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MÖTErU KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS
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Į- ■ —’  - ■■ ■ '■ '■'■■I— ■■       ' ■■■— ■! ■ -n-TT— 1    ' r    • ’ ' ' im.» UJ. — r . -| . '" / "

Iz. Motekaitienė
f • ' • ■ B ,

Dabarties pareiga
Ypatingas gyvenamasis momentas. Taikos krizė — lyg simbolis 

XX amžiaus žmogaus dvasios krizės, su visais jos beprasmiais blašky
mais. Nusigręžimas nuo Dievo ir stabmeldiškas kūrybinių laimėjimų 
mobilizavimas žemiškajam gyvenimui yra tarsi šio amžiaus beprotybė. 
Tiek milžiniškai daug dėmesio žmogui, kol jis tampa žmogumi ir taip 
pigiai jis išstatomas pavojun, kaip niekam vertas daiktas. Net tikin
čiųjų santykiuos su Dievu dažnai neperkopiami žemės rūpesčių kal
nai, po kuriais asmenybės menkėja, skursta arba ir visai pasiduoda 
epikūriniam gyvenimui. Tai kaip koks amžiaus antspaudas lengviau 
krintantis į moteriškąją visuomenę, ypač jos elitą. Ir gyvenama keistu 
godumu gyventi dabartimi, kuo daugiau prisisotinti žemiškosiomis 
gėrybėmis, kuo labiau patenkinti žmogaus fizinę prigimtį, kuri ir yra 
vyriausioji priežastis visų liguistų laiko reiškinių: karjerizmo, nesi
skaitant su priemonėmis, malonumų — su ištekliais, „prometejizmo“ 
— su tikrosiomis dvasinėmis vertybėmis ir p. Dėl to ir mūsų švie
suolę laiko vėjas labiau bloškia į paviršių, į skubėjimą gyventi be 
plano, uždavinių, pareigų, dažnai net nejaučiant žmogiškosios atsako
mybės už savo betikslį gyvenimą.

Tai stambi mūsų šviesuolei dėmė. Tuo ji beveik nepastebimai 
pasitraukia iš viešojo gyvenimo sričių, per maža įnešusi į jį sveikojo 
moteriškumo, ypač į ten, kur sprendžiami didieji gyvenimo uždaviniai 
bei problemos vien vyriškojo proto pajėgumu.

Nors moterų žingsniai į platųjį gyvenimą yra tiek pačios prigim
ties, tiek gyvenimo dėsnių labai varžomi, ribojami specifinėmis pa
šaukimo pareigomis, tačiau Lietuvos gyvenimo santvarka iki šiol ne
darė kliūčių savo moters visuotinam išlavinimui bei išauklėjimui ir
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dalyvavimui atsakingose pareigose, kur ji praktiškai galėjo pasireikšti ‘ 
visais sugebėjimais profesiniame, valdiniame, visuomeniniame ir k. 
darbuose. Veikiant taip plačiai, jei dar plus ir šeima, šviesuolės pa
reigos tampa labai sudėtingos. Ji išdalijama tarp namų ir pasaulio, 
kur visur turi „suspėti“, savęs „užtekti“. Tam ji turi būti dar labiau 
paruošta negu vyras, kurio veikimas dažniausiai teskiriamas visuo
menės tarnybai, mokslui ar menui. Kad didžioji dalis mūsų šviesuo
lių pajėgi savo dvigubas pareigas atlikti, įrodė tie dvidešimt lais
vės metų, kai ji visose srityse veikia lygiagreta vyrų, kaip valdinių 
įstaigų tarnautoja, profesininkė, specialistė, mokslininkė, menininkė, 
visuomenininke, kultūrininkė. Jos veiklos balansas milžiniškas. Iš- A ; - ■ •
tvermė, energija bei iniciatyva net stebinanti: kad ir tos pačios mo
terų organizacijos, ariančios kultūrinę vagą mūsų liaudies dirvonuos. 
Atimti iš jų šviesuolės iniciatyvą — paliktų didelė, neužpildyta spra
ga, mūsų tautos kultūrai milžiniški nuostoliai.

Tačiau, negalima neužkliudyti ir neigiamojo tipo šviesuolių, ku
rių akiratis tebeskendėją sumiesčionėjime, epikūrinio gyvenimo apraiš
kose. Tokios „šviesuolės“ velka su savimi ne tik savo vyrus, bet ir 
šeimą, priaugančiąją kartą į asmenybės susmukimą, beidealinį, nepa
teisinamą gyvenimą. Tai visuomenės žaizdos, kurias teišgydys tik 
sveikoji tautos dalis. Nors nemaloni, bet tiesa, kad dabartyje tokių 
žaizdų esama, jos pateisinamos, net adoruojamos, kaip Vakarų Euro
pos civilizacijos reiškiniai, ypač miestiečių gyvenime. Tik suskai
čiuoti, kiek yra net aukštuosius mokslus baigusių „šviesuolių“, kurių 
visą darbotvarkę sudaro vien kosmetikos bei madų salonai, rautai, 
arbatėlės, kavinės, pažintys ir vėl iš pradžių. Reikėtų rasti būdų šį 
„šviesuolės“ tipą perauklėti, įprasminti jų gyvenimą, įpareigoti ir jas 
visoms rūpimų uždavinių sprendimui.

Dabartis šviesuolei stato dar daugiau uždavinių, labiau ją įpa
reigoja, nei praeitis. Ypač kai paskutiniu metu pasireiškė aiški ten
dencija ir mūsų krašte išstumti šviesuolę iš viešojo gyvenimo ir 
įsprausti ją tik į šeimos rėmus. Inteligentų perteklius? Bet — ar 
ne geriau abiejų lyčių atranka? Jei tokioje socialinėje reformoje būtų 
dalyvavusi ir moteris, ji būtų nesutikusi keisti profesines pareigas į 
tas, kurias puikiai atlieka aukštųjų mokslų nėjusi mergaitė, rasdama 
pragyvenimo šaltinį. Tai tas pat, jei ka^ išstumtų vyrus iš jų mė
giamų profesijų ir įsakytų per visą gyvenimą siūti batus ar drabužius, 
nes šeima jų labiausiai reikalinga. Nereikia net įrodinėti, kaip toks 
parėdymas juos patenkintų. Tenka pripažinti, kad išfilosofuojant 
vyriškiems protams šią socialinę reformą būta nemaža egoizmo, kuris 
net didžiųjų tautų vyrus įstumia į nežmonišką įvairių tarptautinių pro
blemų sprendimą, kurios veda taiką į katastrofą.

. ' ■ a? ’ . • .
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To akivaizdoje visoms šviesuolėms turėtų rūpėti apginti savo 
teises, savo žmogiškąją egzistenciją. Tai mūsų pirmaeilė pareiga. 
Kas sektų pralaimėjimus? Tėvai apleistų dukrų mokslinimą. Juk 
net būtų neracionalu: pa v., baigs dukra geografijos studijas, ištekės 
už kokio su 600 popieriuje bankininko, ir kur pritakins ji savo geo- 
grafuos meilę? O tuo tarpu universitete nei vaikų auginti, nei pietų 
virti nebus-išmokusi. Tėvai tada turės pagrindo — vietoje mokslinę 
— siųsti į kulinarijos kursus, išpuošti, nudažyti ir — kaip lėlę, —» ati
duoti tam bankininkui. Pigiau ir laimingiau. Štai, kokia naujosios 
socialinės reformos tendencija: grąžinti moterį iš pasaulio namo, su
siaurinti jos asmenybę. Ar pasipriešins tam gaivališkai mūsų švie
suolė, rodos,nereikia net abejoti.

Tačiau, jei jau išdrįsta prieiti prie tokio įstatymo minties ir mūsų 
krašte, ar nebus tam davusi progos ir pati moteris, ypač ta nespėjusį 
tapti kultūringa; bet jau persisunkusi Europos civilizacija moteris? Ar 
neperplačiai naudotasi teisėmis, per daug nejsipareigojant? Dabartis 
lyg ir patvirtina šiuos spėliojimus. Reikėtų taip pat ne tik gilesnio 
šviesuolės įvertinimo, bet ir atrankos, skiriant moteris atsakingoms 
pareigoms. Tada iškiltų aikštėn tikrasis mūsų šviesuolės pajėgumas, 
kuris turi rūpėti ir pačiai šviesuolei. O tas tikrasis pajėgumas yra 
asmenybėje. Daug išnyktų negerovės, jei visos būtų ne diplomo inte
ligentėmis, bet asmenybėmis, plačia to žodžio prasme. Asmenybės 
trūkumas pastebimas ne tik viešajame gyvenime, bet ir šeimos gyve
nime. Tad vyriausioji dabarties pareiga — susidaryti tvirtą asmenybę. 
Šeimoje, mokykloje asmenybės ugdymas turėtų užimti pirmaeilę vietą, 
ne žinių kimšimas į galvą. Universitete asmenybės ugdymas jau turi 
būti ugdymasis, kuris turėtų tepasibaigti tik kartu su gyvenimu, nes 
asmenybės tobulinimui ribų nėra. Šalia to, nuosekliai išplaukia švie
suolei ir kitos smulkesnės dabarties pareigos.

Išdrįsti visa asmenybe pašireikšti gyvenime, nors ir reikėtų dėl 
to kentėti. Mūsų šviesuolei labai daug stinga dar tos drąsos, kuri 
atskleistų prieš kitus sielos grožį, gilų tikėjimą, idėjinį tvirtumą.

Saugoti tą asmenybę nuo visų gyvenimiškų pavojų, ypač nuo »su
smulkėjimo, sumiesčionėjimo, kurie jau daugybę šviesuolių suspėjo 
palaidoti blogai tvarkomo j kasdienoj. Reikia visuomet mokėti rasti 
laiko savo išsilavinimui gilinti, nes tam įpareigoja net pats moters 
apaštalavimas.

Apaštalauti ne tik savo aplinkoje, bet siekti ir tolimus provincijos 
kampelius, kur moraliai ir materialiai »skursta liaudies moteris. Skau
dus reiškinys, kad mūsų miesto ir kaimo moterį jau skiria vis dar 
didėjanti praraja. Liaudies moterį atsimena tik rrioterų organizacijų 
vadovės, ar šiaip giminė»Sj o visos kitos nejaučia yų-atžvilgiu jokios par-

4

. ; 67*

5



eigos. Liaudžiai dar tiek daug reikia duoti ir duoti, kad jokia švie
suolės veikla dėl jos nebus per didelė, pav., neseniai buvo surengta 
viename Suvalkijos bažnytkaimyje motinos ir vaiko parodėlė ir pora 
tos srities paskaitų. Ją lankė ir tai jau tik „gudresnės“ moterys, bet 
po to pareiškė tokį pasipiktinimą, kad, anot jų, jei tos poniutės iš 
Kauno dar išdrįstų čia tokias biaurybes rodyti ir savo paskaitomis net 
klebonėlį piktinti, tai šunimis užpiudytų. Už tai, kad išgirdo mokslo 
žodį apie motinos ir vaiko higieną. Suvalkija — dar skaitoma kul
tūringesnių kraštu už kitus Lietuvos kampelius —- tad reikia tik įsi
vaizduoti, kuo ir kaip dar gyvena kaimo moteris? Jeigu iki šiol į 
liaudies švietimą būtų stojusi kiekviena šviesuolė, šiandien ji tikrai

- tokiu nesąmoningumu neprabiltų. Kiek kunigai įstengė padaryti ją 
religinga, tiek šviesuolė turėtų išrauti ją iš tamsos kultūriniu atžvilgiu, 
nors tik grynai moteriškes srities ribose. Mūsų šviesuolė labai daug 
skolinga kaimo moteriai už jos atsidavimą sukuriant dukroms švie
sesnį rytojų, padarant iš jų jau žmogiškas būtybes, tad reikėtų tą 
moralinę paskolą nors menku procentu grąžinti — keliant kaimo 
moters kultūrinį lygį.

Priimti naujas gyvenimo formas aktyviai ir kritiškai, nepaliekant 
visų, ypač moteris liečiančių, problemų sprendimo vien vyriškajai gal
vosenai. Kad ir kaip kam nepatiktų, privalo ne tik moterų organiza
cijų atstovės, bet ir visos moterys budėti moters žmogiškųjų teisių 
sargyboje ir nesitenkinti teoretiškais išvedžiojimais, bet pagal aplinky
bes — veikti.

Nepasenėti nei kūnų, nei dvasia. Šviesuolių idealisčių veikėjų 
charakteringas bruožas ■— atsidavus visuomeninei veiklai, apsileisti 
kitu atžvilgiu: išorės paneigimu, nukrypstant į kraštutinį puritonizmą. 
Tai daugiau yda, nei įsivaizduojamas gėris. Juk ir pasaulio Kūrėjas 
skatina prie gerų darbų priderinti ir savo išorę. Tam jis ir sutvėrė 
žemėje tiek grožio. Gal visai neveltui apsileidusi šioje srityje susi
laukia įvairių ,,davatkų“ epitetų. Siems laikams netinka aukso pele
nuose švitėjimo dėsnis. Sielos grožis neturi būti slepiamas pelenuos, 
bet įstatytas į atitinkamus rėmus, švitėti visu spindėjimu, pilnoje har
monijoje su kūnu ir net viliojančiai kreipti į save kitų dėmesį. Tokia 
sielos ir kūno harmonija daug padėtų apaštalavimui.

Daugiau katalikiškos meilės artimui ir pačiam gyvenimui. Jei 
šviesuolės širdyje blėsta tauriosios meilės ugnis, ką ji pajėgs įlieps
noti? Kaip stabmeldiški mūsų įvertinimai moterų pagal vyrų kate
gorijas, koks pariziejiškas kita kitos supratimas. Kaip skaudžiai 
miršta laikas, žudomas moteriškų „informacijų“. Ir šie „privalumai“, 
dažnai nesvetimi diplomuotai šviesuolei, žudo pasitikėjimą moterimi, 
jos verte.

■"68 ■ .
o

6



Sopulingoji Dievo Motina, 
iš jub. krikščioniškojo meno parodos.

* • . •

Atkurti šeimą ir tautą religingesne, kultūringesne ir laimingesne, 
žengiant kartu su tikruoju gyvenimu, jo sveikos pažangos ribose. Pa
kaktų per daug tikėti primityviška praeitimi, per daug skųstis prie
spaudos laikais, kurie tik teisina flegmatišką lietuvio prigimtį. Švie
suolės entuziazmas, pasitikėjimas nauju geresniu gyvenimu visus iš
judintų iš apatijos.

Kas vakarą autokritika — tai viena iš smulkiausiųjų, bet reikš- 
mingiausiųjų šviesuolės pareigų. Įvertinus praėjusios dienos save, 
savo veiksmus, daug lengviau pradėti tobulesnę rytojaus dieną. O 

- iš tų dienų ir susideda naujasis gyyenimas, kuriame veikti visu savo 
tobulu žmoniškumu yra ta dabarties pareiga.
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- Vaidilutė 
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Sielai raudant
• * ■ ,

Mama"

Nuolat ir nuolat prisimena tolima kūdikystė, kur buvo tiktai ji 
— ji viena tarp visų džiaugsmų ir ašarų ...

Atsimenu, pabusdavau nekartą iš miego nakties glūdumoje ku
pina šiurpios baimės ir akis į kurčią tamsą įsmeigusi surikdavau 
visu balsu :

— Mama!... Mama!...
Staiga sužibusi šviesa išvaikydavo juodą tamsą, o švelnus, bran

gus balsas nuramindavo šiurpią baimę:
“ Aš čia.. .aš čia su tavim, mažyte mano ...
Tyliai nusileisdavo ant mano galvelės meilės kupinos rankos ir 

nuo jų glamonėjimų, nuo sąvokos, kad ji, toji vienintelė yra čia pat — 
nurimdavo baimė, tuoj vėl sugrįždavo saldus sapnas... -

Tolimoj praeityj nugrimzdo anoji, vaikiška baimė... Gyvenimo 
bėgyje seniai jau išnyko mano mama.. . sutrūnijo juodoje žemėje jos 
švelnios, brangios rankos...

Siaučia mane ilgos, šiurpios dienos ir naktys — pilnos ilgesių, 
skausmų ir vienatvės... ' <

Trošku, baisu ir skurdu vienai glūdžioje gyvenimo tamsoje ir daž
nai?-dažnai šaukiu, kaip kadaise:

— Mama! Mama!... Kur tu, mano brangioji!? .. . Ar tu ne
begirdi mano šauksmo!?...

Tylu ir kurčia ... Ji nebeateina, nebeatsiliepia .. Jos švelnios ran
kos nebenusileidžia ant mano galvos... nebetildo mano baimės, mano 
skausmų ...

Nei vienas jos žodis nebeatskrieja iš amžinasties tolių ir niekas 
nebenušviečia mano būtybės tamsos ...

Brangioji mano!... Nejaugi nei per sopulių kliedėjimus nebenu- 
girsiu tavo raminančių žodžių!?...

"* ■ ■ ‘ , , •

* Prieš trejus metus mirusi rašytoja O. Pleirytė Puidienė-Vaidilutė paliko 
nemaža nespausdintų raštų. Čia dedama ištrauka iš ruošiamo spaudai jos raštų 
rinkinio.
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Ir nejaugi., . nejaugi tos pilkos dulkės/kurios trūnija tavo kape, 
tai visa., .tai visa, kas buvai tu, o motina mano!? .... 

• * f

Ne! ne! netiesa!!!...
Tu gyva, kol aš gyva!...
Tu gyva mano atminimuose, mano ilgesyje, mano sieloje!....
Ir dėl to tebešaukiu, tebekartoju: —
Mama! Mama! Mama!!!...

