio 13 d. ji rašo: „Kų visa tai reiš
kia? Moters darbai šeimos židiny turi vertę, jie turi būti fiksuojami 
tam, kad žmona nebūtų degraduojama tarnaite — ponia, kurios pa- 

' • ' * ■ ' v v »tarnavimai teikiami veltui, arba atlyginami kumščiais, pažeminimais, 
koliojimais, žiaurumais... 

1 ■ ■ ■ . ■ ' ■ • . - ■ .
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z Mes jau galvojame apie šeimininkių gynimo organizaciją, pagal 
1901 m. įstatymą apie draugijas..." ■-*- . t ... . . '

Mes matome, kad ši idėja žengia pirmyn. Maria Verone 1937 m.
25 rugsėjo „L'Oeuvre" skiltyse vėl rašo:

„Tarptautinė lygių teisių sąjunga siūlo įvairias reformas, būtent: 
- atlyginimą vedusioms moterims, lygią teisę į vyro pajamas. .. Są

jungos suvažiavimas Ženevoj kvietė visas savo nares steigti, kaip ga
lima greičiau, visuose kraštuose šeimininkių organizacijas, kurių užda
vinys būtų pakelti šeimininkės darbų vertę ligi profesinių darbų ver
tės/'

„La Franęaise" (Prancūzių kovotojų už lygias teises organas). 1937 
m. spalių 9 d. straipsny: „Motinystė — socialinė funkcija" šia proga 
rašo: „Šeimos priedai neprivalo būti išmokami vyrui; jie turi būti išmo
kami žmonai, motinai, kuri šeimos labui atsisakydama tarnybos yra 
vyro uždarbio dalininkėm Šis atlyginimas išlaisvintų moterį iš vedu
sios moters ekonominės vergijos, kuri yra priežastis taip skaudžios mo-■ ■ ‘ ’ • o •
terš moralinės ir socialinės vergijos, ir leistų jai pagerinti ir pagražin
ti savo asmeninį ir savo vaikų gyvenimą, kurį vyriškas egoizmas pa
miršta arba ignoruoja.

Mes griežtai atmetame nuomonę, kuri, kovodama su nedarbu, siū
lo vyrui šeiminius priedus ir pamiršta moterį — jos šeimininkės ir moti
nos pareigose.

Mes manome, kad moteris, kuri dėl materialinių pragyvenimo bū
tinybių atiduoda savo laiką, rūpestingumą, sveikatą šeimininkavimui 
arba savo vaikų auklėjimui, atlieka dabartinėj mūsų visuomenėj pir
maeilį vaidmenį, milžinišką patarnavimą, nepavaduojamą žmonijos 
pažangai. Todėl yra neteisinga eksploatuoti moters jausmus, pasiau
kojimą ir laikyti ją šios rūšies vergijoj. >

Mūsų feminizmas pritaria ponios Ruzeveltienės mintims ir siekia 
grąžinti moteriai žmogaus vertę, suteikiant jai priklausančią socialinėj 
ekonomikoje vietą ir pripažįstant jai, šalia politinės ir pilietinės lygy
bės, atlyginimo lygybę. Tai būtų tik žmoniškojo teisingumo įvykdy
mas". '

Žurnalas „Pour la vie" 1935 m. balandžio mėn. rašė: „Kiekviena mo
teris turi teisę pasirinkti atlyginamą darbą arba motinystės funkciją, 
„kuri turi būti pripažinta socialine funkciją. Šeiminis moters atlygi
nimas sulaikytų ją nuo uždarbio šalia šeimos ieškojimo."

Šios visos išvados daugeliu žvilgsnių yra artimas katalikių nuomo
nei, kuri nereikalauja tiesioginio motinų šeiminių darbų registravi
mo, bet reikalauja pastovaus šeiminio atlyginimo, kuris leistų mo
tinoms neieškoti pašalinio uždarbio.
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Jei tėvo uždarbis nėra pakankamas Šeimos išlaikymui, teisybė rei- 
.kalaųja jį padidinti, kad motina nebūtų priversta ieškoti uždarbio ša
lia namų. Tėvo uždarbis yra drauge ir asmeninis ir šeiminis. Vy
ras, kuris neatiduoda savo uždarbio šeimos reikalams, daro didelę ne
teisybę ir naudoja jį ne pagal paskyrimą.

Tačiau pasakyti, kad motinystė yra socialinė funkcija ir kad ji 
privalo būti valstybės paruošiamoj apmokama, kontroliuojama ir sank
cionuojama, reikštų nepripažinti šeimos ir žmogaus asmens teisių, žo
džiu, reikštų socialzuoti šeimą, naikinant jos vertę ir vienybę. V. K.

. MOTERIS IR PROFESINIS DARBAS
* . ■» • 1. ■ ,.**'• * •

■ « •

Priešatostoginėje ateitininkų sendraugių Kauno skyriaus arbatė
lėje pasikalbėjimo tema buvo: „Moteris ir profesinis darbas." Apie 
moterų pasirengimą profesiniam darbui kalbėjo M. Galdikienė. Jos iš
keltų minčių santrauką čia dedame.

„Profesijos klausimas — likimo klausimas. Bažnyčia pašaukimo 
pasirinkmą paveda Šv. Dvasiai.

Šimtmečių tradicijoms einant moteris priklausė namams. Šeiminin
kavimas ir motinystė buvo moters paskirtis.

XIX amž. moteris išeina iš namų į viešąjį gyvenimą. Išeina gyve
nimo verčiama, naujų ekonominių gyvenimo sąlygų spiriama.. Kilo 
klausimas — kas iš mergaitės bus. Pašaukimo klausimas ir profesinio 
darbo pasirinkimas įnešė į moters gyvenimą dualizmą -— dvigubą pa
sirengimą: 1) motinos ir šeimininkės pareigoms ir 2) profe
sijos darbui. Moteris įžengdama į gyvenimą nežino ką jai likimas lems 
— ištekėti ar ne!

Savo fizine ir dvasine struktūra ji skiria motinystei, bet nevisada 
tas pasiekiama. Šių laikų neturtingos šeimos, ypatingai miestuose, ne
pakenčia netekėjusių dukterų „balasto". Jos stumiamos uždarbio ieš
koti už šeimos. Ir stengiamasi lengviausiais būdais, su mažiausiu pa
siruošimu uždirbti kuo daugiau pinigų. To pasėkoje ligoninės, globos 
namai ir net kalėjimai priglaudžia tas, kurios nesuranda savo pašau
kimo ir neturi darbui pasirengimo.

Technika ir industrija padarė. dukteris nereikalinga ir pasiturin
čių šeimų nariams ir išugdė įvairių naujų moters tipų. Joms pradėjo stig
ti rimto, naudingo darbo. Niekam nereikalingų, nehigieniškų (dulkes 
renkančių) pagalvėlių išsįuvinėjimas negali užpildyti merginos gyve
nimo. Savo energiją išnaudodamas vienos metėsi į sportą, kitos į flir
tą, į paviršutinišką gyvenimą, kur laikas leidžiamas tualetams ir pasi
linksminimams. Tokia moteris gal kartais ir norėtų atsidėti rimtam dar- 
’ • < . »
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bui, bet į jį is jaunatvės neįpratus ir neužsigrūdinus, paprastai, jai pri
trūksta drąsos ir ištvermės. Tai stebėti teko visuomeniniame darbe.

Gerai, jeigu pasitaikė tokiai moteriai ištekėti, bet jeigu ne, tai vi
sa nelaimė. Motinystė dar gali išgelbėti nuo šitokio beprasmio gyve
nimo, gali priversti rimčiau pažiūrėti* į gyvenimą, nes uždeda sunkių 
pareigų. Bet. labai dažnai, kas neišmoko jaunatvėj save disciplinuoti 
ir naudingo darbo dirbti, tai vėliau bet kokios pareigos darosi sunkios. 
Su tokiu kraičiu moteris atėjusi į šeimos gyvenimą, dažnai nori ir toliau 
savo egoistinį gyvenimą tęsti.

Rengiant mergaites gyvenimui mes negalim nei ištekėjimu, nei 
turtais pasikliauti. Karas parodė, kaip greit gali pakitėti materialinė 
būklė. Buvusios turtuolės sunkiai galėjo gauti darbo, nes nieko nau
dingo, praktiško nemokėjo dirbti. „

Vidutinis luomas, kuris į moterų profesiją žiūri kaip į laikiną už
darbį, dažnai, pagaili pinigų mergaičių profesiniam išsilavinimui. Mat, 
į profesinį išsilavinimą žiūrima kaip į žuvusį kapitalą, kurį sunaikins ve
dybos, Iš tokių atsiranda, tie moterų tipai, kurie ieško ištekėjime tik 
pragyvenimo šaltinio. _

Iš kitos pusės, jeigu mergina ir pasišvęs namams ir dirbs šeimoj 
kol tėvo uždarbis duoda materialinį šeimai pagrindą, tai vis vien jos 
likimas problematiškas, nes šeimai pairus, dėl tėvo mirties ar kitų 
priežasčių, ji pasiliks be užtikrinto rytojaus. ~ Be profesinio pasirengi
mo sunku gauti darbo, o giminių malonės dažnai yra karčios.

Šiais laikais visų luomų mergaitės turi siekti profesijos, tai išva
da iš tų visų sielos konfliktų ir materialinių nuoskaudų, kurias tenka 
moterims išgyventi. .

Dabartinio mergaičių auklėjimo tikslas — surasti harmoniją tarp 
pasirengimo šeimai ir profesijai. Jeigu mergaitė įsigys nors papras
čiausią profesiją — tai ji be baimės galės žiūrėti į savo ateitį. Ji 
ramiai galės pasišvęsti ir šeimai, o gyvenimo smūgius ji sutiks jau 
apsiginklavusi.

Šiandien mes matome moteris naudingi dirbančias šalia namų, ma
tome jas dirbančias profesinį darbą gera nuotaika ir atsidėjimu, tai geri 
požymiai ir duoda vilties, kad nauji laikai jau atėjo, — baigė M. Gal
dikienė.

Diskusijose dalyvavo: O. Krikščiūnienė, Dr. O. Narušytė, O. Bač- 
kienė, O. Gratkauskienė, J. Matulionis, Dr. Skrupskęlis, St. Lūšys.

O. Krikščiūnienė labai teisingai iškėlė šeimų perauklėjimo reika
lą, būtent, kad šeimai turi būti rengiamos abi lytis — vyrai ir mo
terys. O. Gratkauskienė atkreipė dėmesį į reikalą susirūpinti kaimo 
moterų sunkia darbo našta. E, N-nė
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NAMŲ PATARNAUTOJŲ PAVOJAI 
. r' t

ar

Anglų mergaičių globos komitetas kreipia tarptautinės mergaičių 
globos centro dėmesį į dorinius pavojus, į kuriuos patenka nepakanka
mai paruoštos darbui namų patarnautojos. Jos negali patenkinti savo 
darbdavių reikalavimų ir todėl priverstos dažnai keisti vietas. Daž
nai likdamos be tarnybų ir neturėdamos lėšų jos susigundo nedorais 
viliotojų pažadais. ~ .

Anglų mergaičių globos komitetas pabrėžia būtiną reikalą, kad 
atvažiuojančios iš užsienių mergaitės būtų pasiruošusios bet kokiai tar
nybai ar profesijai.

Bendrai imant, visos mergaitės, išvykstančios iš savo narnų į kitą . ■ - . J .
kurią vietą tarnauti, o ypač į užsienį, atsiduria į įvairių pavojų gali
mumus ir todėl iš anksto privalo pasirūpinti ne tik savo doriniai — r eli4 
ginįu auklėjimu, bet ir praktiškomis ūkiškomis žiniomis.

1 O-tas kovos su moterų ir vaikų prekyba kongresas Paryžiuj taip 
pat, remdamasis statistiniais daviniais, iškėlė faktą,, kad į prostituciją 
patenka daugiausia mergaičių iš namų patarnautojų, kurios yra blo
gai atlyginamos, blogai traktuojamos, nemėgiamos ir gyvena nehigie
niškose sąlygose.

Visų kraštų mergaičių globos organizacijos per savo įstaigas, as
menis ir visas kitas turimas priemones siekia apsaugoti namų patar
nautojų gyvenimą nuo dorovinių pavojų, kurie jas gali ištikti vietose 
ir kelionėse.

Kvalifikuota namų patarnautoja, norinti garbingu būdu užsidirb
ti sau pragyvenimą, privalo rimtai pasiruošti. Šiuo tikslu mergaičių 
globos organizacijos varo propagandą, aiškindama rimto pasiruošimo 
reikalą ir susitarus su kitomis panašiomis organizacijomis, ruošia namų 
ruošos ir, kitokius kursus.

i * ’ .

Nedarbo metu daug padeda mergaičių globos įstaigos. Švei
carijoj yra įsteigti mergaitėms liuolaikio namai — „Freizeitheime", kur 
jos praleidžia savo laisvas popietes.

Lygiai svarbu supažindinti jaunas mergaites, namų patarnautojas 
ir kitas su katalikių mergaičių organizacijomis ir užmegzti su jomis 
ryšius.

Be to, tarptautinė mergaičių globos sąjunga daro žygių, kad vi
suose kraštuose naujai statomuose namuose namų patarnautojų kam
bariai nebūtų rengiami pačiame aukščiausiame aukšte, kur budriai 
šeimininkės akiai sunkiau pasiekti. Namų patarnautojų kambariai

■ ■ * . . ■ . . * 

privalo būti darbdavių bute.
V. B-tė
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ŠVIESUOLIŲ PAGALBA MERGAITĖMS

Daug rašoma, skelbiama apie kitų kraštų mergaičių globos veik
lų ir kaip visuomenė gelbsti į vargą ar dorinį puolimą patekusias jau
nas mergaites. Pas mus jaunų mergaičių gyvenimas, aplinka ir dar
bo sąlygos neretai kviečia artimuosius ir visuomenę atmerkti akis ir 
ištiesti prietelišką ranką. Jaunimui padėti gražiai auklėtis; padoriai gy
venti progų yra visur — kaime ir mieste. Mūsų šviesuolių pareiga pa
dėti toms, kurioms likimas skiria kitą dalį ar kietą vargą, Dirbdamos 
ne tik mergaičių globos organizacijose, bet ir kiekviena atskirai ga
lime padėti, patarti, nurodyti globos ir patarimų reikalingai mergai
tei. .

Jei sužinoma, iš kur mergaitei gresia doriniai pavojai, padėti jai iš
sigelbėti, išvengti, sudaryti sąlygas kad mergaitė, ypač našlaitė, ša
lia pragyvenimo turėtų ir ramią užuovėją nuo įvairių pavojų.

Kelti jaunimo tarpe darbo ir doro gyvenimo idėją, parodyti liūd
nus lengvo gyvenimo ir tuščių blizgučių, papuošalų pamėgimo pada 
rinius, dėl kurių dažnai jaunos mergaitės praranda dorą, netenka gar
bės ir tampa suviliotąją aukomis. Blizgučiai ir linksmas gyvenimas 
yra prieinamiausios priemonės išvilioti iš kaimų į miestus ir palaikyti 
moterų prekybą.

Kelti darbdavių atsakomingumo jausmą dėl jaunų darbininkių gy
venimo. Nepaslaptis, kad jaunos darbininkės, tarnaujančios dėl duo
nos kąsnio, dažnai atsiduria nepadoriose sąlygose, kur jos demoralizuo
jąs! ir puola. Vieną kartą puolusios jos patenka į didelį vargą, iš kurio 
pakilti dažnai nieks neištiesia draugiškos rankos, bet priešingai, pa
smerkia ir stumia jas dar į didesnį puolimą. Jos kaip ujamos valka
tos katės bėga iš vienos vietos į kitą, kad galėtų paslėpti savo gėdą. 
Šeimininkams -— darbdaviams turi būti ne vis tiek, kaip jų samdinin
kės praleidžia laisvą laiką, kokią turi draugystę. Pasitaiko darbdavių, 
kurie jauną darbininkę išnaudodami, kaipo darbo jėgą, nieko neduo- 

■ *. 4 ’ . w

da vertingesnio doriškai jai pakilti, nesirūpina jos likimu.
Gerinti kaimo moterų gyvenimą: sveikatingumą, šviesumą ir tur

tingumą, kultūrinant namų ūkį, aprūpinant bent nelaimingais atsitiki
mais mediciniška pagalba, teikiant praktiškų pamokymų ir patarimų 
kasdieniuose kaimo gyvenimo klausimuose.

Rūpindamiesi kaimo mergaičių gyvenimu, jų tinkamu auklėjimu, 
gerindami darbininkių būklę, gelbėdami nuo įvairių pavojų ir sudary
dami sąlygas puolusioms pasitaisyti, daug prisidėsime prie sulaikymo.- 
kad jaunimas nebėgtų iš savo krašto, kąd nesiveržtų į miestus.