Ak!.. . laukiau ir vyliaus, jog ir mano butą aplankys laimužė ......
Pirmaisiais pavasario žiedais iškaišiau visą savo namą, pirmojo 

džiaugsmo šypsena išdailinau savo veidą, rausvais vilties spinduliais 
nušviečiau jai savo būtybės angą, kaip kilniai viešniai...

Bet į mano butą, pro spindulius ir žiedus įėjo likimas ir savo sau
som rankom manąsias suspaudęs, griežtai įsakė:

— Ramiai priimk savo dalią!... Atsargiai ir kantriai nešk ligi 
galo, tau įpilto nektaro taurę...

Mano pasipriešinimo jis nenugirdo...
Vis kiečiau ir įkyriau glaudės į mane mano piktoji dalia... o 

lauktoji laimė praėjo pro šalį, nei nepažvelgus man į akis...
Kantriai nešiau savo nuodų taurę ilgu ir painiu gyvenimo keliu ...
Savo bedaly liūdesy sutikau ilgesį, kurs manęs pagailo, žadė

damas kelio gale atilsį.
Tačiau ir jo pavydėjo man mano piktas likimas...
— Ne tau!... ne tau!... Kentėk ir išgerk savo taurę ligi pasku

tinio lašo !..
Ak! ir atilsis praėjo pro Šalį, nepažvelgdamas man į akis...
Iš taurės išgėriau jau visus nubdus ... nebeliko nieko, o kelio 

galo vis dar nesimato... -
Šiurpu!... Baisu!. . Jėgų nebėra ... nebėra ir kur eiti!? —— —
— Nežinau...

I • ■

N e b e a t m e nu

Ak!... Ir vėl ateini į mane su savo dejonėm, skundais ir aša
romis ...

Vėl kliedi, maldauji, vilioji atgal į praeitį. ..Vėl raudi veidmai
ningom ašarom...

Ak! O!... kiek kartų... kiek kartų visa tai kartojosi... Kiek 
kartų^ buvo patikėta ir nusivilta...

• 71
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Dėl to taip kurčiai žiūriu į tavo ašaras, klausau tavo maldavimų 
ir tyliu, nes nebetikiu.... nebenoriu girdėti, nebenoriu nieko atminti.....

Kalną, kuriame sėdėjome ir visą pakalnę, kuri ties mumis nubėgo 
į tolį, dabino pilnaveidžio mėnulio šalti atspindžiai ir šešėliai, nusi
driekdami, kaip vaiduokliai...

Į mudu žiopsodamas vaipės mėnulis lyg koks pajacas, komedi- 
jantiškai pašiepdamas tavo graudžius žodžius. ..

Ir vėl čionai tame kalne., . kaip seniai praėjusiais, pranykusiais 
laikais...

Seniai, seniai čia nebebuvome. .. daug metų prabėgo, o su jais ir 
mudviejų gyvenimas...

— Atsimeni?. .. anuomet! — kalbi iš seniai pažįstamu balsu ža
dindamas seniai svajotus svajojimus, seniai mirusius pergyvenimus ir 
jausmus...

Pilnaveidis mėnulis laisto savo šaltus spindulius po tavo tė
viškę ... slankioja šešėliais tavo veidu ir, rodosi — kvatoja ... 
kvatoja..

. Tavo žodžiai skamba jau užmirštu aidu...
—- Neatmenu... neatmenu nieko ...
■— Nebeatmeni!?..
Kurčiai nuaidi tavo nuostaba, o tavo atodūsy pasigirsta gailesio 

. rauda ... <
Bet aš jau seniai nebeturiu savo širdyje gailesio ... Nebeturiu 

nieko ... Šalta mano' širdis ... mano akys sausos ir nebenoriu atmi
nimų.. .

— Nebeatmenu!... Nebeatmenu! — kartoja mano lūpos, o ledi
nis šiurpas kausto mano sielą prieš tai, kas jau stovi tarp mudviejų ir 
šalia manęs ...

Man vaidenasi visų svajojimų ir jausmų 'kapas... Aš jau giliai, 
giliai pažvelgiau mirčiai į akis ...

Tik ji viena.. . ji viena... ir aš nebematau tarp jos ir savęs nieko...
Rodos, tarp manęs ir jos nebuvo niekuomet — nei tavęs, nei tavo 

jausmo, nei nūn kartojamų atminimų...
— Neatmenu!... neatmenu!... neatmenu nieko!... Nebenoriu 

atminti!...
-— Tu nori gyventi, o aš . .. !? ...

Vaipos mėnulis iš manęs ir tavęs, pašiepdamas, kaip pajacas, visą 
kas skauda, ką baisu atsiminti. ..

10
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Mėnulis spokso ... vaipos ir, rodosi - 
kvatoja...

Ir taip ... baigta ...
Ant jausmų aukuro sudegė mano siela... pareigų grandinė nu

kamavo kūną...
Beliko griaučiai...
Sugriuvo, subyrėjo visų aukų šventovė — — nugrimzdo, pra

smego visa...
Stoviu ties gyvenimo griuvėsiais bė jėgų, be tikslo, be pėdsakų 

apie pereitą kelią...
Kam visa tai reikėjo!?... Kam reikėjo sudegti kaukių laužo 

liepsnoje!? ... Kami? ...
Kas laimėta per aukas ir kančias!?. ..
Tuštuma... praraja, ties kuria stoviu ir nugrimsti negaliu...
Neturiu teisės ...
Tie patys jausmų pančiai, pareigų grindinės liepia tęsti nepaken

čiamą griaučių jungą...
Kam ir kodėl!?...
Nuplėšiau nuo veido kaukę, kuria pridengiau save, bet nevalia 

man nuplauti skruostų nuo dulkių, kurios suteršė mano veidą...
Nevalia... Ak!!! Kam pasigailėta vienos aukos ir sudeginta be

tiksliai kelios!?...
Nuplėšiau nuo veido kaukę ir nebegalių numesti jos į prarają,

ties kuria stoviu be žado .. . be vilties ..
. i ' .

Stovėk su nuplėšta kauke ir žiūrėk pablūdusiu žvilgsniu į savo 
gyvenimo griaučius ...

Taip liepia man tie, dėl kurių sudeginau savo sielą ir kūną...
Per vėlai, per vėlai nuplėšiau kaukę...
Kur ją padėti!? ... Kur pasidėti!? ...
Sudegė visos aukos ... sugriuvo mano šventovės aukuras ir ne

bėra kur sudeginti nuplėštos kaukės...

11
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Salome fa Nėris
e ’ .J,

* J »

Diemedžiu žydėsiu
(Iš rinkinio „Diemedžiu žydėsiu“)

Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai —
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi — —

Sulaikęs juodbėrį staiga,
Į žemę pažiūrėsi:
Ir žemė taps žiedais marga . ..
Aš diemedžiu žydėsiu —

1936.III.3.

Salomėja Nėris

« Mano vaikelis
Brydė rugiuose — ne žvėries — 
Ant katinėlio kam baries?
Tai baltaplaukis mano vaikelis — 
Kur tu iries?

Dėl aguonėlės raudonos, 
Rugių. gėlelės mėlynos 
Toli paklydo mano vaikelis 
Baltuos miškuos.

Jam apie duoną jie dainuos, 
Pasaulio sielvartą dėl jos — . —
Bet nesupranta mano vaikelis 
Rugių dainos.

Jam pilna žemė spindulių, 
Margų drugelių ir gėlių — 
Skraido, plasnoja mano vaikelis 
Pats drugeliu —

■

Ir .. .• sudraskyta aguona, 
Gėlė nuvytus mėlyna t

Sukniubęs rauda mano vaikelis: 
Gėlių gana! —

1937.IV.2.
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Salomėja Nėris, 
1938 m. Valstybinės literatūros 

premijos laureatė.

Jaunystė
(Iš 1927 m. rinkinio >,Anksti rytą“)

• ' • t
Saulės nudeginta, basa, 
Tu — amžina sielos daina. 
Tau akyse dangaus šviesa. 
Tu man viena, viena, viena.
Žiedų, nei auskrų brangių, 
Nei šilko rūbų neturi.
Plaukuose gėlės iš rugių, 
O veide šypsena skaidri.
Vai, kad žinočiau, kur takai
Į kraštą, kur tu gyveni!
Bet tu šypsais ir nesakai.
Tik ateini ir nueini...
O saulės mylima daina!
Laukinio juoko skambesys —
Auksinio ryto dovana
Ir vakarinis ilgesys.
Skambėk rugiagėlių rasa:
Širdis jauna, jauna, jauna.
Saulės nudeginta, basa 
Tu man viena, viena, viena.
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Pranas Brazys, MIC

Lytys ir jų paskirtis
7. Visuotinio kūnų lytiškumo prasmė*. Jos neišaiškina idealistinė lyčių 

tezė. 8. Pirmaeiliai ir antraeiliai lyčių instinktai ir jų kilmė. Jų skirtybės 
kyla iš identiškos gimdomosios galios, veikiančios skirtingai disponuotuose 
kūnuose. 9. Abiejose lytyse yra visos ir identiškos psichinės galios. Psi
chinės lyčių skirtybės yra biofiziologinių skirtybių atsiaidėjimas mūsų psi
chikoje. Materialistų ir uhraspiritualistų pastangų siaurumas. 10. Moteriai 
yra būdingas psichoorganinių funkcijų intensyvumas ir emocingumas. Mo
ters emocingumo priežastys. 11. Dvasinės lyčių skirtybės. Jų priežastis 
yra nelygus intensyvumas ir emocingumas psichoorganinių funkcijų, kurių 
objektyviai privalo dvasinės galios. 12. Meilė ir jos analogija. Lytinės ir 
erotinės meilės komponentai bei jų prasmė. 13. Psichinių lyties skirtybių 
reliatyvumas. Išoriniai veiksniai, reguliuoją psichines lyčių skirtybes, 

s ? ' * *

7

Čia kyla visuotinio kūno lytiškumo prasmės klausimas. Kai kurie 
idealistinės lyčių tezės šalininkai mano, kad šitoks visuotinis kūno 
lytiškumas yra neišaiškinamas kitaip, kaip tik suponuojant sielos ‘ 
lytiškumą. Pasak juos, gimdymo reikalui pakanka pirmaeilių speci
finių lyties skirtybių, o antraeilės ir visos kitos, ypač psichologinės, 
lyčių skirtybės gimdymui netarnauja. Jeigu lytiškumas tėra gimdymo 
tikslui, visuotinis kūno lytiškumas netenka prasmės ir lieka neišaiš
kintas1.

. -— • . . i _  _ • .

Didžiausia augalų dalis turi žiedus, kuriuose yra abiejų lyčių 
organai: ir taurelė ir kuokeliai. Jų pakanka vaisių atsiradimui. Ta
čiau, kaip jau matėme, ne lytiškumas yra gimdymo esmė, o ovo bran
duolio atsinaujinimas. Lytiškumas tėra gimdymo galios prietapas, 
suteikiąs gimdoma jai galiai keleriopo tobulumo. Vienas iš tokių tobu
lumų yra dviejų skirtingų paveldėjimo linijų susijungimas ir nepagei
daujamų genų išskyrimas chromozomų redukcijos pagalba. Štai ko
dėl yra taip svarbus vadinamasis kryžminis apdulkinimas, kur vieno 
individo žiedo dulkelės yra užkrečiamos ant kito individo žiedo 
taurelės. Ir šito šviesoje mes neabejojame, kokią prasmę šalia taurelių

- • , • • ' ■ -V

* Tęsinys iš Nr. 1.
1 Pal. „Židinys“ 1937 m. nr. 7, p, 9-10.

76 '
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ir kuolelių, kurie vieni tėra reikalingi gimdymui ir kurie vieni yra 
pirmaeilės žiedų lytiškumo skirtybės, turi visos kitos žiedo dalys, 
kaip įvairiausi žiedlapiai ir kvepiantysis nektaras. Jeigu vabzdžiai,* 
vėjas ar kiti jų vietoje neprieina ir nepadaro kryžminio apdulkinimo, 
vaisiai, vos užsimezgę, nubyra, o likusieji turi išsigimimo žymių.

Didesnėje augalų dalyje kiekvieno individo gimdomoji galia for
maliai turi abiejų lyčių skirtybes. Tačiau yra nemaža augalų ir gyvių, 
jų tarpe ir žmogus, kur vieno individo gimdomoji galia, tarsi, apsi
saugodama nuo galimų iškrypimų ir degneracijos, paprastai pilnai iš
augina tik vienos lyties skirtybes. Kaip lytinių narvelių gimdomosios 
galios lytiškumas tėra prietapas, duodąs progos pasireikšti chromozo- 
mų redukcijai ir, tuo pačiu, neigiamų genų išskyrimui, taip individų 
lytiškumas duoda progos susijungti skirtingų paveldėjimų linijoms. 
Ir vienu ir antru atveju lytiškumas patobulina gimdomąją galią, ap
saugodamas gimdomuosius nuo degeneratyvinių veiksnių.

Šituo atžvilgiu visuotinis kūno lytiškumas, arba visos antraeilės 
biologinės lyčių ypatybės yra prietapai, kurie atbaigia, patobulina 
pirmaeilius lytinius prietapus ir patikrina jų veikimą.

Idealistinės tezės noras aiškinti visuotinį kūno lytiškumą sielos 
lytiškumu yra beprasmis. Jis teaiškina atsiradimą, lytinių skirtybiiį 
žmoguje, bet ne jų prasmę. Juk nors siela ir būtų lytiška, tačiau vi
suotinis kūno lytiškumas tuo pačiu dar negautų savo prasmės ir tiks
lingumo. Maža čia gali padėti it toki aiškinimai, kad, esą, kūno 
lytiškumas patarnauja asmenybės pasipildymui. Reikia tik neuž
miršti, kad toks pat, kartais net radikalesnis visuotinis kūno lytišku
mas yra ir gyvuliuose, ir augaluose. Kokia gi jo prasmė yra tenai? 
Daryti čia ypatingą išimtį žmogui, reiškia nepripažinti žmogui jo gy- 
vuliškumo. Reiškia nesiskaityti su tikrove ir nesuprasti žmogaus. 
Žmogus yra protingas gyvulys tiesiogine prasme. Jis yra gyvulys, 
ir tik dėl šitos priežasties jam tenka kovoti su rūšies išnykimu, kurios 
išlaikymui jis turi formalią gimdymo galią, apdovanotą jos tobulybe 
— lytiškumu. Siela nepakeičia medžiagos prigimties, jos riesudvasina, 
o tik ją informuoja, aktualizuoja, t. y., duoda jai tą, ką duoda ir kiek
viena aukštesniųjų gyvių siela: vegetatyvinę ir sensityvinę gyvybę.

Visuotinis kūno lytiškumas stovi už realistinę tezę.■ ■ ■ t
i

' ■ . • •, • ■ 8

Lygindami lytinių narvelių ir tėvų gimdomąją galią, randame 
nuostabaus panašumo. Tiek lytinių narvelių, tiek-tėvų gimdomoji 
galia moteriškoje lytyje išoriniai yra pasyvi, o vyriškoje — aktyvi.

' • ' • ’ 77
. l ■ ■ .
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Tačiau išvidiniai, arba iš esmės, tiek lytinių narvelių, tiek tėvų gim
domoji galia yra aktyvi ir identiška. Gimdomosios galios skirty
bės lytyse tėra jos prįetapai, suteikiu jai visokeriopo tobulumo.

Gimdomoji galia per atitinkamus smagenų centrus ir liaukas 
(hypophysis cerebri etc.), o ypatingai per lyties endokrinus sukelia 
lyties instinktų. Lyties instinkto pasireiškimas yra proporcingas ly- 

. . ' t j
tiniams endokrinams ir jų sąstatui.

Be šito fiziologinio aktyvumo ir pasyvumo daugiausia įtakos ly- l'■
čių psichikai turi lytinių išgyvenimų laikinumas vyriškoje lytyje ir 
pastovumas moteriškoje. Šitas skirtumas yra svarbus. Jam atitin- 
karnai yra paruoštas vyro ir moters organizmas ir visa jo biofiziologinė 
sąranga2. Tai padaro, kad vyro seksualiniai išgyvenimai yra reliaty
vūs, epizodinio charakterio ir, tarsi, tolimesni savajam aš (ichfernęr). 
Priešingai, moters seksualiniai išgyvenimai yra absoliutūs, pastovaus 
charakterio ir, tarsi, savojo aš dalis. Moteris juos išgyvena savyje, 
ir todėl ji visuomet yra užsidariusi, yra pas save. „Ji —- čia teisingai 
yra pastebėjęs Simmelis, — niekuomet neatsiduoda visiškai, ji vis 
lieka kažkur ir kažkaip pačioje savyje užsidariusi net ir tada, kai 
atrodo tobuliausio ir galutinio atsidavimo užvaldyta“3. 

• . . - ' v
- ' 9 ' ' . ’ '

Psichologinės lyčių skirtybės yra daugeriopos. Vienos jų yra 
įgimtos, kitos paveldėtos, pačių įsigytos, auklėjimo išpuoselėtos ar 
šimtamečių socialinių aplinkybių išraidintos. Įgimtosios psichologi
nės lyčių skirtybės yra bendros visoms rasėms, visoms tautoms ir 
visiems laikams. Aišku, kad lyčių prigimties atskleidimui tik įgim
tos, iš pačios lyčių prigimties kylančios skirtybės gali patarnauti.