Be visokeriopos pagalbos vietose, turi būti propoguojama, kad
• " ’ , ' * * • “t
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jaunos mergaitės nesiryžtų važiuoti į miestus darbo ieškoti, nes 1) kai
muose neretai stokoja darbo rankų, o mieste jų perteklius ir todėl kas- 
dien vis darosi sunkiau atvykusiai iš kaimo mergaitei gauti darbo, 2) 
nemokėdamas miesto darbų mergaitės negauna pakenčiamo atlygini
mo iš kurio galėtų pragyventi, 3) nepažindamos miesto gyvenimo pa
tenka į lankas įvairių nedorėlių, kurie jas išnaudoję, pažemina ir išstu
mia į gatvę,- į purvą iš kurio beveik nė viena neišbrenda. Jaunų mer
gaičių viliotojai dažniausiai ir sukasi apie nepatyrusias kaimo mergai- 
tas, kurios labai greit patiki gražiems jų žodžiams, pažadams ir pasiūly
mams. Mergaitės turi žinoti, kad mieste nelengva gauti bet kokį darbą, 
kad miesto gyvenimo sąlygos yra visiškai skirtingos nuo kaimo, kad 
įvairių pavojų jos gyvenimui čia daugiau. Kaimuose vieni kitus pažįsta, 
vieni apie kitus gerai žino, vieni kitiems pagelbsti vieni kitiems padeda. 
Atvažiavusios į miestą neras ne tokių kaimynų, nei tokių draugų. Daž
nai mieste ir tame pačiame name gyventojai nepasižįsta. Vargšų, ku
riuos reikia šelpti, miestuose paprastai daugiau negu kaimuose, nedar
bas ir visokios krizės miestus labiau paliečia ir spaudžia. Jeigu pasitai
ko viena ar kita geresnė darbo vieta, tai miesčionys pirmieji pasisten
gia ją užiimti. Jei atvažiavusios į miestą mergaitės rašo girdamasi apie 
geras tarnybas, ne visada tikėtina. Kaimo mergaitė gali būti gera dar
bininkė, sumani šeimininkė kaime, bet bloga tarnaitė mieste. Miesto 
gyvenimas stato kitokius reikalavimus ir tarnaitėms, čia reikia, kad 
ji mokėtų namų ruošą, virimą, kepimą, skalbimą, klostymą, mėgtų 
švarą ir t. t.

Tokias mintis skleisdamos jaunų mergaičių tarpe, rodysime dau
geliui kelius į gyvenimą. (M. G. S. ).

• Ūkininkų problema. Tarptautinės Katalikių Moterų Unijos iniciatyva Briu- 
sėly buvo suruoštos diskusijos šia tema: „Komunizmo akcija įvairių kraštų kaimuose“. 
Padarytos šios išvądos: - '

1. Komunizmas panaudoja skirtingas ūkio ir pramonės darbininkų situacijas. Jie 
žadina kaimo darbininkų nepasitenkinimą per komunistų spaudą ir per miesto darbi
ninkus, vasaroj ančius kaime.

i , • / * • ‘ .

2. Komunizmo-įtakai kaime daugiausia galėtų pasipriešinti šeima,, bet ją reikalin- 
ga atstatyti. Motinos vaidmuo šeimoje dažniausiai nepripažįstamas, į moters vertę 
ir garbę mažai atsižvelgiama. Antra vertus, dirbančių šalia šeimos vaikų medžiaginė 
padėtis ir nepriklausomybė sukelia dirbančių šeimoje vaikų tarpe žemesnės padėties 
jausmą. , Čia reikalinga atstatyti lygsvarą.

3. Mokykla, jaunimo organizacijos ir šeima privalo susirūpinti technišku ir mora
liniu jaunimo paruošimu, profesiniu pasitenkinimu ir pasididžiavimu, darbo pamėgimu.

Lygiagrečiai su šiomis pastangomis turi eiti paruošimas kilniam vidujiniam gyve- 
nirnui, kuris vestų į Dievą. '
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PARUOŠIMAS MOTINOS DARBUI

• Brazilija. Mergaitėms baigusioms mokyklas steigiami kūdikių 
priežiūros kursai.

• Egiptas. Aleksandrijoj steigiama socialinė mokykla, psicho
logijos; politinės ekonomijos ir kitos paskaitos bus skaitomos arabų, 
anglų ir prancūzų kalbomis jauniems vyrams ir mergaitėms. Užsira
šius 10 mokinių pradės skaityti medicinišką pedagogikos kursą. Fri
burge baigusi ūkio mokyklą p-lė A. Palari pradeda modernios virtu
vės kursą. Jis skiriamas jaunoms mergaitėms, kurios šalia, intelektu
alinės kultūros nori susipažinti su šeimininkės pareigomis.

• Prancūzija. „Revue de la Familie"", š. m. balandžio 1 d. paskel
bė anketos: „Ar jaunos mergaitės geros šeimininkės?" davinius. Sta
tistiniai daviniai surinkti iš 20.000 jaunų darbininkių. Du trečdaliai prieš 
vedybinio amžiaus mergaičių turėjo pakankamai namų ruošos žinių 
normaliai namų židinio eigai, tik nepakankamos kūdikių priežiūros ži
nios.

• Belgija. Tarptautinė šeiminio auklėjimo komisija išleido bro
šiūrą: „Šeima ir mokykla", kurioje tarp kitko nurodoma, kad moteris 
dalyvauja 75 — 85% išlaidų administravime ir 90% vaiko charakterio 
formavime. Tačiau mokykla neruošia moters šioms realybėms. -

Mažų vaikų auklėjimo žinių duoda namų ūkio mokyklos. Bet iš čia 
trūksta praktinio vaikų auklėjimo paruošimo. Vaikų auklėjimo prak
tika privalėtų būti atliekama lopšeliuose, patariamuosiuose punktuose, 
vaikų darželiuose, vadovaujant patyrusioms asmenims.

• Portugalija. Pagalbos motinai sąjunga remia ir bendradarbiauja 
su šeima, gina jos reikalus ir varo auklėjimo akciją. Sąjungos uždavi- 
nys — paruošti moterį fiziniai, moraliniai ir dvasiniai garbingai atlikti 
jos vaidmenį.

Sąjunga turi 3 sekcijas: a) Kūdikystės sekcija varo populiarų mo- 
■ tinų paruošimo darbą higienos, šeimos vertės, vedybų nesuardomybės 

klausimais. Sekcija bendardarbiauja su socialinėmis įstaigomis, šei
mų lankytojomis, šeiminio auklėjimo ir šeimininkavimo centrais; b) 
Priešmokyklinė sekcija padeda orientuotis intelektualiniais ir morali
niais vaiko klausimais; c) Mokyklinė sekcija rūpinasi šeimos ir mokyk
los bendardarbiavimu auklėjimo klausimais. 

■ ■

' Pagalbos motinoms s-gd yra įvairių iniciatyvų ryšys, derinąs pas
tangas ir gerinąs auklėjimo metodus.

• Jungtinėse Amerikos Valstybėse vaikų biurai ruošia tėvus fizi- 
niam, moraliniam ir socialiniam vaikų auklėjimui; ieško būdų, kurie 
geriausiai patarnautų vaikų sveikatai ir auklėjimui; ruošia tėvams pri
taikytas vaikų auklėjimo programas; propoguoja naujus ir pažangius • . . , * ♦
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auklėjimo metodus per spaudą, pasikalbėjimus, biurus, gydytojus, šei
mų lankytojus, radijo, per atlankymus namuose, susirašinėjimus su tė
vais; specialiomis instrukcijomis nurodoma, kaip prižiūrėti liguistus vai- 
kus, po operacijų, išėjus iš ligoninės; paruošia personalą, kuris teiktų 
auklėjimo žinias; bendradarbiauja su vietos administracija, organizuo
dama patarnavimus ir pagalbą motinoms ir vaikams.

SPECIALŪS ATLYGINIMAI, JEI MOTINA DIRBA NAMIE

• Argentina. Ruošiamas projektas, pagal kurį visi darbininkai ir 
valdininkai gaus algos priedus 10 pezų kiekvienam vaikui kiekvieną 
mėnesį. Vaikam priedai bus išmokami ligi 15-kos metų jų amžiaus.

• Prancūzija. Marcg-en-Bareuil miesto valdyba nusistatė mokė
ti savo tarnautojams padidintus šeiminius priedus, jei jų žmonos 
neis uždarbiauti šalia namų.

Linų prekyboj Roubaix - Tourcoing padaryta nauja sutartis, pagal 
kurią dabartinis tarnautojų atlyginimas taip išrodo:

Į mėnesį

1 vaikas
2 vaikai
3 vaikai
4 vaikai
5 vaikai

Kai motina 
dirba šalia namų

35 fr.
100 fr.
200 fr.

375 fr.
550 fr.

Toliau, nuo 5-to kiekvienam vaikui: 175 fr.

Kai motina 
lieka namie

100 fr.
250 f r.
350 fr.
475 fr.
675 fr.
200 fr.

Įvairios kitos prancūzų įmonės projektuoja skirti darbininkams pa
didintą šeiminį atlyginimą, jei žmona neuždarbiauja šalia namų.

LIETUVOS MOTERŲ ADRESAS ŠV. TĖVUI
■ ' ■ . ■ - I

Šv. Tėvas birželio 1 dieną priėmė Lietuvos Katalikių Organizacijų 
Sąjungos atstoves. Delegacija 550 m. krikščionybės jubiliejaus proga 

* pareiškė Šv. Tėvui pagarbą ir davė trumpą Lietuvos katalikių moterų 
veikimo apyskaitą. Kartu įteiktas Šv. Tėvui tautinio stiliaus medinis 
gražus adresas, kuriame inkrustuota Lietuvos žemė, ant jos kryžius ir 
prieš jį nulinkusios tulpės. Adrese užrašas „Lietuva". Viduje įdėtas 
pergamentas su tekstu, kuriame pareiškiamas džiaugsmas dėl prieš 
550 metų įvykusio fakto — Lietuvos krikšto ir pranešama apie orga
nizuotą lietuvių katalikių moterų veikimą. Adresą pasirašė visų kata
likių moterų organizacijų pirmininkės.

Delegacijai pas. Šv. Tėvą pirmininkavo Dr. M. Ruginienė. Delega- 
ciją globojo J. E. vysk. Paltarokas.
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, PIRMOJI MERGAIČIŲ NAMŲ ŪKIO MOKYKLA, 
' / »

Karmėlavos vardas garsus visoje Lietuvoje. Prie jo išgarsinimo 
daugiausia prisidėjo pirmoji Lietuvoje mergaičių ž. . žemės ūkio mokyk
la, kurią L. K. Moterų Draugija čia įsteigė 1918 m.

Mokykla šiemet minėjo savo veikimo dvidešimtmetį. Tai gražus 
metų skaičius šio tipo įstaigų kūrimo istorijoje. Maža turime įstaigų, 
kurios kūrėsi Nepriklausomybės atstatymo metais. Šiai įstaigai įkur
ti buvo sunkios sąlygos. Teko daug kliūčių įveikti -— reikėjo iš vo
kiečių okupacinė valdžios išgauti dvarą, įtaisyti inventorių, surasti 
personalą, ir pagalios — mokinių, o darbininkų, lėšų ir patyrimo tam 
darbui maža turėta. Karmėlavos dvaras okupantų buvo Draugijai 
atiduotas kaipo komenpensacija už sunaikintą per karą Draugijos tur
tą, Dvaras gautas labai apleistas, be tinkamų trobesių ir ūkio in
ventoriaus. Draugijai, kaip naujakuriui, teko pradėti darbą vien sa
vo jėgomis, be išteklių. Sunkūs buvo pirmieji keleri metai. Pasišven
timas ir ištvermė pirmųjų mokyklos pionierių buvo didelė, čia ypač 
minėtini: Pr. Pikčilingienė (tų laikų L. K. Moterų D-jos pirmininkė) 
prel. Januševičius, Maurušeyičienė, a. a. Jakovickienė, a. a. Z. čalky- 
tė, a. a. J. Stanelytė ir kt., vėliau M. Galdikienė, E. Gvildienė, Dr. V. 
Karvelienė.

Dabar mokykla turi erdvius, prieš kelioliką metų pastatytus, 3 
aukštų mūro namus, gerus ūkio trobesius, gyvą ir negyvą inventorių, 
mokslo priemones ir kt. Mokykla per 20 metų išleido 18 laidų ir per 
400 mokinių. Tenka pastebėti, kad į Karmėlavos mokyklą mokinės 
suvažiuoja iš visų Lietuvos kampų. Prie mokyklos vasaros metu daž
nai rengiami įvairūs namų ruošos kursai, pritaikyti įvairaus išsilavini
mo moterims — studentėms, mokytojams, ūkininkaitėms. Be to, prie 
mokyklos kurį laiką veikė paukštininkystės, vaisių džiovinimo, javų 
valymo ir kitokie punktai. Ši mokykla ne tik šiame kampelyje išvarė 
platų kultūrinimo darbo barą, bet labai daug nusipelnė mūsų kaimo 
moterų švietimo srityje. ' t .

Nuo 1932 m; mokyklą veda ir administruoja Šv. Kotrynos Sės. 
Kongregacija. O. G.

• Šeimininkės ir namų patarnautojos Austrijoje. Prie socialinės administra
cijos ministerijos įsteigta šeimininkių ir namų patarnautojų komisija, kuri studijuos 
namų patarnavimo klausimus ir steigi namų patarnautojų korporaciją.

t . . . . •.

• Pagalba jaunoms motinoms Austrijoje. Kai kurios savivaldybės steigia 
„motinų mokyklas“. Į mokyklas bus priimami vaikai, kurie turi 5 metus. Motinoms, 
kurios dirba už šeimos ribų, bus didelis palengvinimas auklėjimo ir mokymo darbe.
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„Židinio" Nr. 4 spaudos apžvalgoje yra tilpusi tendencinga santrau
ka: „Moterys įvairių profesijų darbe". Tenka stebėtis, kad „Židinio" 
redakcijos dėmesį šiuo klausimu patraukė tendencingi nacionalsocialis
tų įtakoje esantieji šaltiniai, o ne objektyvus katalikų nusistatymas, ku
ris aiškiai pripažįsta moteriai šalia šeiminių uždavinių taip pat jos žmo
gaus teisę į visokeriopą asmenybės tobulinimą, jos pasireiškimą visose 
gyvenimo srityse, jos teisę į tokį profesinį darbą, kuris atatinka jos po
linkius ir yra suderinamas su jos gyvenimo aplinkuma.

„Židinys" rašo:
šiandien jau galima manyti, kad vargu kada moteris galės ką 

nors ypatinga duoti, kaip didelių įmonių, mokslo ar meno įstaigų 
vedėja, kaip vadovaujanti gydytoja arba chirurgė, kaip teisėja ar
ba aukšta valdininkė. Tai matyti iš to gyvenimo fakto, kad vis dėl
to labai mažas skaičius pasirodė su žymesniais darbais šiose srity
se tokiuose kraštuose, kaip skandinavų, anglosaksų, Sovietų Ru
sijoj, kur praktiškai yra įgyvendinta teisių lygybė ir moteris eman- 
cipavusis nuo šeimos ir vaikų“.

O gal moteris yra jau ypatingai daug davusi, tik nenorima to 
pastebėti ir vertinti!

Neseniausiai dienraščiuose buvo pranešimai, kad Ispanijoj dvi 
moterys juristės paruošė ir. įvykdė reikšmingas kalėjimų reformas. Ang
lijoj moterys valdininkės sumažino korupciją, pakėlė darbo sąžiningu
mą, o liaudies mokytojos pakėlė mokytojų profesijos vertę, kuri iki tol 
vyrų buvo žeminama dėl mažo atlyginimo. Skandinavijos moterys ju
ristės paruošė ir pravedė įstatymą, kad pavainikiai vaikai būtų užrašo
mi tėvo pavarde. Ar tai ne svarbūs moterų kultūriniai laimėjimai? 
Tačiau, tai tik maži pavyzdžiai.

Suprantama, kad kai kurios profesijos sunkiai suderinamas su 
moters šeiminiais uždaviniais ir todėl jose pasireiškia mažas moterų 
Skaičius. Bet ar dėl to jas reiktų visai pašalinti iš šių profesijų Ar 
tas mažas skaičius moterų, linkusių dirbti netiksliai vadinamą vyrų 
profesijų darbą ir sugebančių jame pritaikyti savo asmeninį gyveni
mą, neturi paprasčiausios kiekvieno žmogaus teisės į pasirinktą pagal 

f •

savo sugebėjimus ir palinkimus darbą
Tiesa, čia. suminėti darbai yra geriau apmokami, o vyrai įpratę 

skirti moterims tik blogiausiai apmokamas vietas, kur reikia daug iš
tvermės ir darbo, ir kurių jie patys nenorėtų imtis. Gal čia ir bus rak
tas į nesuprantamą vyrų norą paneigti moters atsiektų laimėjimų re
zultatus.
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„Židinys" tęsia:
„Moteris, kuri dirba už šeimos ribų, žiūrint jos silpnesnės fi

zinės sudėties, žymiai greičiau išsieikvoja, kaip vyras. Tas matyti, 
kad ir iš to fakto, jog atitinkamo amžiaus moterų invalidų skai
čius yra didesnis, kaip vyrų. Pvz., vienoj draudimo įstaigoj iš 100 
apdraustų moterų tarp 55 ir 59 metų invalidų pašalpomis naudo
josi 19, 16, kai tuo tarpu iš atitinkamo skaičiaus ir amžiaus vyrų 
invalidų buvo tiktai 15,2. Tą patį galima pasakyti ir apie kitokio 
amžiaus moteris. Apskaičiuota, kad iš moterų tarp 50 ir 54 m. 
kas dešimta yra invalidė, o tarp 55 — 59 kas penkta, kai tuo tar
pu vyrų tarpe atitinkamam amžiaus laikotarpy tiktai kas keturio
liktas ir kas aštuntas vyras yra invalidas. Kad palyginti su vy
rais moteris ilgiau gyvena, išaiškinama tuo, kad, pvz., Vokietijoj vos 
trečdalis moterų dirba už šeimos ribų.“