- Visi psichologai sutinka, kad vyre ir moteryje yra visiškai tos 
pačios psichinės galios ir tie patys psichiniai elementai. Tačiau visos 
psichinės vyro ir moters galios ir visi jų sąmonės komponentai turi 
savo lytinį atspalvį. Turi būti šito lytinio atspalvio priežastis. Toji 
priežastis negali būti tai, kas abiem lytim yra bendra, bet tai, kas . 
jiedvi skiria. Tyrinėdami biofiziologines lyčių savybes, suradome, 
kad lyčių skirtumas glūdi skirtingame gimdomosios galios pasireiš- 1
kime ir atitinkamai skirtingame lyties instinkte. Žmogaus siela ir 
kūnas yra taip sutapę į vieną substanciją, kad žmoguje nieko nėra izo
liuoto. Kiekvienas mūsų organizmo. narvelis savo sekrecijų pagalba

2 Pal. A. Carrel, op. cit., p. 94. .
3 R. Allers, op. cit., III Band, S. 369. Ten pat kalbama ir apie išimtis bei 

galimus nukrypimus.

78. ■ ’ -
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susisiekia su visais kitais mūsų organizmo narveliais ir turi įtakos 
' visam organizmui. Aišku, kad ir biofiziologinės lyčių skirtybės ne

gali būti izoliuotos. Jos duoda savo spalvą visam organizmui ir vi
soms organinėms žmogaus galioms, o per šias, apercepcijos, dėmesio 
ir vaidinių pagalba, duoda atitinkamą pobūdį ir grynai dvasinių — 
proto ir valios — galių veikimui. Štai kodėl biofiziologinėse lyčių 
skirtybėse ir tenka ieškoti psichologinių lyties skirtybių pagrindo.

Kai kam gali atrodyti, kad yra kaip ir perdrąsu visas psicholo
gines skirtybes ir gabumus išvesti iš fizinės žmogaus prigimties, iŠ 
medžiagos dispozicijų. Nors, kaip vėliau pamatysime, kiekvieno žmo
gaus siela de facto akcidentaliai yra skirtinga, kaip įsigalėjusi indivi
dualiai skirtingos dispozicijos kūne ir todėl įsigijusi skirtingas dva
sines dispozicijas (habitus), drauge su kūno dispozicija apsprendžian
čias žmogaus gabumus ir psichines skirtybes, tačiau galutinėje sąskai
toje iš tikrųjų yra taip: visos psichinės skirtybės yra galimos ir su
prantamos tik kūno dėka ir atžvilgiu į kūną. Tas pats žmogaus proto 
siaurumas ir šališkumas reiškiasi materialistų tendencijoje išvesti vi
sas žmogaus psichines apraiškas iš medžiagos, tas pats ir su ultraspi- 
ritualistų pastangomis išrodinėti, kad biofiziologinės skirtybės neturi 
nieko bendro su psichinių apraiškų reiškimosi atspalviu ir ypatumais, 
Jie niekad nesupras vieni kitų, nes nesiskaito su tikrove. O tikrove 
aiškiai rodo, kad žmogaus jautrumas, juslumas, jauslumas ir jautu- 
lingumas (emocingumas) pareina nuo fiziologinės atitinkamų organų 
ir kraujo plazmos dispozicijos, kuri ne tik gali pakelti arba sumažinti 
psichoorganinių galių veikimo intensyvumą, bet ir visai anuliuoti, pa
daryti neįmanomą. Kitoks jautrumas yra vaiko, kitoks suaugusio ar 
senelio. Kitoks jis yra ligonio ir sveiko, nuvargusio ir pailsėjusio. 
Dar kitoks po tam tikrų injekcijų, nikotino, alkoholio, kofeino, ko
kaino, morfiumo ir įvairiausių nuodų. Käs negirdėjo apie nuostabią 
opiumo įtaką visoms žmogaus galioms ir ypač jo vaizduotei, kuri, 
kaip pasipasakoja ilgametis opiumo vartotojas Thomas de Quincey 
savo „Išpažinimuose“, nušvinta 8—10 valandų ir, panašiai kaip vaikų 
vaizduotė geba „paišyti“ įvairiausius baubus tamsoje, nepaprastu ryš
kumu pavaizduoja skaitytas ar girdėtas, «seniai jau užmirštas ar savaip 
sukombinuotas istorijas, kurias visada lydi iškilmingas ir pilnas kan
kinančio nerimo smagumo-liūdesio kompleksas, kurio elementų už- 
tiksime ir seksualiniuose išgyvenimuose4. Kliedėjimas drugio kanki
namo ligonio, haliucinacijos ir įvairiausios psichinės anormalybės, neu-

4 Žiūr. Thomas de Quincey, Confessions of an English Opium-Eater leidinyje 
į The World’s Greatest Books, vol. IX, pp. 189—200. 
I * - • . . - . ,
• ’ ■ . 
1 *
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rozai, psichozai bei ligos taip pat kyla ne iš sielos, o iš atitinkamos 
fiziologinės dispozicijos. 

4

10 /
• • . ) ...

Minėtieji faktai leidžia daryti išvadą, kad biofiziologinės lyčių 
skirtybės būtinai privalo turėti atbalsio jų psichikoje. Vyriškojo li
bido fiziologinis aktyvumas ir reliatyvumas, o moteriškojo — pasyvu
mas ir absoliutumas yra psichologinių lyties skirtybių pagrindas.

Ottolenghi’o, Dehno, Schuyten’o, Engelsperger’io, Ziegler’io ir 
Warbur’go palyginamieji bandymai su vaikais ir suaugusiais parodė, 
kad moteriškoji lytis skausmo pajutime ir išorinėse juslėse yra jaut
resnė už vyriškąją lytį. Taip pat buvo pastebėta, kad juslinio paerzi
nimo ir ypač skausmo pakentime moterys yra daug kantresnės ir iš
tvermingesnės už vyrus5.

Visi psichologai pripažįsta didesnį visuotinį psichoorganinių galių 
intensyvumą ir emocionalumą moteriai. Devintajame tarptautiniame 
psichologijos kongrese, įvykusiame 1929 J. A. Valstybėse, Kalifor
nijos, universiteto profesorius G. M. Stratton’as paskelbė savo ban
dymų rezultatus lyčių emocingumo klausimu. Jis rašo: „Lyginant re
liatyvinį emocijų stiprumą vyruose ir moteryse, pasirodo, kad situa
cijose, vienodai sukeliančiose baimę, vidutinės moters baimė yra in
tensyvesnė už vidutinio vyro, — kas visai sutinka su bendrąja nuo- 

• mone, kad moterys, bendrai imant, yra baiikštesnės už vyrus. Tačiau 
populiarioji nuomonė, kad pyktis yra būdingesnis vyrui, neatitinka 
tikrovę. Vienodai pyktį sukeliančiose situacijose vidutinės moters 
pyktis ne tik yra lygaus intensyvumo su vyro pykčiu, bet jis yra dar 
kas tai intensyvesnio už šiojo pyktį. Nuomonė, priskirianti vyrui di
desnį piktumą, be abejo, pareina nuo to, kad visuomeninė vyro pa
dėtis leidžia ir padrąsina atvirą jo pykčio pasireiškimą, kai tuo tarpu 
moteryje jis yra prilaikomas išorėje ir, galimas daiktas, yra opozicijoje 
su stipresniu įgimtu simpatijos impulsu viduje“6.

Eksperimentinės psichologijos santraukoje, pasirodžiusioje 1938, 
J. Fröbes S. J. rašo: „Ir tikrai, visi*pripažįsta didesnį moterų emocio
nalumą. Jau mergaitės lengviau susijaudina, kaip berniukai, greičiau 
juokiasi ir verkia, prieš egzaminus daugiau būkštauja, yra nervinges-

5 Pal. Fritz Giese,, Kinderpsychologie leidinyje G. Kofką, op. cit., I Band
S. 458 ff. ' k ‘

6 G. M. Stratton, Emotions in Women and in Man leidinyje Ninth Interna 
tional Congress of Psychology, Princeton, New Jersey, U. S. A,, p. 417.
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nes, lengviau užsidega. Bandymai tai patvirtina. Moteris visa priima 
su emocingumu, nieko jai nėra indiferentaus“7.

Emocionalumas raudonu siūlu eina per visas psichologines mo
ters sielos galias. Jis prasikiša visame moters gyvenime ir kūryboje: 
jos poezijoje, jos dainoje, jos tapyboje8 ir jos romane. Visi jos išgy
venimai yra jautresni už vyro. Tarsi, moters siela yra tampriau su
augusi su kūnu. Šitas moters emocionalumas daro ją mažiau atsparią 
isterijai ir įvairiems psichoneurozams, 

• •

. 11 • . . ■

Turint galvoje šias elementarinių psichinių procesų •skirtybės ir 
seksofiziologinę jų kilmę, lengva yra suprasti bei teisingai įvertinti ir 
visas kitas, daug komplikuotesnes, psichologines skirtybes, liečian
čias net proto ir valios veiksmus.

Moters seksualiniai išgyvenimai yra absoliutūs, subjektyvūs, sa
vojo aš dalis. Šituo subjektyvumu užsikrečia ir visi kiti išgyvenimai. 
Be to, visi vaidiniai moters vaizduotėje gauna intensyvesnę jausminę 
išraišką ir aperceptyvinį subjektyvumo-absoliutumo charakterį. Pro
tas gaminasi sąvokas, atitraukdamas nuo vaidinių esmines žymes. 
Aišku, kad tenai, kur emocingumo yra mažiau, tobula atotrauka len
gviau įvyksta ir turi mažesnę subjektyvumo (intereso, atsinešimo į sa- 
vąjį aš) dožą. Štai kodėl vyrui lengviau sekasi matematika, filosofija, 
technika ir visi kiti abstraktūs' mokslai. Abstrakcijos moteris subjek
tyviai nepakenčia. Ji daugiau yra linkusi į praktiką, į konkretų, nes 
konkretūs dalykai sukelia stipresnes emocijas ir nėra reikalingi ato- 
traukos. Ji mėgsta istoriją, gyvąsias kalbas, geografiją ir atmintinį, 
atseit, praktinį mokymąsi. Mokslas jai nėra tikslas »savyje, bet parei
gos dalykas9.

Dėl šitos pačios priežasties vyrai yra daugiau objektyvūs, o mo
terys — subjektyvios; joms visi dalykai turi tam tikrą sąryšį su sa
vuoju aš. Visoks indiferentiškumas moteriai subjektyviai nepatinka. 
Ji tuojau visa siela stoja už arba prieš. Mokslinius, atitrauktus svars
tymus ji visuomet jungs su konkrečiais, nuo kurių jie yra atitraukti.

Kada mes matome kito žmogaus kančios išorines apraiškas, 
mumyse kyla panašus jausmas, kurio nepakęsdami, mes užjaučiame 
kenčiantį. Šitoks įsijautimas (Einfühlung) į kito išgyvenimą vadinasi 

Į - ' . . . . .

1 \ w ‘ 
į ■ . ' ’ .

i 7 J. Fröbes S. CompenJiüm Psychologiae Experitnentalis, Romae 1938,
f ' p. 348. • • ' '
L ' 8 Pal. F. Giese, op. cit., I Band, S. 459.
L 9 Pal. J. Fröbes S. J., op. cit., p. 349.
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simpatija, arba užuojauta. Juo kieno emocingumas.. yra stipresnis, 
juo kas intensyviau panašius išgyvenimus išgyvena, tas juo stipriau 
rezonuoja kitame matomus ar įsivaizduotus išgyvenimus10. Štai kodėl 
moterys, bendrai imant, turi stipresnį užuojautos jausmą ir yra gai- 
lestingesnės už vyrus.

Su simpatija, su gebėjimu įsijausti tampriai rišasi intuicija. Mo
teris greičiau supranta kito išgyvenimus, greičiau įsijaučia į naują 
dalyką11, greičiau apsipranta naujose sąlygose, geriau orientuojasi 
kebliose »situacijose. Po kasdienišku poezijos žodžiu ji greitai pamato 
paslėptą poeto išgyvenimą. Mažųjų auklėjime moters intuicija yra 
nepamainoma. Moteriai gėriau sekasi jausminis įsijautimas į kon
krečius daiktus ir situacijas, o vyrui— loginė, diskursyvinė abstrakčių 
dalykų santykio intuicija ir abstrakčių, šachmatiškos »strategijos situ
acijų išsprendimas.

Moteris yra darbštesnė, nes darbas yra natūralus aistra tapusios 
idėjos vaisius. Mintis tiek veikia, kiek jai pasiseka patraukti į save 
žmogaus aistras, jo emocijas. Darbą mėgsta moteris ir dėl to, kad 
darbas ne tik pats yra konkretus dalykas, bet ir konkrečius dalykus 
teliečia. Praktiškojo darbo reikalauja ir moters neapykanta visokiam 
„drungnumui“, nešališkumui. Ji nepakenčia, kad tai, kas yra suvo
kiama kaip gera, nebūtų tuojau realizuojama. Dėl šitos priežasties 
moterų yra žymiai daugiau nuoširdžiai praktikuojančių ir gyvenančių 
savąja religija, negu vyrų. .

Psichologai priskiria vyrui spręsmų atsargumą. Logiškam minčių 
surišimui moterys reikalauja daugiau laiko, nes emocijų įtaka lengvai 
gali sukliudyti dėmesio atkreipimą į kai kurią premisą ar jos dalį. 
Dėmesys turi dvi pagrindines savybes: intensyvumą ir protensyvumą, 
arba platumą, reiškiantį dėmesin imamų dalykų gausumą. Juo dė- , ' i.. ‘ "
mesys yra intensyvesnis, juo jis yra siauresnis. Intensyvus dėmesys 
yra sukoncentruotas viename kuriame dalyke visu savo svoriu12. - Štai 
kodėl moteriai nepatinka visoks nešališkumas.

Neaiškus, tik šmėkštelėjusios sąmonėje, bet dėmesin nepatekusios 
minties ar įspūdžio suvokimas vadinasi percepcija. Sąmoningas dė
mesio objektu tapusios minties suvokimas vadinasi apercepcija (tarsi,

* , «J * *

panaujinta percepcija). Kaip dėmesys, taip ir apercepcija gali būti 
pasyvi ir aktyvi. Pasyvi apercepcija yra tada, kai mūsų dėmesį pa
traukia išorinis akstinas, o aktyvi, kai jį koncentruoja į' kokį nors

10 Pal. J. Fröbes, op. cit., p. 291.
11 Pal. F. Giese, op. cit., I Band, S. 459. '
12 Pal. Dr. J. Geyser, Lehrbuch der Allgemeinen Psychologie, Münster L 

Westf. 1920, I Band, S. 169 ff. .Taip pat J. Fröbel, op. cit., p. 204.
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objektą išvidinė priežastis, pav., valia, ankstyvesni pažinimai, simpa- 
tija-antipatija ar įvairūs polinkiai. Menininko aktyvioji apercepcija 
kreips dėmesį į grožinę, pirklio -— į ekonominę,-dvasininko — į do
rinę to paties dalyko pusę ir t.t. Nieko nuostabaus, kad vyro ir mo
ters aktyvioji apercepcija žymiai skiriasi dėl visai suprantamų prie
žasčių. Tai padaro, kad vyro ir moters interesai ir skonis žymiai 
skiriasi. Moteriai yra svarbiau asmeninis, intymusis gyvenimo atžvil
gis, vyrui — kūrybinis plačiąja prasme13. *

Apercepcija mūsų dėmesį valdo pagal vienkartumo (simultanei- 
tatis) ir sekos (consecutionis) asociacijų dėsnius, į kuriuos susiveda 
visi kiti išvestiniai asociacijų dėsniai, kaip panašumo, kontrasto, greti
mumo laike ir erdvėje. Asociacijų grupavimas ir jų dėsniai rymo 
ant dviejų apercepcijos funkcijų: sugretinimo, arba suvedimo į san
tykį (Beziehung) ir palyginimo (Vergleichung). Sugretinimas įvyksta 
tada, kai dabartinis įspūdis yra suvokiamas kaip pagrindas ankstesnio 
įspūdžio atsiminimui. Palyginimas įvyksta tada, kai tarp ankstesniojo 
ir dabartinio įspūdžio yra konstatuojami tam tikri sutapimai (Über
einstimmungen) ir skirtumai (Unterschiede). Palyginimas suponuoja 
sugretinimą, bet neatvirkščiai14. Atotrauka yra galima tik palygimo 
funkcijos dėka. Geras palyginimas įvyksta tada, kai dėmesys maž- 

- daug lygiai yra sukontruotas į du įspūdžius (sąvokų, vaidinių).
Kaip jau matėme, moters dėmesys yra intensyvus. Jos apercepcija 

yra linkusi gretinti, bet ne lyginti, ne abstrakuoti pastebėtus suta
pimus, ne analizuoti. Tačiau, kaip teisingai pastebi Wundt’as15, sin
tezė esmėje yra sugretinančios apercepcijos padarinys, o analizė — 
palyginančios. Štai kodėl, bendrai imant, moterys yra sintetikės, o 
vyrai daugiau analitikai. Analizuodamas vyro protas suranda naujų 
sutapimų ir skirtumų santykių, padaro daugiau išradimų, sukombi
nuoja mašinų. Tas pats įspūdis ar išgyvenimas moteryje lengviau 
gaus absoliutaus, nepalyginamo charakterį ir todėl giliau paveiks visą 
jos asmenybę. Palaikydama savo sąmonėje skaudų įspūdį, ji lengviau 
gaus fiziologinių procesų pervarginimą, sutrikimą, isteriją, širdies 
mušimą ir panašius organinius pakitėjimus10.