Taip paduoti statistiniai daviniai nieko nesako ir jų jokiems tei
gimams ar neigimams panaudoti negalima. Iš jų neaišku, ar minimos 
moterys buvo vedusios, turėjo vaikų, kokį jos darbą dirbo namuose ir - 
šalia namų. Jeigu joms teko dirbti sunkius fizinius darbus ir namuo
se ir fabrikuose, gimdyti ir auginti vaikus ir pakelti ilgą laikotarpį ne
miegotas naktis, tai reikia pripažinti, kad jos vis dėlto daug stipresnės 
ir ištvermingesnės už vyrus, nes jos dirbo kelis kartus už juos daugiau, 
o jų invalidiškumas nėra nei du kartus didesnis negu vyrų. Taip pat 
netikslu daryti išvadą, kad moteris ilgiau gyvena dėl to, kad jų vos treč
dalis (Vokietijoj) dirbą profesinį darbą už šeimos ribų. Moters darbas 
šeimoje nėra nė kiek lengvesnis už vyrų profesinį darbą, o kai kurių 
luomų (ūkininkių) net žymiai sunkesnis. Tik jis yra mažiau vertina
mas.

Toliau „Židinys" priduria:
„Savaime suprantama, kad moters darbas profesijoj atsiliepia 

į gimimų skaičių. Pagal savo darbą moteris jau priversta spręsti, 
kiek ir kada ji gali vaikų turėti, nes kitaip ji turėtų atsisakyti nuo 
uždarbio. Užtat šiandien jau galima girdėti balsų, kurie norėtų 
moteris išvaduoti-iš tų profesijų darbo, kuriam jos netinka nei 
savo kūno nei dvasios konstrukcija. Neseniai, pvz., nustatyta, kad 
akmens anglių kasyklose Prancūzijoj dirba 9000, Belgijoj — 4000, 
Anglijoj — 3500, Čekoslovakijoj — 800, Lenkijoj —2.500.“

Šių dienų kiekvienas vyras ir kiekviena moteris yra gyvenimo ver
čiami spręsti, kiek ir kada jie gali turėti vaikų. To iš jų reikalauja mo
tinos ir ydiko sveikata, šeimos aprūpinimas, svarbu tik, kad čia nebūtų 
priešingų katalikų moralės dėsniams veiksmų. Įvairios moterų organi
zacijos, pirmoj eilėj katalikių moterų, reikalauja sudaryti darbininkėms 
motinoms tokias sąlygas, kad jos nebūtų priverstos ieškoti darbo šalia 
namų, o darbininkių tarpe veda propogandą, kad motinos neitų į sun- 
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kius fabrikų ir kasyklų darbus ir tuo neardytų savo ir savo šeimos svei
katos ir daugiau atsiduotų savo šeimos auklėjimui.

Šis klausimas ankštai susijęs su ekonominiu moters savaranku
mu. Motina dažniausiai eina dėlto ieškoti darbo salia šeimos, kad ji 
negauna minimalinių pajamų savo ir savo vaikų reikalams, dėl to, kad 
vyras nepakankamai uždirba, arba dėl to, kad vyras sąžiningai nesi- 
dalina su žmona gaunamomis pajamomis šeimos reikalams. Pirmuoju 
atveju svarbu, kad vyro uždarbis būtų pakankamas šeimos pragyve
nimui, antruoju atveju reikalinga, kad moteris atatinkamą vyro uždar
bio dalį gautų tiesioginiai iš darbdavio, o ne per vyro rankas, kaip tai 
yra sutvarkyta kai kuriose Skandinavų valstybėse.

Keliant fabrikų sunkių fizinių darbų motinos sveikatai _ žalos klau
simą, negalima nepaliesti sunkių moters fizinių darbų šeimoje. Čia 
priklauso sunkių daiktų kilnojimas ir nešiojimas, ir kiti ilgo stovėjimo 
reikalaują darbai. Ūkininkų gyvenime didelio nuovargio sukelia is 
po dalgio ėmimas, karvių melžimas ir kiti panašūs darbai. Šiuo žvilgs
niu fizinius darbus reikėtų taip suskirstyti, kad ir fabrikuose ir na
muose moters pečiam tektų lengvesnė našta, nes prigimtis paskyrė mo
teriai sunkesnius uždavinius, kurie iš moters pareikalauja daugiau svei
katos.

Toliau seka išvadžiojimai, kad moterų įtaka visuomenės gyvenimui 
dažnai nepriklauso nuo jų teisių. Prancūzės neturinčios rinkimų tei
sių, o vis dėlto" jų įtaka esanti didesnė negu bet kuriame kitame kraš
te. Sunku tokį bendro pobūdžio tvirtinimą teigti ar neigti. Gali būti 
taip, gali būti ir kitaip. Čia reikėtų pirmiausia surinkti visų kraštų mo
terų įnašus į bendrąją kultūrą, juos palyginti ir tik tuomet padaryti to
kias ar kitokias išvadas. Tuo tarpu tenka tik pasakyti, kad neturinčios 
pilietinių bei politinių teisių moterys, negali daryti jokios tiesioginės

• . t * , ■ • ■

įtakos į valstybės gyvenimą ir sunkiai gali vykinti joms rūpimus už
davinius. Tačiau, jei ir neturinčių teisių moterų įtaka viešajame gyve
nime yra svari, reiškia, kad moka prisitaikyti esamoms sąlygoms ir 
palenkti viešąją opiniją savo teisingų reikalavimų linkme.

Santrauka baigiama šiuo sakiniu:
„Iš to, s žinoma, nereikia daryti išvados, kad reikėtų atimti mo

terims balsavimo teisę. Jau kas kartą suteikta, turi ir likti, nes 
kitaip moterys pasijustų pažemintos“.

Čia nenoromis peršasi tokia išvada, jeigu moterų teisės anksčiau 
nebūtų buvę suteiktos, dabar nevertėtų jas pripažinti. Tačiau, tuo 
tarpu atimti moterų teises nedrįsta net nacionalsocialistai.

• Pagalba bedarbėms Anglijoje. Jei vyras girtauja arba netinkamai elgiasi 
su savo šeima, bedarbio parama išmokama žmonai arba kitam šeimos nariui, šis 
nutarimas vertas dėmesio, nes jį padarė kol kas vienintelė anglų administracija.
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PAS MUS IR UŽSIENYJE

a Pabaltijo motinos ir vaiko globos posėdis įvyko gegužės 26 — 27 d. Kaune, 
kuriame dalyvavo atstovai: Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Skaityti trys referatai: Dr. 
Silis -— Vaikų vasaros poilsis Latvijoje; O. Krikščiūnienė — Vaikų darželiai Lietuvo
je ir Estijos atstovų pranešimas apie medicinos pagalbos teikimą kaime. Atstovai ap
lankė kai kurias Lietuvos auklėjimo, socialinės globos ir sveikatos įstaigas. Kitas po- » . , ■ r
sėdįs įvyks taip pat Lietuvoje 1939 m. -

• . . • ’ . r ’ • '

o Lietuvos Vaiko Draugijos suvažiavimas įvyko birželio 1 d. Kaune. Suva
žiavime priimtos rezoliucijos: dėl vaikų darželių tinklo praplėtimo, ypačiai nutau
tintuose pakraščiuose, dėl vaikų skaityklų steigimo, spaudos platinimo ir kt. Draugi
jos Centro Valdybą sudaro: M. Nemeikšaitė (pirmininkė) > O. Krikščiūnienė, A. Endžiu- 
laitienė, E, čiurlienė, V. Janavičienė, O. Zubovienė (iš Klaipėdos), Z. Jasaitienė (iš 
Šiaulių).

• Elzbietos Biržiškienės vardo Vilniaus kryžių premijos. V. V. S-ga, norė
dama paskatinti lietuviškų Vilniaus kryžių statybą, paskelbė, 500-tų, 300-tų ir 200-tų 
litų Vilniaus kryžių premijas. Premijoms pinigus paaukojo prof. Mykolas Biržiška, 
Premijuojami bus tiktai pastatyti kryžiai 1937 — 39 metais, ir tik Vilniaus krašto kry
žiai. Kryžius vertins ir premijas skirs Elzbietos Biržiškienės vardo Vilniaus kryžių pre-✓ • * * 
mijos komisija. .

e E. Starkienė redaguoja - ,,Naujosios Vaidilutės“ skaitytojams skiriamą do
vaną — knygą „Namie ir svečiuose''. Knygoje numatomi šie skyriai: šių laikų šei
mininkė, šeimininkė savo bute, šeimininkės reikmenys, Kai kurie šeimininkės darbai, 
Drabužiai, Rankdarbiai ir jų pritaikymas, Pagrindinės žinios apie maistą, Maistas sa
vo šeimai, Svečių pasikvietus, Kaip pasielgti, Kaip apsirengti, Grožis ir sveikata, šei
mos biudžetas ir Santykiai su tarnais.

® M. Ąvietėnąitė redaguoja jubiliejinį leidinį 20 metų Lietuvos Nepriklau
somybės sukakčiai paminėti. Knygoje bus populiariai pavaizduota nėpriklausomos 
Lietuvos laimėjimai ir padaryta pažanga įvairiose gyvenimo srityse.

• V. Vals iūnienė, kuri rašo šiame „Naujosios Vaidilutės“ apie P. Orintaitės 
knygą „Kviečiai ir raugės“, išleidžia pirmą savo knygą vaikams „Tėviške, tu graži“.,

- Knyga eiliuota ir gražiai iliustruota. -Leidžią šv. Kazimiero Draugija.

g Amerikos lietuvių moterų almanachas. Amerikos L. R. K. Moterų Sąjun
ga kitais metais minės savo veikimo 25 metų sukaktuves. Sukakčiai paminėti rengia
mas specialus moterų veikimo apžvalgos almanachas. Almanachą redaguoja kolekty
vas: Sof. Sakalienė, J. Medinienė ir A. Simutienė. .

® Meno ir spaudos paroda. Šiemet rudenį rengiamos: 1) knygos ir periodinės 
spaudos paroda, 2) apžvalginė meno paroda ir 3) bažnytinio. meno paroda. Parodos 
pavaizduos mūsų knygos ir periodinės spaudos augimo ir meno laimėjimus nepriklau
somybės metais. Mūsų menininkės, rašytojos, žurnalistės jau rengiasi.

® Mūsų dailininkių laimėjimai Paryžiaus parodoje. Paryžiaus moderniojoje 
meno ir technikos parodoje, vykusioje 1937 m. mūsų dailininkės laimėjo šias pre
mijas: garbės premiją už keramiką Lukšaitė ir už lėles D. Tardbildaitė; aukso meda
lį, už medžio raižinį M. Katiliūtė ir pagalbininko aukso medalį už konstrukcija ir že- 1
mės ūkio progresą Petrikaitė; sidabro medalį už smulkius amatų darbus Mackūnienė
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ir pagalbininko sidabro medalį už audinius ir kilimus J. Dobkevičiūtė, Meno Mokyklos 
mokinė; pagalbininko bronzos medalius, už lėles —/Kairiukštienė ir Mikšienė. Lietuva z * 
dalyvavo su 46 eksponatais ir gavo 58 premijas. •

• Čekoslovakijos katalikių moterų kongresas. Liepos 4 — 6 dienomis Praho
je įvyko pirmasis tautinis čekoslovakių katalikių moterų kongresas. Kongreso vedamo
ji tema buvo: „Ramybė sielose, šeimose ir valstybėse“. Ta proga čekoslovakės išlei
do labai gražų, spalvuotai iliustruotą. leidinį, kuriame nušviečiama čekoslovakių sie
kimai. Kartu su kongresu vyko ir kultūrinio čekoslovakių moterų veikimo paroda. Lie
tuvos katalikes kongrese atstovavo gyd. St. Maselytė — Tumasienė ir St. Goyelytė.

• Lietuviškos staklės Berlyne. Šį pavasarį Berlyno tarptautinėje rankdarbių 
ir pramonės parodoje Lietuva turėjo stilingai įrengtą savo paviljoną. _ Parodoje ypa
čiai gražiai pasirodyta su tautiškais drabužiais, kilimais ir rankdarbiais. Laimėta dvi 
garbės premijos: viena už tautiškus drabužius, o kitą už bendrą rankdarbių ir parodos 
eksponatų aukštą vertę. Beveik visi Lietuvos eksponatai buvo premijuoti. Parodoje, 
tarp kitko, buvo išstatytos stilingos lietuviškos staklės, kuriose audė tautiškais drabu
žiais apsivilkusios lietuvaitės. Lankytojai į tai kreipė ypatingą dėmesį, gėrėjosi, grožė
josi. Tautiškus drabužius vykusiai demonstravo ir aiškino p. A. Tamošaitienė ir p. 
Nasvytytė. Reikia pastebėti, kad ši paroda buvo kartu ir gražus lietuvių moterų pasiro
dymas su skoningais, raštuotais tautinio liaudies meno darbais. Su lietuvės moters su- 
sukurtais liaudies meno kūriniais, mes galime gražiai ir pasididžiuodami pasirodyti pa
saulio tautoms.

• Uždaryta Lietuvių Mokslo Draugija Vilniuje. Lenkijos Vidaus Reikalų Mi
nisterija patvirtino administracinės valdžios sprendimą uždaryti Lietuvių Mokslo Drau
giją

• Lopšeliai. Belgų žurnalas „Krikščioniškasis feminizmas“ (1938 m. vasario
mėn.), konstatuodamas didelę belgų lopšelių pažangą, vis dėlto pabrėžia: „Niekas ne
atstoja nei vaikui nei motinai juos jungiančių ryšių švelnumo, stiprumo, šventumo 
bei patvarumo; šie ryšiai stiprėja kiekvieną dieną: pakelti drauge skausmai ir_ nedątek- 
liai duoda naujų jėgų. Reikia nepaprastai svarbių motyvų, kurie pateisintų šių dviejų 
būtybių atskyrimą. >

Nežiūrint stropios priežiūros ir higieniško lopšelių sutvarkymo, vaikų mirtingu
mas Vis dėlto čia labai didelis ir praneša bendrą vaikų mirtingumo krašte nuošimti. 
Tik motinos gali apsaugoti kūdikius nuo mirties“.

• Pradžios mokyklų mokytojų ir darželių vedėjų stovykla įvyks nuo liepos 
27 iki rugpiūčio 15 d. Palangoje,

• Prekybos mokyklą Kaune baigė 26 asmens iš jų 4 mergaitės baigė labai 
gerai. Jos visos gavo dovanų — knygų.

• Apdovanoti baigę pradžios mokyklas. Šiemet, pirmą kartą Lietuvoje, r 
leista speciali khyga „Naujoje Lietuvoje“ kuri bus duodama kaipo dovana baigusiems 
keturis ar šešis pradžios mokyklos skyrius. Kaip numatoma, knygą gaus apie 34.000 
mokinių.

• Meno mokyklos mokinių paroda. Kiekvienais metais Meno Mokykla, baig
dama mokslo metus, surengia savo mokinių darbų parodą. Už geriausiai nudirbtus 
darbus skiriamos premijos. Iš moterų parodoje savo darbais gerai rekomendavosi V. 
Z. Stančikaitė - Abraitienė, I. Pacevičiūtė, J. Dobkevičiūtė - Paukštienė, Žukauskaitė, 
šiemet Meno mokyklą baigs 7 moterys. -
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P. O r int a it ė, KVIEČIAI IR RAUGĖS. Knyga sukrauta Spaudos Fon
de ir šv. Kazimiero Dr-jos knygynuose. Kaina Lt. 2.

Ši naujai pasirodžiusi knyga verta didelio susidomėjimo dėl ak
tualių joje iškeltų minčių moteriai inteligentei. Joje ištisai, lengvučio 
stiliaus straipsniais, nagrinėjamos šių dienų moters inteligentės kul
tūros problemos. Pasiskaitęs pats pasijunti, tarytum tikrai pabuvojęs 
tarp kviečių ir raugių, kur pirmąsias reikia auginti ir prižiūrėti, o ant
rąsias, kaipo netikusias ir išsigimusias rauti iš mūsų tarpo laukan. » ■ * ■ ’ •

Knygoje iškeltos mintys itin svarbios šių dienų mergaitei, motinai, 
žmonai ir šeimininkei. Joje ras minčių sau ir aukštąjį mokslą baigusi 
moteris ir šiaip tik prasilavinusi, ras ir ta, kuri dirbdama sunkų darbą, 
poilsio valandomis ieškos dvasinio peno.

Kokia bebūtų moteris, darbas privalo užpildyti jos dienas, darbas 
ir galėjimas jį dirbti taurina žmogaus gyvenimą, atitraukdamas nuo 
tuščios kasdienybės. Pagaliau, darbas yra viena brangiausių dovanų 
skirtų mums šioje ašarų pakalnėje, pačios autorės žodžiais betariant.

Autorė kviečia lietuves inteligentes būti tikromis, pilna to žodžio 
prasme, inteligentėmis, o ne kasdieninėmis papliauškomis vaikščio
jančiomis be darbo ir nešiojančiomis tuščias kalbas. Kokia bus šių die
nų inteligentė motina ir moteris, tokia bus visa tauta. Savo dvasinį 
turtą lietuvė šviesuolė privalo^ plačiai paskleisti po savo mažą tėvynę, 
būti pavyzdžiu jaunajai kartai ir pasididžiavimu tėvams.