Moterų palinkimas į pasyvumą, į uždarą gilesniųjų išgyvenimų 
sistemą, į siauresnį, asmeninį veįkimo plotą padaro tai, kad didesnė 
moterų dauguma eina nuosaikiuoju viduriu. Vyrui gi tinka Lip- 
mann’o didesnės intervariacijos dėsnis: vyrų daugiau yra genialių ir

1 13 Žiūr. W. Wundt, Grundriss der Psychologie, Leipzig 1907, S. 252 ff.
! 14 Pal. W. Wundt, op. cit, S. 310 ff,
Į- 15 Pal. Wundt, op. cit., S. 322 ff.
! . 16 PaL A. Carrel, op. eit., p. 141.
' '
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daugiau žemiau vidutinių gabumų, negu moterų. Nors moterys ir 
mažiau davė pasauliui genijų, tačiau mažiau ir išsigimėlių (Europoje, 
pa v., moterys tesudaro 1/s visų kriminalistų).

’ 12 7 . . '

Tačiau ryškiausiai atsiskleidžia psichologinės lyčių -skirtybės ly
tinėje ir erotinėje meilėje. Kad galėtume apsisaugoti nuo dažno kai 
kurių sąvokų suplakimo ir iš to sekančių nesusipratimų, tenka tarti 
keletą žodžių ir apie meilę apskritai.

Meilė nesiduoda aptariama. Ji, kaip gyvybė, yra kažkas galu- 
tinio, kas tegali būti išgyventa, bet neaptariama. Šitas meilės neap- 
tariamumas yra tos pačios kilmės, ką ir būties neaptariamumas. Kur 
tik yra būtis, tenai užtinkama ir meilė. Protingose būtyse meilė reiš
kiasi laisvąja valia, sekančia proto pažinimą. „Giliausioji, gaivalin
goji valios jėga yra meilė. Sielai ji yra tai, kas traukos jėga kūnų 
pasauliui“17. O šv. Augustinas pabrėžia, kad „giliausioje savo esmėje 
mes nesame kas kita, kaip valia“18. Savo „Naktinėj giesmėj“ Nietzsche 
rašo: „Mano siela yra daina vieno mylimojo. Manyje yra kažkas 
nenuraminto ir nenuraminamo; tas kažkas nori būti išgirstas. Ma
nyje yra meilės geismas, kuris pats kalba meilės kalba“19.

i

Meilė duoda mylimajam kilniausią tobulumą, ji praplečia sielą. 
„Mylėdami, mes išeiname iš savęs, atidarome sielos duris. Tačiau 
mes neišeiname iš savęs, kad save pačius prarastame, o tik pati siela 

, • 3^ * . «

prasiplečia, apkabina tai, ką ji myli ir įima į savo vidų. Mes išeiname 
iš savęs, o tačiau tuo pačiu laimime sau patiems tai, ką mylime. 
Juo platesnė yra meilė, juo turtingesnė siela. Ir gilumo duoda meilė,, 
gilumo pajausti ir gilumo suprasti. Tik tai yra galima tobulai su
prasti, kas mylima“20. Meilė nugali siauras savojo aš ribas ir iš skir
tingų aš-tu sudaro vieną mes. Šitas mes-vienybės sudarymas iš pra
dinės mes-dvejybės ir yra, Allers’o nuomone, tai, dėl ko įsimylėjusieji 
giliai vienas kitą supranta kartais be jokio ankstesnio išsikalbėjimo. 
Pusė žodžio, iš pažiūros nereikšmingas ženklelis, jiems pasako visa21. 
„Tik meilėje, tik per ją prasiveržia neaprašomoji, į sąvokas nesuima-

17 Dr. Fr. Sawicki, Philosophie der Liebe, 2 Aufl., Paderborn 1930, S. 85. 
ls De civ. D'ei, XIV, 6.
19 Pal. Fr. Sawicki, op. cit., S. 49.

Fr. Sawicki, op. cit., S. 84.
21 Pal. R. Allers, Psychologie des Geschlechtslebens, leidinyje G. Kafka, op. 

cit, III Band, S. 469 ff.
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moji svetimos individualybės esmė“22. Tačiau čia nereikia turėti lakių 
iliuzijų. Meilė nesujungia dviejų asmenybių esmių į vieną substan
ciją, į vieną esmę, o tesujungia jų jautulius (efektus) ir suvienodina 
valios ^linkmę23. Šitas jautulių ir valios dispozicijos vienodumas pa
daro tai, kad šiuo atžvilgiu įsimylėjusieji yra beveik identiški, ir todėl 
jų vienas antro intuicija, jų įsijautimas į vienas antrą, jų vienas antro 
supratimas pasidaro spontaniškas, gilus ir lengvas. Net save patį 
giliau suvokia mylintysis mylimajame.

Jau šios negausios pastabos parodo, kad anaiptol nekiekviena 
meilė yra erotinė, nes nekiekviena būtis yra lytiška ir jokios būtybės 
esmė nesusiveda į lytiškumą. Subjekto atžvilgiu žmogaus meilė gali 
būti arba vegetatyvinė, arba sensityvinė, arba dvasinė. Objekto at
žvilgiu meilė gali būti arba Dievo (tiesos, gėrio, grožio), arba žmonių, 
arba savo profesijos ir kitų panašių dalykų. Motyvų atžvilgiu meilė 

- yra arba egoistinė, arba altruistinė. Tačiau jokia altruistinė meilė 
negali būti laisva nuo egoistinio elemento. Mes aukojamės todėl, kad 
tai mus kilnina, kad tai mums, mūsų dvasiniam aš patinka. „Žmogus 
tik tai gali daryti, jeigu ir kadangi tai jį kaip nors patenkina“24.

‘ Žmonių meilėje, be abejo, svarbiausią vietą užima lyčių meilė. 
Patią lyčių meilę tenka skirti į dvi dali: į žemąją lyčių meilę, kuri 
nėra kas kita, kaip apercepcijon patekęs libido, ir erotinę meilę. Ero
tinė meilė yra dvasinė lyčių meilė. Dvasinė žmonių meilė vadinasi 
draugiškumo meilė. Kai draugiškumo meilės objektas yra priešingos 
lyties partneris, tokia meilė vadinasi erotinė.

Lytinė meilė yra audringa ir tokia apsėdanti, tokia visas užtvan
kas išverčianti ir nenumatytų eventualybių pilna todėl, kad tamsiuose 
jos armenyse alma stipriausias prigimties geismas, turįs išsaugoti rūšį 
nuo išnykimo. Tai nėra tikroji meilė, tai tik analogija tikrosios dva
sinės meilės. Ji nepripažįsta laisvės ir pasirinkimo. „Čia aš nie
kuomet nematau pasirinkimo“, rašo Goethe savo «Giminystėse», „o 
veikiau prigimties būtinumą, ir vargiai šį pastarąjį; nes tai yra gal 
tik progos dalykas“.

Gaivalingoji lytinė meilė atspindi savyje anas pagrindines lyčių 
skirtybes, apie kurias jau kalbėjome. Moteris savo meilėje yra užsi
dariusi, pasyvi. Ji laukia, kada dėl savo meilės pasisakys mylimasis. 
Vyras šiuo atžvilgiu yra kitoks. Jis pirmasis viešai .pareiškia savo 
meilę. R. Allers’as moters meilėje randa didelę absoliutumo dožą,

22 R. Allers, op. cit., S. 464.
2:1Summa TheoL, 2—2, q. 25, 2 ad 2.
24 Fr. Sawicki, op. cit., S. 52. -
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tuo tarpu kai vyro meilė yra žymiai reliatyvesnio charakterio ir dau
giau epizodinė.

Be aktyvumo ir pasyvumo bipoliarumo lytinėje meilėje ryški yra 
švelnumo-žiaurumo ambivalencija. Juo mes ką giliau mylime, juo 
labiau esame pasiruošę jo neapkęsti. „Kiekviena didelė meilė“, sako 
Nietzsche, „slepia -savyje žiaurią mintį —- nužudyti meilės objektą, 
kad tokiu būdu jis niekuomet nepatektų kitam, nes meilė daugiau 
baisisi mylimojo patekimu kitam, negu jo sunaikinimu“. — „Kiek
vienas žmogus“, sako O. Wilde’as, „nužudo meilės objektą... Drą
susis tai padaro su kardu, o bailys — pabučiavimu“. Gana dažnai 
pasitaiko, kad mylimasis,bijodamas netekti mylimosios, ją nužudo 
ir pats nusižudydamas. Būna ir atvirkščiai. Klausimas, iš kur kyla 
šitas žiaurumas? Be abejo, giliausioji priežastis yra tai, kad lytinė 
meilė savo principe yra jausminė meilė. O metafizinė psichologija 
aiškiai pabrėžia dvejopą jausminį geismą — apetitą: geidžiantįjį 
(appetitus concupiscibilis) ir širstantįjį (appetitus irascibilis), kurio 
tikslas yra neprileisti kitų prie geidžiamojo objekto, jį ginti nuo sve
timųjų apetitų, kad šie jo jam neišveržtų. Kadangi valia tėra gei- 
džiantysis apetitas, todėl grynoje dvasinėje meilėje niekuomet nebus 
žiaurumo ir pavydo ženklų.

Su švelnumo-žiaurumo ambivalencija tampriai siejasi smagumo- 
nesmagumo ambivalencija (Lust-Unlustgefūhl)25. Tai darosi supran
tama atsiminus, kad šioji lytinė meilė tėra jausminė, ji yra aistra. 
O jausminę meilę, kaip kiekvieną aistrą (visos aistros susiveda į 
meilę) seka organinis pakitėjimas, nualinąs psichoorganinę energiją ir 
tuo iššaukiąs nesmagumo, repulsijos savijautą. Jeigu prie viso šito 
dar pridėsime iš širstančiojo apetito kylantį netikrumą ir pavydu
liavimą, tai šios rūšies meilę tikrai su Goethe-galėsime pavadinti 
„Glück ohne Ruh’“ -— neramus smagumas, kurio užtiksime kiek
viename jausminiame išgyvenime (pal. opiumisto išgyvenimus) ir 
kiekvienoje aistroje.

Kaip jausminėje, lytinėje meilėje užeina■' svyravimų, bangavimų. 
Būna tokių sausrų (acedia amoris), kad suabejojama ir savo meilės 
ir mylimojo verte. Mylįs yra panašus į vulkaną, kuris kartais ilgai 
veržiasi, vis naujas žėruojančios lavos mases ant sušalstančių kriauklių 
išmesdamas, kartais gi užspringsta ir tepalieka išdegusią, šaltą masę26. 
Ant tokios gaivališkos, nepastovios meilės būtų neįmanoma sukurti 
sąmoningą ir patvarią vyro ir moters bendruomenę. Tačiau laimė,

*2? Pal. R. Allers, op. cit., S. 362.
26 Pal. R. Allers, op. cit., S. 476. '
27 R. Allers, op. cit., S. 364.
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kad žmoguje nieko nėra izoliuoto. Gaivalingoji jausminė lyčių meilė 
pažadina dvasinę lyčių meilę, nes „šitas geismas neina prie izoliuotos 
žymės, bet per šiąją prie jos savininko“27, ir taip „su grynai lytiniu 
susijungia erotinis momentas ... su įgimtu jusliniu pradu-^dvasinis“2S. 

’ . B . p ' . . .

Erotinė meilė yra sudėtinga. Savo esmėje ji yra meilė žmogaus 
kaip tokio, kaip asmenybės. Tačiau ji yra kažkas daugiau, negu 
gryna dvasinė meilė. Ji yra dvasinė kitos lyties asmens meilė kaip 
kitos lyties ir dėl kitos lyties dvasinių vertybių. Erotinė meilė yra 
dvasinė lyčių meilė kaip tokių, kurioje gaivališkoji lyčių meilė yra 
sublimuota ir tepasireiškia kaip požeminė srovė, kuri, giliai sroven
dama, netiesioginiai (ypač per savo sukeltas psichines lyčių ypatybes) 
savo magnetizmu veikia į paviršiaus daiktus ir juos įelektrina. Jeigu 
šį pastarąjį elementą visiškai išskirsime, tada gausime nelytišką lyčių 
meilę, arba paprastą dvasinio draugiškumo meilę, kuri su erotika 
neturi nieko bendra ir kuri rišo daugelį šventųjų, kaip, šv. 
Povilą su Tekia, šv. Jeronimą su Paula, šv. Pranciškų Asyžietį 
su Klara, šv. Pranciškų Salezietį su Pranciška de Chantal ir kit. 
Tačiau čia tenka pabrėžti, kad kiekvienoje erotinėje meilėje, kaip 
dvasinė ir kaip egzaltuota ji bebūtų, visuomet savo slaptu magne
tizmu veikia ir juslinė lyčių meilė, kurios pagrindą sudaro apercep- 
cijon išplūkęs libido. „Lyties instinktas yra toks stiprus ir gajus, 
kad jis, užslopintas savo šiurkščioje formoje, faktinai prasiveržia kita 
linkme ir užmaskuotame pavidale stengiasi eiti savo keliu. Jis yra 
tokia galybė, kuri prasiskverbia net į švenčiausius dalykus“29. Ir nors 
įsimylėjusiųjų tikslai gali būti tikrai dvasiniai, tačiau šiojo slaptojo 
erotinės meilės elemento tikslas visur yra tas pats; ir jis moka kartais 
labai sumaniai jį pravesti.

13 \ .
*

Peržvelgę svarbesnes psichines lyčių ypatybes, radome, kad 
savo esmėje jos yra identiškos ir tesiskiria savo intensyvumo laipsniu, 
savo „daugiau ar mažiau“ ir iš to kylančiomis tendencijomis bei 
gabumais. Tačiau visos psichinės lyčių skirtybės nėra griežtos. Jos 
tenurodo dažniausią, apytikrę tendenciją: „ir stiprių emocijų vyrai 
turi tas pačias ypatybes“30. „Kaip psichinės skirtybės, o iš dalies ir 
grynai fizinės tarp vyro ir moters niekad nebūna griežtos ir tobulos,

28 Fr. Sawicki, op. cit., S, 364. Taip pat pal. H. Fahsel, Ehe, Liebe und 
Sexualproblem, Herder 1931, S. 44 ff.

29 Fr. Sawicki, op. cit., S. 42.
30 J. Fröbel, op. eit, p. 350.
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Alė Sidabraitė
*❖

~ Einu pilkuoju vieškeliu daug metų, 
Nešuosi savo ir kitų vargų naštas. 
Gyventojų skausmų širdis bejėgiai kratos, 
Svajonių pamintų vis tiek nebesuras.

Širdis iš sielvarto galėtų plyšti —
Taip daug nesugrąžinamo norėtųsi grąžinti, 
Taip daugel nepamirštamo norėtųsi pamiršti 
Ir niekad, niekad nebeatsiminti.

Kelionėj šioj viena viltis, viena paguoda 
Ir ta pati sunki, kaip nemigo naktis — 
Sulauksime dienos, kur poilsį mums duoda, 
Visi ir neišvengiamai sulauksim jos.

Jinai ateis palša, be saulės ir be grimo, 
Plika savo teisybėje žiaurioje atskubės 
Ir ant visko, dėl ko širdis nerimo, 
Abejingumo antspaudą uždės!

kaip kad pasitaiko maišytų tipų — vis tiek ar juos siesime su anato
miškai pagrįstu biseksuališku apsigimimu ar ne — taip ir iškeltosios 
struktūrinės skirtybės jokiu būdu ne visuomet, net greičiau tik labai 
retais atsitikimais, pasireiškia grynoj e formoj e“31. Tą pačią išvadą 
gauna ir F. Giese, betyrinėdamas kai kurių Didžiojo karo sudarytų 
sąlygų įtaką Vokietijos jaunuomenės psichinei plėtotei. Jis rašo: 
„Trumpai sakant, ir psichinis lyčių; tipas yra palenktas laikui. Jis 
kinta su ‘kiekviena kultūra ir jos nešėjais. Jis nekeičia pagrindų, 
kurie ant fizinių skirtybių rymo, tačiau jis pakeičia subtilesnes ir 
subtiliausias skirtybes, kurios tik tenai atsiskleidžia, kur gali būti 
kalba apie aukštesnį žmogų“32. Didelę paveldėjimo, auklėjimo, aplin
kos įtaką kiekvieno žmogaus, taigi ir lyčių, individualybės atsisklei
dimui įdomiais faktais nušviečia ir Dr. Ä. Carreris33.

> 
» 

_ v -

Pastaba: S; m. „N. V.“ 1 nr. 21 pusi. 1—2 eil. nuo apačios žodžiai: 
„didysis biologas jėzuitas“ pateko per klaidą ir yra visai nereikalingi.
———— (B. d.)

31 A. Allers, op. cit., S. 371.
32 F. Giese, op. cit., I Band, S. 397. . ■ * '
33 A. Carrel, op. cit., pp. 255—242.
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Am. Mažylytė
■ ■ ♦ . ■

Marija Curie
1867—1934

Ilgai išliko atmintyje viena fizikos pamoka, Tą valandą fizikos 
mokytojas mums jaunutėms gimnazistėms pasakojo apie nuostabią 
ponią Curie. Būdamas studentas, jis klausęs jos paskaitų. Dalijosi 
jis su mumis savo gražiausiais atsiminimais apie tą iš pažiūros pa
prastutę, visad juodais drabužiais moterį. Vaizdavo ją mums labai iš
mintingą, gerai mokančią fiziką, turinčią malonų būdą.