Bet deja, ne visos mūsų inteligentės šviesuolės eina tuo tiesiu 
keliu. Baigusios mokslą jos lyg sunyksta minioje, paskęsta pilkoje 
kasdienybėje ir, dažnai, jei nepradeda vaikytis tuštybių, įsikalba pati 
sau nedrąsą, nesugebėjimą ir kokį tai juokingą kuklumą, kuris nie
kam neatneša naudos. Tuo tarpu visuomeninį ir kultūrinį darbą pra
deda dirbti daug mažesnio išsilavinimo moteris, darydama daug nu
krypimų ir klaidžiodama šunkeliais. Ö čia toji šviesuolė galėtų bū
ti pirmoji draugiška patarėja ir didžių, šviesių mūsų idealų įkūnytoja. 
Nevertėtų moteriai intelgentei užsidaryti savo siauroje buityje ir joje 
be aido sunykti. 

' *
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Jau vertėtų atkreipti dėmesį į mūsų šviesuoles pirmtakūnes, kurios 
anais sunkiais laikais sugebėjo uždegti ir palaikyti tautinio židinio ug
nį, gyvendamos tarp didžių pavojų ir persekiojimų.

Autorė visas šių dienų moteris lietuves kviečia į didelį visos tau- 
tos gerbūvio kėlimo darbą. Lietuvė šiandien, kaip įmanydama privalo 
gaivinti tautos idealus ir kelti mirštantį idealizmą. Kviečia atitrūkti nuo 
kasdienybės, daugiau dėmesio skirti asmens kultūrai/neskirti daug 
laiko nereiškmingiems gyvenimo įvykiams, gaišinantiems brangų lai
ką pripainio j ant asmeniškumų, kurie dažnai žudo bet kokį kultūrinį ir 
visuomeninį darbą. Šalin asmeniškumus!

Itin verta atkreipti dėmesį į tai, kad lietuvė šviesuolė neprivalo už-
-' • • ’ • ’ ■ . *

sidaryti vien savo šeimoje ir ten visiškai dingti. Ji privalo jausti pa
reigą, dalį savo gyvenimo skirti visuomeninam darbui ar bent jame 
nusimanyti. Savo šviesos asmenybės dalimi, dalyvaudama kultūri
niam darbe, prisidės prie visos tautos gerbūvio kilimo. Be to, visuome
niniame gyvenime moteris bedirbdama dažnai suranda ir iškelia aikš
tėn savo gabumus. Ir tuos atrastus gabumus moteris privalo ugdyti.

Kviečia moteris mokytis savos kalbos, nedarkyti ją svetimybėmis. 
Daugiau domėtis spauda, grožine literatūra, įgauti kritikos jausmą ir 
p. Užsidariusi moteris vien Virtuvėje, neilgai teįtiks savo vyrui.

Sunku būtų sužymėti visus knygelėje iškeltus klausimus, tik dar 
norėčiau atkreipti dėmesį į ganą sveiką ir mums lietuvėms dar be
veik svetimą mintį — tai domėjimąsi smulkiomis profesijomis. Ar čia 
seniai dar buvo gėda prasilavinusiai moteriai verstis prekyba, ūkinin
kavimu ir p. Šiandien lietuvės itin privalėtų susirūpinti smulkiomis dar
bo šakomis, nes ten, kur bus pritaikintas mokslas ir protiniai bei dvasi
niai gabumai — verslas turės šimtą kart didesnį pasisekimą ir daugiau 
naudos atneš mūsų pramonės vystymuisi. Mes maža tauta, daug iš
kentusi, turėtumėm susiprasti visame kame anksčiau, nei svetimi tai 
pastebės. — Visas svetimybesir asmeniškumus raukime, kaip tas rau
ges, užpildydamos savo dienas našiais kviečiais — susipratusios lie
tuvės darbo vaisiais, gražinančiais ir taurinančiais mūsų daug išken
tusią tėvynę.

Iš viso moterims reikėtų daugiau ieškoti panašios literatūros ar pa
čioms jos pagaminti, ko mes ir laukiame iš mūsų visuomenininkių ir ra
šytojų. V. Valsiūnienė

Motiejus Lukšys, GAILESTINGOJI SESUTĖ. Iliustravo V. Z. 
Stančikaitė. Išleido ,,Sakalas“. Kaina Lt 1,50.

Knygutėje pasakojama apie mažąją Petrutę, kuri sunkiai susirgusi bu- * 
vo išvežta į ligoninę. Ligoninėje būdama ilgėjosi tėviškės, skaitė dieneles,
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kad tik greičiau pasveiktų ir grįžtų į tėviškę, pas mamų, pas savo mylimus
- gy vuuukus. «Kai pasveino atvažiavo teveus išsivežė Petrutę į namus. Kibk 

džiaugsmo, myiavimosi susitikus su mama. Apsidžiaugusi mama tuoj 
bėgo pas gyvulius — Sabaliuką., veršiuką. Su vienu pasisveikino, ant
ram dobilėlių padavė. Tik niekur nerado savo gražiosios katytės —* kai
muko. liesa, griovyje rado negyvą katę, ją užkasė, bet tai ne jos Rainiu- 
xas. ousiraausi išaikusią, suvapėjusią krūmuose katytę parsinešė namo, 
pramme Pilkąja. Sesuo liepia išmesti. Petrutė nerimta, ją gydo šeria, 
ouraao ir kitą katytę — Žemę, ji kates myli, slaugo, žiūri. Užsirišo baną 
'skarelę su raudonu kryželiu, kaip tikra gailestingoji sesuo. Pagalios susi 
rado savo mylimąjį Raiiiiuką. Rainiuką dar nuoširdžiau prižiūri, jį kalbi
na, nori jam pasipasakoti, bet gyvulėlis tik murkso. . . Petrutė beslaugyda- 
ma ligones kates tariasi: „Aš būsiu gailestingoji sesutė.“

Vaikai pasakojimus apie gyvulius labai mėgsta. Su dideliu susidomė
jimu jie seka gyvulių gyvenimą. Kates jie ypatingai mielai ima, glaudžia, /. . . . ■ ’ ■ • • 
niurko, tai foks švelnus sutvėrimėlis. Šioje knygutėje aprašyta Petrutės • ' _ ' • . o
meilė ir gera širdis gyvulėliams yra patraukli, humaniška. Tik kažkaip ne
sinori su tuo sutikti, kad mergaitė visas rastas gatvėse, krūmuose kates 
neštų į namus. Vaikiškai galvojant tas gera ir galima,.bet gyvenimiškai 
imant tas neįmanoma, ypač mieste, kur tiek daug valkatų kačių. Vaikas, 
kuriam teks tą knygutę skaityti ar skaitant klausyti ir pats bando būti 
kačių prieteliu ir globėju. Vaikų literatūroje parodyti pavyzdžiai yra jų ei- 
gimosi, jų santykių su gyva ar negyva gamta nustatymas ir pakreipimas 
vienon ar kiton pusėn. Čia veiksmų įvertinimo, kritikos nėra. Vaikas da
ro taip, kaip išskaito. Petrutės darbelis — globoti gyvulėlius — gražus ir 
geras, tokia nuotaika peršiims ir skaitantieji arba skaitančiųjų klausan
tieji mažieji.

ßailestingoji seeutė vaikų mėgiama skaityti. Knygutei šriftas paimtas 
didesnis, — vaikams sklandžiau skaitosi, iliustracijos tinkamai pritaikytos 

t prie teksto.
Re. O«
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ATSIŲSTA PAMINĖTI
SPAUDOS FONDO LEIDINIAI

'■ Wald Disney, MINI — MA US-IK ANČIUKAS. Vertė O. Šimaitė. 
Kaunas, 1938 m. Kaina nepažymėta.

K. Jakųbėnas, DU GAIDELIAI GIESMĮNiNKAl. Eilėraščiai mažiems. 
Iliustravo V. Z. Stančikaitė — Abraitienė. 75 pusi. Kaina 1A. 2,50.

Waid. Disney, .MIKI — MAUS CIRKE. Vertė O. Šimaitė. Kaunas, 
1938 m. Kaina nepažymėta.,

Kazys Binkis, ATŽALYNAS. Penkių veiksmų pjesė. 178 psl. Kaina 
Lt 3.

Jules Verne,. PENKIOLIKOS METŲ KAPITONAS. Antroji dalis. 
Jaunimo skaitymai. Vertė V. Žvikėnas. 264 psl. Kaina Lt 2,50. 
. *.••• . . * ” ■ * ' .. • «
DIRVOS LEIDINIAI

Henrikas Senkevičius, TVANAS. Senųjų laikų apysaka. III tomas. 
294 psl. Kaina Lt 2,50. ?