To pasakojimo dalis prašvilpė pro mūsų gimnazistiškas ausis, gal, 
nenugirsta, gal, nesuprasta. Bet atminimui liko veiklios, mylinčios 
mokslą, savo tėvynę ir šeimą moters pavyzdys. Daug kartų girdė
jome ir skaitėme apie jos darbus. Ir tik iš jos dukters Ievos Curie 
labai gražiai parašytos motinos biografijos neseniai pažinome ponią ' • • & "* 
Curie ir kaipo asmenį. Tad ir norėtume čia parodyti ją „N. -V.“ 
skaitytojoms. Šį straipsnelį rašydamos naudojomės minimu J. Curie 
veikalu.

Marijos motina kilusi iš Boguski šeimos. Jie turėjo savo nedi
delį ūkį, bet dažniausiai tęvas administruodavo didelius dvarus. Jis 
buvo slapta vedęs neturtingą, aukštos kilmės protingą mergelę. Tė
vas Marijos kilęs iš Sklodovskių, kurie turėjo apie 100 km nuo Var
šuvos keletą stambesnių ūkių. Marija tad kilusi iš žemvaldžių luo
mo. XIX amž. jau buvo jų giminėj keletas asmenų baigusių ir aukš
tąjį mokslą. Marijos tėvas, Vladislovas Sklodovskis, studijavo Pet
rapilio universitete. Baigęs ten mokslą, sugrįžo į Varšuvą ir mokė 
matematiką ir fiziką berniukų gimnazijoj. Motina nebuvo turtinga, 
bet gera, religinga, gavusi gražų išauklėjimą mergaitė. Ištekėjusi ji 
laikė mergaitėms pensijoną. Kai vyrą paskyrė inspektoriaus padė
jėju, ji turėjo tų pareigų atsisakyti ir pereiti gyventi į kitą, vyro tar
nybai tinkantį butą.

Sklodovskiai turėjo 5 vaikus: vieną sūnų ir keturias mergaites. 
Pati jauniausia ir mylimiausia buvo Marija, kurią pravardžiuodavo 
visokiais maloniniais vardais. Meilės, šilumos toj šeimoj buvo labai 
daug, bet Marija sakydavosi, jog niekad nėra buvusi motinos glėbyje, 
niekad nėra jautusi motinos pabučiavimu, nes jos motina sirgo džiova, 
kuri pasireiškė atviru pavidalu jau Marijai užgimstant. Vaikai labai *
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mažai težinojo apie motinos nesveikatą. Nebent kartais matė susi
rūpinusį, tylų jos veidą ir bendrų vakarinių maldų metu kalbėjo jie 
maldelę: „Viešpatie, duok mūsų mamytei sveikatos“.

Dideliais gabumais Marija pasireiškė jau iš pat mažens. Jos 
vyresnė sesuo Bronė buvo gavusi dovanų dėstomąsias raides. Bežais
dama tomis raidėmis su Brone, Marija išmoko skaityti geriau už vy
resniąją seserį. Ir, kai kartą ji ėmė nustebusiems tėvams skaityti 
knygas, pati labai išsigando, nes iš tėvų veidų suprato, jog būsianti 
padariusi jiems lyg ir kokį didelį nemalonumą. Ir ėmė Marija tėvų 
atsiprašinėti, teisindama pati save, savo sesutę, sakydama, jog taip 
lengva buvę išmokti, todėl ir išmokusi skaityti. Tuomet ji turėjo tik 
ketverius metus.

Namuose ji augo jaukioj aplinkoj, nuoširdžiuose santykiuose su 
broliuku ir sesutėmis. Dažnai tik girdėdavo kalbant apie gimnazijos 
direktorių Ivanovą, apie sukilimą, areštus, kratas, siuntimą į Sibirą. 
Tėvai tarp savęs apie tai kalbėdavosi patylomis, o Marijai tai atrodė 
kažkas baisu, nesuprantama. Pirmiausia savo šeimoj ji pajuto rusų 
priespaudos žiaurumą pavergtai tautai.

Iš mažens Marija lankė privačią mokyklą, įsteigtą ir vedamą pa
nelės Sikorskos. Patriotizmo čia buvo labai daug. Ypač istorijos 
mokytoja stengėsi įkvėpti auklėtinėms savo krašto meilę. Per pamo- .7 
kas ji duodavo mokinėms lenkiškų knygų apie savo krašto didvyrius. 
Dėl tokios literatūros reikėdavo turėti nemaža atsargumo. Kartą visa 
klasė skaitė apie Lenkijos karalius. Staiga gauna ženklą, jog atvyksta 
inspektorius. Ant suolų tuojau atsirado rusų kalbos gramatikos. 
Inspektorius pataikė Mariją paklausti apie Rusijos karalius, apie jų 
titulavimą; Ir vis kalbino ją rusiškai. Marija, būdama mokytojo 
duktė, iš narnų gerai mokėjo rusų kalbą ir daug buvo girdėjusi apie 
caro giminę. Viską atsakė puikiausiai. Išgyręs mokytoją už gerą 
rusų kalbos ir rusų istorijos išmokymą, inspektorius visai patenkintas 
išėjo. Vos jis spėjo išeiti, tuoj pranyko įtempta klasės nuotaika ir 
vietoj rusų kalbos vadovėlių ant suolų vėl atsirado Lenkijos istorijos 1 
knygos.

Dar labiau rusų priespaudą pajautė Sklodovskių šeima, kai viehą 
dieną parėjęs namo tėvas rado raštą, kuriuo jis atleistas iš vice-inspek- 
toriaūs pareigų ir paprašytas išsikraustyti iš valdiško buto. Gimna
zijos inspektorius buvo suuodęs, jog Sklodovskis, artimai bendrau
damas su mokiniais, skleidžia rusicizmui nepalankią dvasią.

Nelaimės ima drumsti šviesų, linksmą, jaukų Sklodovskių šeimos 
gyvenimą. Ne per seniai mirė šiltine užsikrėtusi vyresnioji duktė 
Zosė, čia tarnybos nepasisekimai, čia vėl visai nusilpusi motinos svei
kata. Kukliame trijų kambarėlių, nuolat trukdomame mokinių pri-
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Mari j a Curie

važiomis pamokomis, bute geso paskutinės motinos gyvenimo dienos.
Vaikus vis tėvas ramino. Viskas paaiškėjo, kai vieną dieną motina 
susišaukė visą šeimą, norėdama prieš mirtį paskutinį kartą savo my
limuosius palaiminti. Drebančia ranka ji laimino kryžiaus ženklu kiek
vieną,, tarė paskutinius atsisveikinimo žodžius. Tuomet Marija su
prato, jog jų šeimoj vėl įvyksta kažin kas labai skaudu. Ji turėjo tada 
vienuoliką metų. *. ' 4 į

Vaikystės dienas praleido ji tėvo globoj. Jai atrodė visas pasau
lis yra tarytum didelė gimnazija, kur yra mokytojai ir mokiniai ir 
tėra viena gyvenimą tvarkanti taisyklė, būtent, — mokytis.

1883 m. birželio mėn. 12 d. Marija baigia vidurinę mokyklą. Ji 
parneša trečią aukso medalį į Sklodovskių šeimą. Visos dukterys J ' ■ . • ■ • . t .
baigdamos gimnaziją gavo dovanų aukso medalius. Pirmą ir vienin
telį kartą gyvenime ji pajunta nuobodžiavimą dėl neturėjimo ką veikti. 
Tėvas nusprendžia ją išsiųsti metams į kaimą pailsėti. Išvažiuoja ji į 
vieną šeimą mokyti berniuką prancūzų kalbą. Čia patenka į visai ki
tokias gyvenimo sąlygas. Jaunų žmonių draugystė ir visokios spor
tiškos pramogos užima visas gyvenimo valandas. Kartą rašo savo 
draugei laiške, jog jai dabar atrodą, kad algebra ir geomėtrija pa
saulyje visai neegzistuojančios, ir ji visai jas užmiršusi.

Linksmo būdo, visad geroj nuotaikoj, puiki'šokėja, gera plau
kikė, gražiai jodinėjanti, irkluojanti, skambinanti, dainuojanti, mėgs
tanti jumorą ir išdaigas, graži panelė buvo labai pageidaujama viešnia. 
1884 m. ją pasikviečia viena princesė pagyventi į Kempi. Marija čia 
turi progos daugiau pažinti kaimo gyvenimą.

Pagyvenusi kęturioliką mėnesių klajoklės gyvenimą, vėl sugrįžta
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pas tėvą. Jį randa pavargusį, susirūpinusį ir savo ir vaikų likimu. 
Neatidėliodama nusprendžia padėti tėvui išlaikyti šeimą. Pradeda ji 
verstis privatinėmis pamokomis. Viename laiške, draugei rašytame, 
su giliu karteliu ji atsiliepia apie savo darbą: vaikai negabūs, ne
rūpestingi, užsispyrę, nenori mokytis; o čia rūpestis, kad jie išlaikytų 
egzaminus.

Gyvenimo paguoda šį laiko tarpą jai buvo pašnekesiai su tėvu 
įvairiais literatūros, meno, mokslo klausimais. Vėliau ji prisipažindavo, 
jog tėvas ir jai, ir kitiems vaikams buvo įkvėpęs mokslo meilę ir 
gilias pažiūras į gyvenimą. Tuo pat laiku ji pradėjo dalyyauti ir slap
toje tėvynės mylėtojų kuopoj, kurioj Marijai daug įtakos darė gim
nazijos mokytoja p-lė Piasecka. Tos kuopos nariai, kad ateityje būtų 
naudingi tėvynei, buvo nutarę pirma patys lavintis. Jie turėjo kilno
jamą universitetą, kur vyresnieji skaitė išrinktajai jaunuomenei pa
skaitas visuomenės, politikos, Lenkijos istorijos klausimais. Kad tų 
susirinkimų nesusektų rusų žandarai, paskaitas skaitė vis kitoje 
vietoje. Tie jaunuoliai mėgino eiti ir į liaudį, į darbininkus. Marijai 
buvo pavesta mokyti vienos dirbtuvės tarnautojai.

Marija vis jautė kažkokį stiprų vidaus šaukimą neapsivelti kas
dienio gyvenimo reikaluose. Ją viliojo kažin koks labai gražus, beribis 
tiesos pažinimo pasaulis, kažin koks balsas, šaukiąs ją įsigyventi į 
gamtos paslaptis. Tai buvo kilnios sielos idealistės visai, rodos, nepa
siekiamos svajonės. Šeima neturtinga, vos išgyvena versdamiesi pa
mokomis ir šiaip taip išsigali leisti sūnų eiti aukštąjį mokslą. Ne
rami Marijos siela ieško kelių tikslui atsiekti. Vieną dieną ji nutaria 
savo vyresniąją seserį Bronę, kuri vis svajoja mediciną studijuoti, 
leisti į Sorboną. Sutikimo, vienos kitoms pagalbos nuotaikoj išaugu
sios mergaitės pradeda derėtis. Viena kitai vis nori padėti, viena kitą 
nori pirma išleisti eiti mokslą. Pagaliau Marija įtikrina Bronę, kad 
ši pirmoji važiuotų studijuoti, nes ir dėl vyresnio amžiaus toliau 
studijų jai atidėlioti nebegalima.

Bronė važiuoja į Paryžių, o Marija stengiasi jai uždirbti pinigų. 
Ji pasiskelbia laikraščiuose ieškanti guvernantės vietos. Netrukus jai 
vieta pasiūloma apie 100 km. nuo Varšuvos Szezuki dvare. Gauna 
čia visą pragyvenimą ir po 60 rublių mėnesiui algos. 40 rublių ji 
siunčia kas mėnuo Bronei į Paryžių, kita tėvui ir tik kelis rublius 
pasilieka sau. Pateko į labai malonią tvarkingą šeimą. Dvi gabios 
mergytės mokyti buvo nesunku. Dar daug jai likdavo laisvo laiko. 
Tame dvare buvo cukraus fabrikas. Tad Marija be malonios šeimos 
čia rado dar ir šviesių žmonių aplinką. O svarbiausia tai rado fabriko 
vedėjų biblioteką. Laisvą nuo pamokų laiką ji ėmė skaityti tos biblio
tekos knygos. Daugiausia skaitė fiziką ir chemiją. Skaitydama daug
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ko nesuprato. Vartė knygas, pyko, mokėsi ir vėl skaitė. Taip kartais 
ištisas naktis, be sistemos, be nurodymų. O čia vėl susidūrė su tam
sia kaimiečių, tarnų aplinka. Nubudo joje tėvynės mylėtojų kuopoj 
duotas pažadas vaduoti tėvynę iš svetimųjų priespaudos. Gera proga 
pasidarbuoti. Susitarusios su kita drauge ir gavusios šeimininko leidi
mą, pradėjo slapta mokyti varguomenės vaikučius kasdien nuo 9 vai. 
ligi 10 vai. vakaro. Vos-ne-vos pasiekė juos išmokyti skaityti, ra
šyti, kiek skaičiuoti. Čia Marija resignuodama pažiūrėjo į savo pasi
ryžimą veikti didelius visuomenės darbus, nes pamatė vos sugebanti 
išmokyti skaityti ir rašyti 30 vaikučių.

Ir dar vienas nepasisekimas pastiprino jos, anksti savarankiškai 
pradėjusios gyventi, būdą. Pargrįžęs atostogų iš Varšuvos, vyresny
sis šeimininkų sūnus studentas rado namuose gražią, puikiai šokančią, 
mėgstančią sportą, gerai išauklėtą, protingą, gyvo būdo guvernantę. 
Ji buvo kitokia mergaitė, negu jam teko jų ligi šiol matyti. Pamilo 
jis tą nuostabią Marytę ir būtinai norėjo vesti. Ir Marytei patiko man
dagus, gražiai išaugęs studentas. Bet ji nei nenusivokė kokią audrą 
savo nekaltos širdies meile gali sukelti. Ir šeima ir visa giminė nu
sigando išgirdę, jog jų sūnus nori vesti Mariją. Visur aplinkui tik ir 
kalbėjo, kokia gėda, koks pažeminimas namams, — jų sūnus dvari
ninkas nori vesti guvernantę, nežinomo Varšuvos mokytojo dukterį.

Marija ėjo į žmones pilna džiaugsmo, atvira širdimi reiškė užuo
jautą, gerus linkėjimus ir darbus visiems žmonėms, su kuriais jai tik 
teko bendrauti. Dabar nusivylusi pirmą kartą skaudžiai pajautė visuo
menėje luomų skirtumą. Cukraus fabriko bibliotekos knygos pasidarė 
dar artimesni jos gyvenimo draugai.

Trejus metus Marija gyveno Szezuki dvare. Kai mergaitės išlaikė 
egzaminus, ji parvažiavo namo pas tėvą. Jo būklė kiek pagerėjo. Pra
dėjo gauti pensiją. Jis dabar galėjo jau kiek padėti vyresniajai dukte
riai. Marija vėl vertėsi pamokomis. Netrukus, bebaigiant universi
tetą, Bronė, ištekėjo už gydytojo. Juodu atsikvietė į Paryžių ir Ma
riją. Labai skaudančia širdimi ji paliko seną tėvą. Prie jo buvo tiek 
prisirišusi. Nuolat guodė jį gražiais laiškais, žadėdama baigusi 
mokslą tuojau pargrįžti.

Pradžioj Marija apsigyveno sesers šeimoj; Smagu buvo sveti
moje šalyje būti savųjų tarpe. Bet ji pastebėjo, jog daug laiko neju
čiomis sugaištama, — po darbo sesers vyras mėgo ją kasdien va- 
ląndą, kitą prašnekinti. Prasimaniusi, jog norinti gyventi arčiau prie 
universiteto, ji iš sesers buto išsikraustė ir apsigyveno vienų namų 
saikutėj. Tai buvo, tikriau sakant, tikra palėpė. Be krosnies, be langų. 
Šviesa krito pro lubose įstatytą langą. O žiemos metu jos kambarį šil
dė primusas. Bet už tai tas kambarys buvo labai pigus. Marija ne-
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daug turėjo pinigų. Kiek gaudavo iš tėvo, kiek turėjo savo susi
taupiusi, kai ką gaudavo iš sesers. Nemaloniausia jai buvo pinigus 
imti iš sesers šeimos. Todėl jiems rodėsi visuomet linksma, patenkinta, 
visko užtenkanti. Iš tikrųjų Marijos visos studijos vyko skurdžiau- 
siose sąlygose. Sesers šeimai pastebėjus, jog ji pradėjo nykti, pasi
darė išbalusi, ji teisinosi turinti gerą ^savijautą, o sublogusį kiek dėl 
daugelio darbų.

Studijos Marijai sekėsi. Ji tiesiog žavėjosi matematikos ir fizikos 
paskaitomis, darbu laboratorijose ir lygino savo supratimą apie tuos 
mokslus turėtą iš Szezuki bibliotekos knygų. Bet sveikata labai nyko, 
nes dirbo daug, o valgyti vis mažiau ir mažiau turėjo, buvo dienų, 
kad ir visai pristigdavo. Drovumas neleido jai kreiptis į gimines. Vis 
manė, kad ištęsės, sulauks vasaros ir, grįžusi pas tėvą, vėl pamo
komis prasigyvens. Bet vieną dieną visai apalpo. Draugės pranešė 
sesers šeimai. Jie pasiėmė Mariją pas save ir gailėjosi taip ilgai nepa
stebėję jos vargingo gyvenimo. Sesers šeimoj Marija labai pasitaisė. 
Ir vėl vis dėlto sugrįžo gyventi į savo šešto aukšto palėpę. Tik pri
žadėjo jau gyventi protingiau. 1893 m. ji gavo fizikos licencijatą, 1894 
m. matematikos licencijatą.