Marika Thudichunn,. KARALIUKAS MAŽULIUKAS ir kitos apysa
kaitės. Vertė Juozas Paškevičius. 79 psl. Kaina Lt 1,20.

A. Kažecvnikov, LAPIS 'JE VAN AS. Vertė Pr. Mašiotas. 183 psl. Kai-. 
na Lt. 2, —.

L. Boussenar, KAPITONAS PRAMUŠTGALVIS Vertė C. Petrikas, 
333 psl. Kaina Lt. 3,—.
SAKALO LEIDINIAI ,

K. Skalbė, AUKSO OBELIS. Pasakos. Vertė O. Borutienė. K. Bo- . 
rūtos redakcija. Latvių modernisto dailininko N. Strunkės iliustracijos 
spalvotos. 186 psl. Lt. 3. —

Vi. Švitrigaila, MAŽASIS KARŽYGIŠ. 6. pav. vaidinimas jaunimui. 
96 psl. Iliustruota premjeros nuotraukomis. Lt. 1,50.

Gyd. Ed. Burtimavičius, KAD AUGTUM SVEIKAS. Medicinos mokslo 
populiarizacijos, apkrečiamųjų ligų profilaktikos, bendrosios, individuali
nės higienos žinios jaunimui. Šviet. Ministerijos pripažinta tinkama visų 
mokyklų knygynams. .179 psl. Lt. 2,50.

Julius Zeyer, TRYS LEGENDOS APIE NUKRYŽIUOTĄJĮ. Vertė 
Vetusius. 115 psl. Lt 2,—.

Petras Vaičiūnas, AUKSO GROMATA. 4 veiksmų pjesė iš istorinio 
1863 metų sukilimo. 214 psl. Lt 3,50. Dail. M. Dobužinskio viršelis.

Med. dr. R. W. Hynek, KRISTAUS KANČIA. ' 112 .psl.. Kaina Lt 2, —.
■ B. Kellermann, LAPKRIČIO DEVINTOJI. Romano apie revoliuciją . 

Berlyne II tomas. 228 psl. Lt 2,50. ;
TETA IŠ AMERIKOS. 3 veiksmų komedija. Sulietuvino J. Audronis. 

96 psl. Lt. 1. —
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I. Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDIMINĄ. Poema gražajam jauni- 
mėliui. Iliustravo dail. M. Dobužinskis.64 psl. Lt 2,50.

; Salomėja Nėris, DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU. Lyriaka. IV knyga. Joje 
poetė su dideliu nuoširdumu ir formos tobulumu vėl gyvenimo tikrovę pa
kelia į meniškas aukštumas, duodama neužmirštamai įspūdingų ir puikiai 
išbaigtų eilėlaščių apie žemės klajūnėlį, apie taiką, motiną su kūdikiu am 
rankų, apie žemę, nubertą pavasario žiedais. 72 psl. Visi egz. gerame Aln 
popieriuje. Lt. 3,—.

Danas Pumputis, VIESULO PASAKOS. Ii lyrikos rinkinys. 96 psl. 
Lt. 2,50.

Gonzague de Rėynold, TRAGIŠKOJI EUROPA. Naujųjų laikų revo
liucija. 230 psl. Lt 2,50. Jau išspausdinta ir II dalis.

Giovanni Papini, TRAGIZMAI IR VYRIŠKUMAS. Vertė Vetusius. 
166 psl. Lt 2,—. . 1

LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBOS VADOVĖLIS su kirčiuotu žodynu. 
Sudarė A. Kalnius, Z. Kuzmickis, J. Talmaritas. Žodyne yra apie 8.000 su
kirčiuotų žodžių. 224 psl. Lt. 2,50.

L a i s v ė s k o v y d r a m o s. I. St. Lauciaus SIGNALAS. 4 
veiksmų drama. 160 psl. Lt 2,—.

II. J. Dovydaičio GELEŽINIS TREJETAS. 4 v. drama iš Liet, nepri
klausomybės kovų Augustavo apylinkėse. 152 psl. Lt 2,—.

III. Eduardo Žilio, NEPRAŠYTI SVEČIAI. 3 v. pjesė iš kovų su ber
montininkais.

III. Eduardo Žilio NEPRAŠYTI . SVEČIAI. 3 v. pjesė iš kovų su 
bermontininkais.
KITI LEIDINIAI

Kun. J. Aleksa, M. J. C., ŠTAI MŪSŲ MOTINA. Gegužės mėnesiui 
skaitymai. Marijonai. 40 psl. 'Kaina Lt 1,—.
. J. A. Buninas, MITĖS MEILĖ. Vertė J. Blekaitis. Įžangą parašė J, 
Keliuotis. Naujosios Romuvos leidinys. 84 psl. Kaina Lt 1,—.

Sūnus Petras, MOTINOS AUKA. Motinos Dienos 10 metų jubilie
jui paminėti Lietuvoje. Kaunas, 1938 m. 120 psl. Kaina Lt 3, — .

Kun. A. Simaitis, KRIKŠČIONIŲ SENOVĖ. Knygai įvadą parašė J. E. 
Telšių Vyskupas J. Staugaitis. 270 psl. Kaina Lt. 3, —.

Jonas Bičiūnas, JAUNIME, Į ŠVIESIĄ ATEITĮ. Lietuvos katalikiš
kojo jaunimo žiedui — Ateitininkams ir Pavasarininkams. Pavasaris. 

Kaunas, 1938 m. 60 pusi. Kaina 75 et.
Novęna į Šventąją Kūdikėlio Jėzaus Teresę. Pavasaris, Kaunas 1938 

m. 32 psl. Kaina 15 et. .
J. Tauroms, UGNIS IŠ NEMUNO. 4 veiksmų pjesė. Autoriaus leidinys, 

psl. 70 Kaina Lt. 1,50.

Leidėja - redaktorė O. GAIGALAITĖ - BELECKIENĖ
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rūkiusia paiiiiiiėli
Dom. J. B. Chaulard.O. c. R., MELSKIS IR APAŠTALAUK. Iš pranci 

kalbos išvertė Kauno Metropolijos Kuni 
~ Seminarijos Maldos Apaštalavimo Būre

Išleido „Žvaigždės" Redakcija. 185 pv 
Kaina Lt. 1,50.

Tėvas Danielius S. ]., DIDŽIOJI JĖZAUS ŠIRDIES APĄŠTALĖ. Šven- 
Margarita Marija Alacogue. Vertė O 
Zaštautaitė. Išleido „Žvaigždės" Redakc 
268 pusi. Kaina Lt. 2. —

T. S. Arthur, DEŠIMT METŲ SMUKLĖJE. Drama. Scenizavo kua. Dr. 
nas K. Navickas, M. I. C. Išleido Marijor 
89 pusi. Kaina Lt. 1,50.

Seimą Lageriai, LILJEKRONOS TĖVIŠKĖ. Vertė Juozas Kruminas. 
leido Šv. Kazimiero Draugija. 300 pusi. T’ 

. na Lt. 2,50.

F. Herwig, ŠVENTAS SABASTIJONAS IŠ VEDINGO. Legenda. Ve > . ’ • . • 
Jurgis Talmantas. Išleido Šv. Kazimie 
Dr-ja. 68 pusi. Kaina Lt. 1. — 
PASKUTINIEJI METAI SEMINARIJOJE. ~ 
leido Šv. Kazimiero Dr-ja. 129 pusi. Kai 
Lt. 1,50.

Valentinas Gustainis, PRANCŪZIJA.Spaudos Fondas. 298 pusi. Kar 
Lt. 3,50. i ■ "■ . : ■ . ■ ■ • '

Aleksandre Durnas# JUODOJI TULPĖ. Romanas Vertė L. Daukša. Sp< 
‘ dos Fondas. 334 pusi. Kaina Lt. 3,50.

Pierre Benoit, LIBANO VALDOVĖ. Išvertė Petras Kupčiūnas, žaib 
326 pusi. Kaina Lt. 3.

Berthold Georg Niebuhr; GRAIKŲ HEROJŲ LEGENDOS. Išvertė J. I 
zėnas, Fakelio leidinys. 74 pusi. Kar 
Lt. 2. —

Franz Werfel, ŽMOGAUS PASLAPTIS. Išvertė J. Kazėnas. Fakelio 
dinys. 274 pusi. Kaina Lt. 3. —

Kazys Laucius, FOTOGRAFUOTI GALI KIEKVIENAS. Vadovėlis fc 
mėgėjams. „Skautų Aido" leidinys. x 
pusi, su priedu. Kaina nepažymėta.
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Knygelė priešinokyklinio amžiaus vaiky auklėjimui, 
mokytojoms, darželiy vedėjoms ir motinoms Į
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