Kiekvieną rudenį jai kildavo klausimas, kur gauti lėšų studijoms 
tęsti. Pabaigoj netikėtai gavo 600 rublių pašalpą iš „Aleksandro Bir
žos“. Tautinės industrijos įstaiga jai paveda ištirti įvairių plieno rūšių 
magnetines savybes. Gyvenimo sąlygos pradėjo kiek gerėti. ,

Paryžiuje Marija rūpinosi gauti laboratoriją apsiimtiems magneti
niams tyrinėjimams. Friburgo universiteto fizikos prof. Kovalevskis 
lankėsi Paryžiuj. Jį Marija pažino dar Szezuki dvare. Kovalevskis 
pažadėjo Marijai patarpininkauti laboratorijos reikalu. Jis buvo Curie 
svečias ir painformavo šeimininką apie fizikę, kuri ieško vietos labo
ratorijoje plieno magnetingumui tirti. Kovalevskis paskyrė Marijai 
laiką, kada jį galėtų atvykti pasiprašyti laboratorijoje vietos. Čia 
įvyko pirmoji pažintis su Curie. Kukli, daugiau tyli negu kalbi, 
kalboje įdomi mergelė patiko Curie. Pats jis buvo prieš keletą metų 
baigęs universitetą ir dabar turėjo šiokią tokią valdišką tarnybą kris
talų tyrimo laboratorijoje’ Tėvas Curie buvo gydytojas. Jų giminė 
turėjo palinkimo į mokslą. Ir Marijai patiko Curie. Bet ji iš savo 
gyvenimo programos * buvo išbraukusi ir meilę ir vedybas. Nors 
matė kilniausią Curie būdą, didelę jai meilę, nepaprastą korektiškumą 
ir taurumą apsiėjimuose, negi galėjo ji išsižadėti savo mylimiausios 
šeimos, seno tėvo, kurio džiaugsmui ji, rodos, ir sutverta buvo gy
venti, tėvynės, kuriai tiek daug dirbti žadėjo. O Curie jai rašė: „jis 
nedrįstąs net manyti apie tokį gražų likimą, kad juodu galėtų drauge 
pereiti gyvenimą užhipnotizuoti savo svajonėse, — jos patriotizmo
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svajonėse, abiejų aukščiausio žmoniškumo vykdymo svajonėse, abie
jų moksliškose svajonėse“. Pramatė jis, jog juodu negali labai pakeisti 
savo luomo medžiaginės būklės, bet mokslo srityje juodu abu gali 
turėti vilties ką nors gera nuveikti. Tokiems tikrojo idealisto tikri
nimams Marija nusileido.

Medžiaginių gyvenimo sunkumų, ypač kai reikėjo auginti vy
resnioji duktė Irena, juodu turėjo labai daug. Gyveno paprasčiausiai, 
bet tvarkingai. Marija savo dukterų, jas dvi užsiaugino, ir fizine 
sveikata _ir auklėjimu labai rūpinosi. Prieš išeidama į laboratoriją ji 
palikdavo vaikus, būdama tikra, jog joms bus neilgu mamos sulaukti 
ir jos nieko nepristigs. Dukters knygoj pavaizduoti šviesiausi pavyz
dingos motinos atsiminimai.

Tikros M. ir P. Curie svajingo gyvenimo laimės dienos vyko 
mokslo darbų laboratorijoj, stebint ir atskleidžiant dar niekam pa
saulyje nežinomas gamtos paslaptis. Pirmieji Marijos darbai paskelbti 
buvo apie magnetus.

Kartą, vartydama žurnalą, kur rašė apie naujausius fizikos tyri
nėjimus, ji sustojo ties Becquerel darbais. Kai Roentgen aptiko X 
spindulius, H. Poincarė manė ar neskleis panašių spindulių flo- 
resencijos reiškiniais pasižymį kūnai. H. Becquerel ėmėsi tyrinėti 
urano druską. Jis pastebėjo; jog uranas skleidžia spindulius. Jie veikia 
fotografijos plokštelę, iškrauna elektroskopą. Tų spindulių būna ir 
tuomet, jeigu urano druska ilgą laiką palaikoma tamsoj. M. Curie 
ir kilo klausimai: 1) kas atsitinka pačiam uranui to spinduliavimo 
metu ir 2) ar turi jau jis tokią prigimtį, kad spinduliuoja. Tuos klau
simus Marija pasirinko savo doktorato temai.

Buvo rūpestis, kur gauti įrankių ir laboratoriją tyrimams. Įtai
sant laboratorijai įrankius, perkant tyrimams medžiagą, šeimos išlaidų 
sąskaitos dar labiau susiaurėjo. 3'00 fr. gaunamos P. Curie algos nebe
užteko pragyventi. Reikėjo ieškoti apmokamo darbo. Negreit jo gavo. 
Marija ėmė mokytojauti Sėvre mergaičių institute, o P. Curie fizikos, 
chemijos ir gamtos mokslų institute. Be to, jis dirbo ir savo pirmo
joj tarnyboj, laboratorijoj, kristalų reiškinius tyrinėdamas.

Padorios vietos laboratorijai Curie negavo. Apsidžiaugė jie, kai 
buvo pavesta jiems prie universiteto aplūžusi pašiūrė. Pirmiau ten la
vonus skrosdavo, paskui buvo lavoninė ir dabar Marija, aptvarkiusi, 
išvaliusi, nors ir drėgnoj, apytamsėj, vietomis kiauru stogu patalpoj, 
ėmė statyti savo aparatus. Čia drėgmėje, šaltyje praėjo ketveri įtempto 
darbo metai.

1898 m. liepos mėn. Curie paskelbė radę naują medžiagą, turinčią 
bismuto savybių. Ją pavadino poloniju, Lenkijos vardu. 1898 m. gruo
džio mėn. jie pranešė apie radimą naujos radiaktingos medžiagos. 
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Marija ją praminė radium. Pastebėta, jog radiumas esąs labai radiäk- 
tingas. Reikėjo išskirti tą medžiagą gryną. Pradžioje Curie stengėsi 
išskirti drauge ir poloniją ir radiumą. Paskui įsitikino, jog tai negalima 
padaryti. Petras tada studijavo radiumo savybes, o Marija stengėsi 
išskirti gryną radiumą. Buvo pritraukta daugiau darbininkų. Vienas 
jų, A. Debierne, P. Curie nurodymais dirbdamas, aptiko aktiniją.

1902 m., po 40 mėnesių nuo pastebėjimo, jog radiumas egzistuoja, 
Marija išskyrė vieną decigramą gryno radiumo. Urano rūdos tyrinėji
mams Curie gavo iš St. Joachimstahl kasyklų iš Austrijos. Vienos 
prof. Suess rūpesčiu daug tonų rūdos buvo duota jiems veltui.

Dažnai P. Curie sakydavo, norįs, jog ta medžiaga turėtų gražią 
spalvą. Vieną vakarą, prieblandoj, žmona, atsivedusi jį prie vietos, 
kur buvo padėtas radiumas, leido pasigėrėti gražiu spindėjimu, turinčiu 
malonų melsvą atspalvį. Be gražios spalvos, greit buvo pastebėtos ra
diumo deginančios savybės. Pirmasis jas ištyrė pats P. Curie, leisda- 
damas nudeginti su radiumu sau rankos odą ir paskui stebėdamas žaiz
dos gijimą. Antrasis tas savybes pastebėjo Becquerel. Jis nešėsi kišenėj 
tūtelę su radiumo medžiaga. Nudegęs kūną, atbėgo Curie pranešti apie 
tokį netikėtą bandymą. Kilo mintis radiumą pritaikyti medicinai. Pa
tentuoti savo išradimą Curie šeima laikė negarbingu dalyku. Tuojau 
po radiumo aptikimo pasiūlė jiems radiumo gaminimą patentuoti 
„Buffalo Society of Natural Sciences“ Jungt. Amerikos Valstybėse. 
Curie leido tai b-vei jų išradimu naudotis. Net patys jiems aprašė visą 
radiumo gavimo būdą. Curie daug laimės sudarė pats nežinomojo da
lyko aptikimas, o atpildas už jų darbą buvo džiaugsmas, jog dar turį 
sveikatos, jog galį grožėtis miškais, paukščių čiulbėjimu, lauko gė
lėmis ir visa natūralia gamta. Dažnai jie su dviračiais išvykdavo į už
miestį. Garbės Legiono ordiną P. Curie atsisakė priimti net du kartus.

Pirmoji radiumo aptikimą įvertino Šveicarija. Ženevos universi
tetas Petrą Curie pakvietė paimti fizikos prof. vietą. Lyg ir linkęs 
buvo pradžioj ją imti, bet pamanė, jog reikėtų iš naujo laboratorijų 
įrengimą daryti, o tai sutrukdytų kuriam laikui tyrinėjimus. Nuo to pa
siūlymo P. Curie atsisakė.

1903 m. birželio mėn. 25 d. Marija-išlaiko doktorato egzaminą. 
Tą pat mėnesį Petras Curie gavo pakvietimą padaryti paskaitą Lon
dono Karališkoj Akademijoj. Kvietimą jie priėmė. Marija buvo pirmoji 
moteris, dalyvavusi K. A. posėdžiuose. Garsiausi pasaulio fizikai Lord 
Kelvin, Oliver Lodge, Lord Rauyleigh, Sir Villiam Crook ir kiti labai 
vertino radiumo aptikimą. P. Curie apdovanojo medaliu. 1903 m.’ . * • * * 
gruodžio mėn. Švedija Curie paskyrė pusę Nobelio premijos; kitą 
pusę paskyrė H. Becquerel. Tai pagerino kiek ir medžiaginę Curie 
šeimos būklę.
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Prancūzijos mokslininkai, kurių didžiuma iš aukšto žiūrėjo į 
dviejų svajotojų aplūžusio] e pašiūrėje niekų darbus, Devy medalio ir 
Nobelio premijos buvo išjudinti. Petrui Curie Paryžiaus universitete 
pavedė fizikos katedrą. Pagerėjo sąlygos ir visam darbui. Drauge 
su katedra jie gavo ir laboratoriją. Čia persigabeno ir Marija visus 
savo prietaisus.. Buvo duota ir darbininkų pagalbininkų.

Laimė šypsojosi neilgai. 1906 m. balandžio 19 d. Petras Curie 
žūna gatvėje, arklių vežimų katastrofoje. Marija nelaimę pakelia la
bai didvyriškai. Sielvarte paskendusi siela visam išoriniam gyve
nimui pasireiškia tik kiek atbukusiais jausmais. Po vyro mirties jai pa
vedė vyro katedrą—Sorbonos -universitete« Profesoriavo ir labo ratoriją 
vedė nuo 1906 m. ligi 1934 m. Tą laikotarpį Radijo Institutas paskelbė 
483 originalius moksliškus pranešimus. Visi buvo daryti jai vado
vaujant, o jos pačios padaryti 31 pranešimas. 1911 m. Curie gavo antrą 
kartą Nobelio premiją už chemijos darbus.

Drauge su Curie dirbo laboratorijoj asistentė ir jos duktė Irena, 
reiškusi nepaprastą fizika susidomėjimą jau iš pat mažens. Ji ištekėjo 
taip pat už fiziko Frederio Joliot. Irena ir Joliot aptiko dirbtiną ra- 
diaktingumą. Bombarduojant, pvz., aluminį, su radiaktingos medžia
gos spinduliais, jiems pavyko transformuoti tą aluminį. Jie gavo nau
ją, gamtoj nežinomą radiaktingą elementą, kuris yra spinduliavimo šal
tinis. 1935 m. Irena Curie Joliot gavo irgi Nobelio premiją.

Didžiojo karo metu radiumą pritaikė medicinai. Iš turtingų ponių, 
markizos de Ganay ir princesės Murat, Curie gavo du pirmuosius 
automobilius, kuriuose įtaisė radiologijos stotis. Pažadėjo automo
bilius grąžinti, kai jų nereikės, arba, jei jie liks sveiki, po karo. Pra
džioj kariai labai rezervuotai žiūrėjo į Curie jiems siūlomą patarna
vimą. Kai pamatė, jog rentgenogramos karo chirurgijoj labai naudingos, 
kariuomenė įsisteigė net kelis šimtus tokių stočių. Pati Marija visą 
karo laiką dirbo paliai frontą. Kai buvo tautiečiai paprašyti aukų, ji 
padovanojo visą 1911 met. gautąją Nobelio premiją. O kai rinko 
iš piliečių auksą, jibūvo nunešusi sulydyti ir visus gautus ordinus. 
Tik kariuomenės įgaliotas rinkėjas šios aukos nesutiko priimti.

1921 m. Curie, Amerikos moterų kviečiama, lankėsi Amerikoj, 
Gautąją iš Amerikos moterų dovaną, vieną gramą radiumo, tuojau ji 
paskyrė mokslo reikalams ir čia pat paprašė notarą surašyti dokumen
tą, nes radiumas yra labai brangi medžiaga. Savo pagamintąjį radiumą 
Curie irgi atidavė Radiumo Institutui.

Curie rūpesčiu 1932 m. gegužės mėn. 29 d., jai pačiai dalyvaujant, 
prezidentas Moscickis Varšuvoje atidarė Radijo Institutą. Curie per 
Amerikos moteris parūpino vieną gramą radiumo ir šiam Institutui.

v Curie, jauna būdama, poilsio nemėgo. Vyrui esant gyvam jų
■ - . . • v .
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M. Mykolaitytė 
t , - ,

Mūsų dvaras
’ ' ’ * * »

'• ■ • ■ • t

Mūsų žemė, mūsų sodai,
Kaip karaliaus dvaras:
Baltos skraistės, balti tiuliai
Ir kristalai karo.

Stovi liepos mezginiuotos
Nuo galvos lig žemės
Puikios grožio karalienės, 
Puikios dvaro damos.

" Ir beržų, lyg karalaičių
Su baltais parikais 
Išrikiuotos tankios eilės, 
Tankios eilės — rikės. 

b

Senis topolis — karalius
Nusvarinęs barzdą
Žvelgia žemę — baltą dvarą,

~ Stebi dvaro vaizdą.

Ir patiko seniui dvaras. -
Atsiduso laimė ...
Sulingavo baltos liepos, 
Sudrebėjo žeme.

,

Tuoj kristalai subyrėjo...
Ir beržų patikai. ..
Gražios damos — karalienės 
Liko nuogos plikos,

pramoga buvo pakeliauti dviračiais. Senstelėjusi nuvykdavo drauge 
su dukterimis kelioms savaitėms metuose atostogų į savo namus Saint 
Louis saloje. Ten yra poilsio vieta Sorbonos profesorių. Jaunatvės 
miklumu čia praktikavo plaukymo ir irklavimo sportą.

Sklodovskių šeima buvo labai religinga. Marijos vaikystė praleista 
religingoj nuotaikoj. Ištekėjusi už protestantų tikėjimo, bet ateisto 
Curie, ir ji pati, dukters Ievos liudijimu, pasidariusi religijai visai 
abejinga.

Marija Curie mirė piktybine anemija 1934 m. liepos mėn. 4 d. 
Sancellemoze prie Saint-Gervais sanatorijoj. 1934 m. liepos mėn. 6 d. 
kukliai palaidota šalia vyro Sceaux kapuose.
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Henriette Brey
‘ . ' * » *

Sunkus kelias
Visame name dar buvo žymės liūdnų iškilmių: prieangyje sto

vėjo palmės ir oleandrai; salone baldai sustumti į vieną kampą, aplin
kui mėtėsi juodos uždangos, gedulo šydai, sumindžiotos gėlės. Ore 
dar jautėsi sunkus, alpinantis, degančių vaško žvakių, vystančių vai
nikų, «smilkalo dūmų ir kiparisų kvapas. Viskas priminė gedulą ir 
mirtį.

Didžiajame kambaryje prie stalo sėdėjo šešiolikmetė gedulo rū
bais jaunuolė ir padėjusi geltonplaukę galvutę ant rankų, tyliai verkė. 
Prie lango, priglaudęs galvą prie stiklo, rymojo keturiolikmetis aukš
tas, lieknas berniukas ir sustingusiu žvilgsniu žiūrėjo į tamsų vakaro 
dangų. Po valandėlės, nubraukęs ašaras, priėjo prie mergaitės.

— Neverk, Agniete, -— tarė jis patylomis, uždedamas ranką jai 
ant peties. — Mama gali išgirsti. Klausyk, ji, rodos, jau nubudo.

Iš gretimojo kambario girdėjosi nutrūkstantis kūkčiojimas ir ret
karčiais švelnus, raminantis moteriškas balsas.

Agnietė pakėlė galvą ir užverktomis akimis pažiūrėjo į brolį.
•— Vargšė mama, —- atsiduso ji. — Ak, Klemensai, prieš aŠtuo- 

nias dienas tėvelis dar buvo su mumis, o šiandien jau guli po žeme. 
Man vis rodos, kad tai ne tiesa, kad taip negali būti... Kaip manai, 
Klemensai, ar ana telegrama iš banko galėjo būti tėvelio mirties 
priežastimi?

Klemensas tvirtinamai linktelėjo galva, ir berniuko rimtą veidą 
iškreipė gilus skausmas.

— Tėvelis jau seniai turėjo širdies ligą, — pašnibždomis aiškino 
jis, — o ta žinia jį visai pritrenkė. Žinai, Agniete, kad mes dabar esame 
visai neturtingi — tikri vargšai.
— Ak, menkniekis turtų netekti, by tik tėvelis būtų gyvas. — 

Ir vėl išsiveržė ašaros iš jos akių.
— Taip, tikrai, Agniete, tada būtumėm laimingi, nes ir mamytė 

būtų sveika. O dabar ji visai bejėgė, ne^tėvelio mirtis ją labai paveikė. 
Į — O kai nebebus Reginos kas tada bus, Klemensai?
Į '

; — Reginos?! — nusigandęs berniukas pažvelgė į ją. —- Ar tu
manai, kad ji mus dabar paliks? .

j — Žinoma, Klemensai, ji kitaip negalės padaryti. Juk daugiau
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metų, kai susižiedavusi, kraitis paruoštas, butas sutvarkytas. Seniai 
juk nutarta, kad vasarą bus vestuvės. Hugonas ilgai nenorės laukti 
— ilgiausiai pirmuosius kelis gedulo mėnesius.

Berniukas nuleido galvą, ir abu valandėlę susirūpinę tylėjo.
— Agniete, ar tau aišku, ką mums reiškia būti vargšais? — pra

bilo po valandėlės Klemensas. ' Viskas bus parduota — šis mielas, 
senas, gimtasis namas ir viskas; ką iki šiol vadinom savo nuosavybę. 
Nuošalioje gatvėje turėsime išsinuomuoti mažą butą ir gyventi iš ma
mytės kuklios pensijos. Visi tarnai jau atleisti, kitą savaitę išeina ir 
Greta. Vakar vakare pats girdėjau, kaip dėdė Julius pasakojo tai 
Reginos sužieduotiniui. Jie sėdėjo mėlynajam kabinete ir nežinojo, 
kad aš esu gretimame kambaryje — aš norėjau dar pasimelsti prie 
tėvelio karsto. Ir — ir — o, Agniete, aš negalėsiu studijuoti, sakė dėdė, 
turėsiu mesti mokslą gimnazijoje ir eiti į teisėjo raštinę raštininku. 
Taip, raštininku arba į krautuvę pardavėju ... Jis.dar minėjo, kad...

— Ne, jokiu būdu jis negali pasakyti savo seselei, kad ji turės 
eiti tarnauti j rūbų parduotuvę ir — kad mama, gal būt, jau niekad 
nebepagis...

Valandėlę kambaryje buvo tylu.
— Agniete, Klemensai! — pasigirdo švelnus balsas.
Gretimo kambario duryse pasirodė vyresnioji sesuo Regina, labai 

išbalus ir nemigus. Jos veide ryškėjo, toks didelis skausmas, kad 
abu nusigandę pašoko. '

— Regina, seserėle, nesikankink! Dar susirgsi, o ką mes tada 
darysim?! — riktelėjo Agnietė, apglėbė ją ir pravirko, o Klemensas 
vyriškai kovojo su besiveržiančiomis ašaromis.

Susikabinę stovėjo brolis ir seserys.
Regina pirmoji susgribo.
— Eikit, truputį pabūkit pas mamą, aš turiu dar šį tą sutvarkyti. 

Būkit pas ją, kol aš jus pavaduosiu.
Regina pasiliko viena. Viena su savo skausmu. Liūdėjo mylimo 

tėvo, gailėjo brangios motinos, slėgė ją rūpesčiai ir dužo jos laimė. 
Nuvargus sukniubo kėdėje ir atrėmė galvą į atlošą.

„Ir ką mes tada darysim!“ —■ pasakė sesuo. Tie žodžiai vis dar 
aidėjo Reginos sieloje.

Taip — ji neturi teisės jų palikti — negali klausyti savo širdies 
ir rūpintis tik savo laime. '

Vis labiau ir labiau ryškėjo kelias, kuriuo ji toliau turės eiti: 
sunkusis pareigos kelias — neišvengiamos, griežtos pareigos, kuri rei
kalauja paaukoti savo asmeninę laimę. O Regina nebuvo iš tų, kurie, 
pažinę savo pareigą, vengtų jos. Nors ir skaudančia širdim, vakar 
vakare ji nutarė padaryti taip, kaip reikalauja pareiga.
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Ar galėtų ji palikti savo motiną, kuri dabar visai bejėgė, kaip 
mažas kūdikis? — Visą gyvenimą švelni, trapi, išblyškusi, ligota mo
teris, vienintelis tėvų vaikas, buvo visuomet mylima ir lepinama. Jos 
vyras saugojo savo mylimą žmoną nuo menkiausių rūpesčių ir nema
lonumų, nes ta moteris nebuvo sukurta gyvenimo prozai, nepažino ji 
gyvenimo sunkumų ir aštrių jo reikalavimų. Ji gyveno tik vyro mei
lės saugoma — dėl to ir sugniužo, kai mirtis taip netikėtai atėmė 
mylimą vyrą — globėją. Sunkūs nervų sukrėtimai kartojosi ir para- 
lyžavo kairiąją kūno pusę... Toji liga juk kada nors paralyžuos ir 

, dvasines jėgas. -
Reginą nupurtė šaltas drebulys, pagalvojus apie tai. Vargšė, 

vargšė motina! .. ,
Ne — ji negali eiti su sužieduotiniu. Ji reikalinga motinai. Be 

to, brolis ir sesuo — švelni jaunutė ir gabusis berniukas, jos mylimasis 
brolis .... Ar jo gabumai turės žūti gyvenimo kasdienybėje? Ar jis 
visą gyvenimą turės likti raštininku ir graužtis nenumaldomu ilgesiu 
nepasiekto tikslo?... Ne, negali taip būti, ne, ne!. ..

Regina lyg maldai sudėjo rankas. Ji bus abiems našlaičiams tėvu 
ir motina. Atsisakys ir paaukos savo laimę dėl jų . ..

Verksmas smaugė ją, pagalvojus apie sužieduotinį. Ką jis į tai 
pasakys? Prieš valandą ji nusiuntė jam laiškelį, kurį vakar plyš
tančia širdim parašė ir kuriuo prašė grąžinti duotąjį žodį, atsižvelgiant 
į pasikeitusias aplinkybes ...

Sunkiausias uždavinys dar laukė jos. Ji žinojo, kad jis nežiūrės 
jos prašymo palikti ją ramybėje, ir tikrai pats ateis ...

O, Dieve, kad tai jau būtų praeityj!
Tačiau ji turi būti tvirto nusistatymo. Vien dėl jo. Visai netur- 

tinga moteris, su sergančia motina ir dviem, globos reikalaujančiais 
jaunuoliais, būtų jo gyvenime tik kliūtimi, kuri nuolat jį trukdytų, 
varžytų jo kilimą aukštyn, kol, pagaliau, visai nutrauktų į kasdieninių 
rūpesčių sūkurį. O ji juk getai žino jo troškimą iškilt, tapti garsiu, 
žinomu — aukštyn, nesigailint jokios aukos.

Iš neturtingo studento Dr. Hugonas Ešeris per skurdžius studijų 
laikus, dėka savo tvirtos valios, prasiveržė iki aukštosios mokyklos 
kandidato į profesorius. Dėl jo gabumų jam buvo pranašaujama šviesi >
ateitis, kurios ji, suprantama, neprivalo sudrumsti... Vėliau jis, gal 
būt, bus jai širdyj dėkingas už tokį žygį — vėliau, kai žaizda užgis . ..

Pasigirdo skambutis. Įėjus Greta tarė:
— Ponas Dr. Ešeris nori pasikalbėti su panele Regina.
— Nuveskit poną daktarą į mėlynąjį kabinetą. Aš tuoj nueisiu.
Regina veltui stengėsi nusiraminti; širdis smarkiai plakė, rodos, 

išlėks iš krūtinės. Ak, kaip sunku, baisiai sunku!...
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Dr. Hugonas Ešęris, nuliūdęs ir suraukęs kaktą, stovėjo, atsirė
męs į knygų spintą. Kai pamatė Reginą, gedulo rūbais, išblyškusią, 
pilnomis skausmo akimis į jį žiūrinčią, sutirpo jo pyktis ir rūstybė. 
Meilė suliepsnojo širdyje.

— Regina, mano miela, — sušuko jis, švelniai ją apglėbdamas. — 
Sakyk, kad tai ne tiesa, ką tu man rašei. Aš tvirtai tave laikau ir 
nepaleisiu. Mes juk priklausom vienas kitam ...

Minutėlei nusviro Reginos galva ant jo peties, bet ji tuoj vėl švel
niai išsivadavo iš jo rankų.

— Ne, Hugonai, — tarė pasitraukdama. — Taip turi būti, aš ki
taip negaliu. Dievas mus bando. Man plyšta širdis, kad turiu tave 
įskaudinti, bet, tikėk Hugonai, aš negaliu kitaip, negaliu. Mes turime 
skirtis.

— Niekuomet, — karštai pertraukė jis. — Juk galima viską gerai 
sutvarkyti... Be to, tu pasižadėjai man, davei žodį.

— Turi atleisti mane nuo pažado, grąžinsi mano žodį, Hugonai. 
Aš juk tau viską parašiau. Zinai, kad nelemtasis banko bankrotas 
prarijo visą mūsų turtą. Be to, aš negaliu palikti saviškių. Kaip aš 
galėsiu džiaugtis laime, žinodama, kad jie vargsta ir skursta? ...

— Tavo motina bus ligoninėje gerai prižiūrima, o Agnietė ir Kle 
mensas ... — Jis nedrąsiai paaiškino, ką manąs apie jaunuolių ateitį.

— Nesakyk toliau — pertraukė jį Regina susierzinus. — Kaip 
aš atsakysiu prieš Dievą, jei dabar saviškius palikčiau ir kurčiau savo 
laimę?

Hugonas nusiminęs tylėjo ir žiūrėjo į ją.
— Hugonai, prašau, neapsunkink dar labiau mano nelengvos pa

reigos, — paprašė Regina drebančiu balsu.
— Tavo pareiga? . .. — šoko jis. — Juk turi pareigų ir man.

■— Visas kitas pareigas viršija vaiko pareiga tėvams, -— atsakė 
kukliai.

— Tai tu manęs niekuomet nemylėjai, — aštriai, pastebėjo jis, — 
jei taip lengvai manęs išsižadi.

Ji liūdnai nusišypsojo ir tylėjo. „Lengva?!“ Tegu jis taip gal
voja. Gal būt, jo įžeista savimeilė padės jam greičiau nusiraminti.

— Baikim! — tarė ji tyliai, nes jautė baigiantis savo jėgas. — 
Skirkimės be pykčių ir rūstybės. Tu rasi kitą, sukursi naują laimę. 
Ir aš nuoširdžiausiai trokštu tau kuo daugiausia laimės. Atleisk man, 
Hugonai, ir — Jik sveikas! '

Jis sukando dantis ir atsiduso.
— Regina, — maldaujamai prabilo, eidamas prie jos. Tene

būna tai paskutinis tavo žodis. Pagalvok dar...
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Ieva Andrulytė,
Šiaulių Valstybinės mergaičių gimna
zijos direktorė, paskirta į Švietimo 

Tarybą

— Tai mano paskutinis žodis, — atsakė ji dusliai, bet tvirtai.
Hugonas minutėlę žiūrėjo sustingusiu žvilgsniu į ją, karčiai nu

sijuokė ir, tyliai nusilenkęs, ėjo į duris.
— Hugonai, — riktelėjo Regina skausmingai, — ar nerasi dėl 

manęs nė vieno atsisveikinimo žodžio?! Ak!.. .
Dr. Ešeris, lyg vejamas, išbėgo pro duris, ir Regina dar girdėjo 

užsidarant paskui jį išeinamąsias duris ...
Po valandos Regina, išsiverkusi, įėjo pas motiną ir suklupo prie 

jos lovos.
— Dabar aš jau tikrai liksiu visam laikui su jumis, mamyte, — 

kuždėjo Regina, padėjusi galvą ant motinos lovos. — Hugonas grą
žino mano duotąjį žodį.. . ir aš jūsų nepaliksiu.

Nusigandus ligonė susiėmė rankas.
— Regina, mielas vaike, pagalvok, — tu dėl mūsų pasiaukojai, 

— sušnibždėjo motina.
— Nekalbėk, mamyte, mano vieta pas jus. Aš privalau jumis 

rūpintis, turiu pavaduoti brangųjį tėvelį. Tai mano tolimesnio gyve
nimo uždavinys.

— Telaimina tave Dievas, dukrele, — švelniai pasakė motina.
Tačiau vėlai naktį, nuėjus į savo kambarį, Regina dar kartą ko

vojo su savo jauna, karšta, laimės ir meilės trokštančia, besiilginčia 
širdimi, verkė, laužė rankas, blaškėsi, gilaus skausmo kankinama, kol, 
pagaliau, sukniubus po Nukryžiuotojo kojomis, nusiramino.

S
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E. Bujokaitė
> ■ . ‘ •

Pralošta partija
Jiedu lošė kortomis: Abu buvo susikaupę, tylėjo. Ji sėdėjo; kaip 

visuomet, susirangiusi sofoje ir sutraukusi antakius, ilgai ir rimtai 
svarstė prieš kiekvieną kirtį. Kartais jos akys nuslysdavo nuo vė
duokle išskleistų kortų į prieš sėdintįjį ir tada jos kakta išsilygindavo, 
•silpnas nusišypsojimas slystelėdavo lūpų pakraštėliais: ji aiškiai matė 
jo rankų virpėjimą.

Pabaigė. Jis turi 5, ji 4. Ji vėl dalina.
— Onute, atmink, kad tai rimtai. .. Bet apskritai, argi tu gali 

ką nors nepakeičiamo pasakyti?... Dažnai nė pati negirdi, ką pasa
kai, o kiti patiki... Bet šį sykį davei žodį, argi ne? — su augančia 
viltimi ir nerimu paklausė jis, nedrąsiai, bijodamas ją įžeisti savo ne
pasitikėjimu.

Bet ji, nerūpestingai numesdama kortas, atsako linksmai ir nuo
širdžiai. 

' ■ - ■ • , '

— Na, žinomai Lyg aš jau nė prižado tęsėti nebegaliu.
— Taigi, jei aš išlošiu tuos 66, tai... sekmadienį važiuoju in- 

dulto —■ kad būtų visai tikras, kad nebebūtų abejonių, pakartoja jis.
— Baik! O jei praloši?... — su trupučiu ironijos prideda ji.
— Tada aš turįs nebeturėti vilties.
— Na, ar ne taip sakiau. Aš sakiau — tuoj, šį vakarą atsisvei

kinti amžinai, kaip dainuojama meiliuose romansuose. Pasiimti ke
purę ir niekuomet nebeįeiti į mano kambarį, nebepasakoti daugiau 
savo sapnų ir nebeskaityti dienoraščio — ji atkerta jau visai atšiau
riai ir šaltai. Jis papratęs prie jos kaprizų, bet nejauku jam pasidaro.

Šį sykį laimi ji.
— Žiūrėk, kaip plaka širdis — jis paima jos ranką ir prisideda 

prie krūtinės: ten daužosi retais stipriais smūgiais.
Dar kartą išdalina. Sulošia. Taškų skaičius išsilyginą. Vie

nam ar kitam stinga tik vieno tąško ir bus laimėta. Jis nervingai, 
nekantriai pašo kortas. Ištiesia jai kaladę perkelti. Bet Ona nulei
džia kojas nuo sofos, lėtai susiranda jomis šliures ir atsikelia nuo stalo.

— Baikim, Onut, kelk — paprašo jis. Ji nieko neatsako, nu
stumia sunkią drobinę užlaidą ir pasiremia ant lango. Paskui pamažu 
priglaudžia kaktą prie aprasojusio stiklo. Už ląngo visai tamsu, lyg 
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tuojau, čia pat, už sienos būtų giliausia duobė, praraja; per dvigubus 
langus silpnai girdėti vėjo švilpimas nuogame seno dvaro sode. Ir 
nieko nieko daugiau ... Miestelis už pusės kilometro į kitą pusę. Nė 
vieno žiburio.

„Kvaila aš. Kaip tai galima? Juk tai nerimta ... — »stumdosi 
kažkokios minčių nuotrupos. O kodėl ne? Baigti reikia. Treti me
tai, lenda ir lenda .. . Dirbame toj pačioj mokykloj, gyvename po tuo 
pačiu stogu... Nusibodo“.

— Onut, tai lemiamas kartas, eikš... — tyliau pakartoja jis 
prašymą. Ji jaučia, kad jis nori prieiti, paimti ją už pečių ir, žiūrė
damas savo šviesiai rudomis, a tg tąsiomis, įsimylėjusiomis akimis, pa
sakyti ką nors švelnaus ... Nori ir bijo.

Stud. St. Prapuolenytė, 
vienintelė studentė, išrinkta į V. D. U. 

Studentų Atstovybę.

„Kodėl jis nevadina manęs Ona? Man daug labiau patiktų. Tai 
atrodo iškilminga, rimta, ir primena kažkokį įdomų kunigaikštytės 
tipą iš seniai skaityto romano... Paskutinis kartas ... O jei išlošiu? 
Gal iš karto nuobodu būtų, aš taip prie jo pripratus. .. Jis vaikščiotų 
ten vienas savo kambariuose per ištisas naktis... O man girdėti. Taip 
juk būna, kai susipykstam. Susipainiojau, susirišau, nenoromis, ne
tyčia ... O jei pralošiu?“

Ji krūpteli, lyg pro langą, ką matydama ir atsigręžia. Jis vis lau
kia prie stalo, rimtas ir įkyriai kantrus su savo plike, aptrintu švarku 
ir minkštomis rankomis.

— Paskutinis, tai paskutinis! Pažiūrėsim. Dievas, velnias, li- 
kima»s ar tiesiog aklas atsitiktinumas nulems tamstai, ponas Benedikte, 
arba gyventi su nepakenčiamiausia pasaulyje moterimi surištam ne- 
atmezgamuoju mazgu, arba palikt dar tamstai neribotam laikui laisvę 
ir ramybę — iškilmingai, ironiškai ir atšiauriai pradeklamuoja ji per
keldama kaladę.

Jis skubiai išdalina. Jo pirštai vos sugraibo nuo stalo kortas, 
taip jie dreba. Jis jas meta ir ima įtartinai lėtai ir atsargiai. Jos kor
tos labai blogos, ir jai pasidaro- baugu. Nervai įtempti, lyg stygos. 
Jai norisi kartu verkti ir kvatoti.
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' — O tau argi vis tiek? — paklausia jis vis dar vildamasis.
—- Visai vis tiek. Kitaip juk nebūčiau lošusi iš savęs ir savo 

gyvenimo. O tu kvailas, žinai tai, ir loši. Ir kas bus kai išloši? 
Turėsi mane imti — taip buvo sutarta, — niekaip negalima buvo su- 
prasti, ar ji juokiasi, ar tik dedasi.

— Jei taip, tai baigta! — jis džiaugsmingai meta, beveik žiauriai; 
greit atsistoja ir praskleidžia kortas ant stalo. Jis buvo išlošęs.

Ona sukanda lūpą, jai baisiai pikta. Tada jis susivaldo. Per
eina per kambarį, atsišlieja tolimiausios sienos ir pasako pasikeitusiu 
balsu, pašnabždomis:

— Ne, Onut, taip negalima. Juk tu nenori, aš žinau. Tu tik 
pasijuokei dabar ir viskas. Tebūna viskas, kaip nieko nebuvę, kaip 
pirma. Aš visai nelaikau tavęs surišta tuo keistu pasižadėjimu. Aš 
lauksiu dar, lauksiu tol, kol tu geruoju, pati pasisakysi. .. — ir jis 
stovi ten, toli, lyg pabėgęs nuo jos — erzinančios, nepastovios ir 
pavojingos.

Bet jai nemalonu net pagalvoti apie tą biaurų ,,kaip pirma“. Spren
dimo, pasiryžimo džiaugsmas kovoja joje su kažkokia baisia apatija. 
Kritimo svaigulys ją įveikia.

— Tai tau ir na! Aš maniau, kad tu džiaugsies išlošęs, o tu jau 
Išsižadi manęs, Benediktai, nė nepadėkoji? ...

Tada, vis dar nepajėgdamas išskirti jos žodžiuose kažkokios siau
bingos patyčios nuo nuoširdaus džiugesio, jis lyg palaiminimo siekia 
jos rankų. Ji stovi nejudėdama ir visai nežiūri į ties ja pasilenkusią 
galvą. Žalias lempos abažūras jos veidą daro negyvą ir be šešėlių.

— Bet... tu verki? — pastebi staiga jis, paėmęs į abi rankas 
jos veidą.

— Nieko, tai tik mano akys rasoja — ji vėl stengiasi nusišyp
soti (kur aš •skaičiau tą frazę?). O dabar gali eiti miegoti, pone ve
dėjau. Gali planuoti ir galvoti ką nori, su viskuo sutiksiu. Juk tu 
išlošei!...

Ir ji prisiverčia atsisveikinti šiltai, meiliai. Paskui grįžta jį pa
lydėjusi ir ilgai stovi pašydama kortas prie stalo. Lyg kokį žaidimą 
prisiminusi meta kortą ir kartoja dainuodama, pratęsdama — baigta, 
baigta... Ne, ji tik įsikalbėti sau tai nori. Iš vedėjo kambarių pasi
girsta sukinėjamas radijas... Toli toli kimiai loja šunys ... Vėjas, 
atrodo, nurimo, bet tamsuma ta pati.. .
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A.Tamošaitienė

‘ Lietuvių moterų tautiniai drabužiai
• • ¥ J

Senieji tautiniai drabužiai

Kiekviena tauta tyrinėdama savo praeitį ieško savitos tautinės kul
tūros, kuri per ilgus šimtmečius toje tautoje gimė, augo ir bujojo. Mūsų 
kalba, dainos, archeologija ir etnografija tai visos tautos kūryba. Naujus, 
dabar sugalvotus kalbos žodžius, dainas, rankų darbų dirbinius laikome 
ne visos tautos, bet atskiro asmens kūryba.

Lietuvių tautiniai drabužiai yra senosios lietuvių tautodailės šaka. 
Archeologija ir kiti senovės dokumentai rodo, kad gilioje senovėje mūsų 
krašte labai plačiai namie buvo audžiami puošnūs drabužiams audeklai 
ir iš jų siuvami saviti tautiniai drabužiai. Tautinių drabužių buvo pa
prastų kasdieninių ir puošnių išeiginių. Senovės lietuvaitės turėjo dra
bužių ne tik po keletą, bet ir po kelioliką eilių. Drabužių gausumą ir 
jų įvairumą galime nustatyti ne tik iš dabar sodžiuje atrandamų seno
viškų audinių, bet ir iš tautosakos turinio, kaip vestuvių aprašymo, kür 
smulkmeniškai nusakyta visa vestuvių apranga ir visi jaunosios kraičiai. 
Kraitinėse skryniose tarpe senoviškų drabužių randama itin puošnių ir 
brangių, net įausta, išsiūta ar išpinta aukso bei sidabro gijomis.

Tikrieji mūsų tautiniai drabužiai yra ne anuometinės mūsų didikų- 
bajorijos sukurti, kurie puošėsi atsivežtais užsieniniais drabužiais, bet 
sodžiaus žmonių, kurių neveikė jokia svetimybių įtaka.

Sodžiaus žmonių tautiniai drabužiai tai pačių moterų verptos gijos, 
austi audeklai, rinkti raštai, derintos spalvos ir pagaliau pačių pasiūta. 
Ano meto lietuvių diduomenės drabužių audeklai ne tik parvežti iš kitų 
kraštų, bet ir jų pasiuvimai, tai tikros kopijos kitataučių to laiko mados 
drabužių. Todėl atgaivinant tautinių drabužių dėvėjimą,’nekurkime visiš
kai naujus, abejotinos vertės drabužių modelius, bet prisilaikykime tikrųjų 
lietuvių etnografinių drabužių, kurių įvairumas, didelis savitumas ir pasa
kiškas grožis traukia akį ne tik paprastų žmonių, bet ir didelių menininkų.

Tautinių drabužių savitumai
.Tautiniai drabužiai yra visuomet saviti ir įdomūs, kada visas šimtas 

nuošimčių yra juose sodžiaus žmonių darbo ir kūrybos. Iš savo ūkiuose 
išaugintų linų, kanapių, savo avių vilnų, prie menkos balanos šviesos 
buvo verpiamos ploniausios gijos tautiniams drabužiams austi. Kai ku-
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Žemaičių tautiniai 
drabužiai

riems audeklams gijos būdavo ypatingu būdu spurgais susukamos, bali
namos ir dažomos. ■

Verpalų dažymui vartojo tik augalinius dažus, kaip ąžuolų žieves, 
beržo lapus, samanas, augalų šaknis ir žiedus. Tokiais dažais nudažytų 
verpalų spalvos buvo itin švelnios ir akiai malonios. Dažant . verpalų 
sruogas, kai kur perrišdavo, kad tose vietose verpalai nenusidažytų — 
būtų margi.

. Tautiniams drabužiams austi buvo pasirenkama šimtai įvairių audimo 
būdų. Vieni audeklai dimais audžiami, kiti — išrenkami, treti — kaišyte 
kaišomi ir kitokiais audimo būdais marginami, žodžiu, kad. tik būtų 
įvairiau, gražiau.

Patys Senoviškiausi audiniai kuo paprasčiausių audimo būdų ir spalvų 
derinimo, o vėlyviausi labai sudėtingų audimo būdų ir puošnių raštų 
bei spalvų.

Tautinių drabužių pasiuvimas taip pat savitas — platūs, daugelio palų 
raukti arba klostyti sijonai, prie juosmens rauktos priejuostės, į liemenį 
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pasiūti kiklikai, plačiom, ilgom rankovėm, puošniai siuvinėti ar parinktais 
raštais pamarginti marškiniai, gintaro karoliai, ant galvos rangiai, galionai, 
skepetaitė ar nuometas, tai vis tautiniai moterų drabužiai. O kiek daug 
prie tų drabužių įvairių atskirų dalių bei pagražinimų, sunku ir išskai
čiuoti. Taip pat buvo savitas ir tautinių drabužių dėvėjimas; sijono užse
gimas, priejuostės prisikišimas, o ką bekalbėti apie painų nuometo užsi- 
rišimą. Kaip matome, tikrieji tautiniai drabužiai pačių moterų pagaminti 
nuo gijos iki pasiuvimo ir jų savito vilkėjimo.

Tautiniai drabužiai atskirose apylinkėse
Lietuva yra susiskirsčiusi į keletą provincijų: Žemaitija, Aukštaitija 

ir Suvalkija. Šių provincijų žmonių yra skirtingas būdas, papročiai ir 
jų dailė. Tyrinėjant senovinius drabužius randami dideli skirtumai ne tik 
tarp žemaičių, aukštaičių ir suvalkiečių drabužių, bet kiekvienas valsčius 
ir net atskiri kaimai turėjo kitokius drabužius. Seniau moterys ypatingai 
lenktyniavo dėl gražesnių drabužių pasigaminimo. Jei viena ūkininkaitė
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išsiaudė sau drabužius per keturias nytis, tai kita, jau keturnyčiame au
dekle, kai kurias gijas pakilnojo, parinko arba pakaišė, Kiekviena sten
gėsi, kad jos drabužiai būtų puošnesni ir savitesni už kaimynės. Nors 
lietuvių moterų tautiniai drabužiai buvo labai įvairūs, bet dabar, pagal 
sodžiuose surinktus senus drabužius, jie skirstomi į šias provincijas: že
maičių, Rytų ir Šiaurės aukštaičių, dzūkių, kapsiu, zanavykių, Klaipėdos 
ir Vilniaus krašto. "

Žemaičių drabužiai. Žemaičių senoviniai drabužiai pasižymi ne
sudėtingais raštais, bet " įvairiais audimo būdais. Sijonai ir priejuostės 
audžiamos keturnytai atlasu, ruoželiu ir kitokiais išviršiniais audimo 
būdais, o kiklikai keturnytai arba šešianytai pluošteliu. Priejuostėse tarpe 
atlasinių arba kitokių išviršinių dryžių išaudžiami keturkampi pluošteliai 
arba parenkami dobilėlių raštai. Žemaičių drabužiuose raštai gana kuklūs, 
bet užtat spalvų derinimas labai dekoratyvus. Žemaitės drabužiuose 
kaskart galvojo ne naujus raštus, bet rūpinosi kuklių raštų darniu sugru
pavimu ir vis kitokiu spalvų derinimu. Jų drabužiai ypač pasižymi dry- 
žuotumu, nežymiu languotumu ir smulkiais raštais. Jos mėgo stiprias 
ir kontrastiškas spalvas: raudonų, mėlyną, baltą, žalią. Žemaitės apie 
Telšius, Mažeikius ir Kretingą audėsi daugiau tamsių spalvų drabužius, 
o arčiau Nemuno, apie Tauragę ir Raseinius — šviesius. Tamsesniuose 
drabužiuose raštai paprastesni, šviesesniuose — sudėtingesni.

Žemaitės sijonus siuvasi rauktus arba smulkiai klostytus, o prie
juostes tiktai rauktas. Marškiniai siuvami per krūtinę susegami, su per- 
petėlėmis, vidutinio platumo rankogaliais, apikaklė atversta ir jos galai 
papuošti drobinėmis klotėmis arba raštuoto audeklo surangyta juostele. 
Klosteliais puošiami rankogaliai, krūtinė ir perpetėliai. Kiklikai siuvami 
žemiau liemens smulkiomis klostėmis ir per krūtinę susegami didelėmis 
siūlinėmis sagomis. «

Mergaitės ant galvos dėvi kaspininius rangius, o moterys skepetaites. 
Skepetaitės dėvimos be pabriuvėlių arba su puošniais pabriuvėliais. Že
maitės kaklą puošė dideliais gintaro karoliais. Avėjo raštuotomis koji
nėmis, odinėmis naginėmis, kojanomis ir medinėmis klumpėmis.

Rytų ir Siaurės aukštaičių drabužiai. Aukštaitės pasižymi švie
siausiais. ir švelniausių spalvų derinimu drabužiais. Jų sijonai languoti 
arba parinkti puošniais rinkiniais. Kiklikai audžiami keturnytai pluoš
teliu arba aštuonianytai atlasu. Priejuostės audžiamos įvairiausiais au
dimo būdais, kaip: keturnytės pluoštinės, aštuonianytės ruoželiu arba 
atlasu ir įvairiais sugrąžytais suvėrimais. Priejuosčių apačioje užau- 
džiami raudoni arba mėlyni dryžiai arba išrenkami puošnūs rinkiniai. 
Marškiniai ploniausios drobės su žičkiniais pagražinimais.

Aukštaitės priejuostes ir sijonus siuvosi ne klostėmis klostytus, bet 
rauktus. Marškiniai per krūtinę susegami, su baltomis arbą raštuotomis 
perpetėlėmis, siaurais rankogaliais ir atversta apikaklė. Marškinių api- 
kaklę, perpetėlius, krūtinę ir rankogalius puošdavo siūlėmis ir karbuotąis 
audekliniais trikampiais. Rytų aukštaitės siuvosi dvejopus kiklikus: vienų 
kiklikų, žemiau Jiemens eina stambūs skverneliai, užsikeitę vienas ant 
kito, o kitų — kiklikas užpakalyje siuvamas trumpas tik iki liemens, o 
priekyje su ilgais pusiau apvaliais skvernais. Siaurės aukštaitės kiklikus 
siūdavosi žemiau juosmens labai prirauktus. B *
no
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Dzūkių tautiniai 
drabužiai

1

Raštuotomis kąsinyčiomis, auksiniais bei sidabriniais galionais, baltais 
nuometais, sidabriniais kikliko papuošalais ir karoliais puošėsi grakščio
sios aukštaitės. Aukštaitės dėvėjo vyžomis, naginėmis arba batukais.

Dzūkių* drabužiai. Dzūkių drabužiai mirgėte mirga margumu ir 
spalvingumu. Čia audžiamos įvairių įvairiausių spalvų languotos prie
juostės, languoti sijonai, languotos skepetaitės, languotu audeklu puo
šiami balti marškiniai, o kiklikai audžiami skersadryžiai. Be šių charak
teringų. Dzūkijai languotų audeklų, dzūkės kitas priejuostes audžiasi 
Smulkiomis katpėdėlėmis, o puošniąsias priejuostes, sijonus ir skepetaites 
išrenka susmulkintomis žvaigždutėmis.

Sijonai siuvami raukti, o priejuostės suraukiamos ant virvutės. Marš
kiniai pagražinti languotu audeklu, juostų rinkiniais ir baltais išsitivinė- 
jimais siuvami plačiomis perpetėlėmis, per krūtinę susegami, apskrita 
apikakle ir paįvairinti plačiomis ir siauromis siūlėmis. Kiklikai siuvami 
ant krūtinės su lopu, kurio krašteliuose prisiuvami kaspinėliai kikliko 
susirišimui, vieton kabių ir sagų. Kiklikai žemiau liemens siuvami su
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keturiais skverneliais, vienas ant kito užsikeitusiais arba kikliko šonuose 
suklostoma po keletą klostelių.

Mergaitės galvą puošiasi raštuotomis rangytomis juostelėmis, mo
terys — skepetaitėmis su puošniais pabriuviais.

Dzūkių kaklą puošdavo dideli gintaro karoliai. Jos' avėdavo čem- 
pėmis arba vyžomis. Jos vėliausiai pradėjo dėvėti bateliais.

Kapsiu drabužiai. Kapsiu drabužiai pasižymi stambiu dryžuo- 
tumu. Išilgai plačiais dryžiais dryžuotas sijonas, priejuostė skersai 
stambiai dryžuota, o kiklikas taip pat skersai, bet smulkiai dryžuotas. 
Priejuostėse tarp stambių dryžių iškaišomos įvairiaspalvės stilizuotos 
žvaigždutės ir tulpelės. Kapsiu drabužiai ne labai ryškūs, bet spalvingi 
ir švelnaus derinimo. Priejuostėse ir kiklikuose spindi įaustos aukso ar 
sidabro gijos. -

Sijonai siuvami raukti, priejuostės — rauktos, o kiklikai — ilgi, per 
krūtinę susagstomi sagomis arba segėmis. Kiklikų pakraščiai gražinami 
karbuotomis juostelėmis. Marškiniai siuvami iš plonos ir baltos drobės,
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jie puošiami peltakiais. Marškiniams uždedamos plačios perpetėlės ir 
rankovės įduriamos špygutėmis.

• • ' ■ . . ■ .1

! Mergaitės—galvą puošia pakalkėmis, drobinėmis rangytomis juoste
lėmis ir kitais pagražinimais. Moterys gobiasi balta skepetaite, prie ku
rios pritaisyti puošnūs pabriuviai su kiku. Kapsės kaklą puošia koralų 
šakaliukais.

Zanavykių drabužiai. Zanavykių drabužiai patys turtingiausi ne 
tik raštais, spalvomis, bet ir pluoštine žaliava. Sijonai pasižymi plačiais 
dryžiais ir gražių spalvų smulkiais dryželiais. Priejuosčių išvaizda labai 
puošni turtingais ir stambiais dekoratyviniais tulpių raštais ir spalvomis. 
Priejuostėse stilizuotų tulpių raštai iškaišyti arba išrinkti tarp išilginių 
dryžių arba jie įvairiai išdėstyti po visą priejuostę. Kiklikai audžiami 
dimų pluošteliais tarp išilginių ir skersinių dryžių. Visuose drabužiuose 
gausu įvairiausių spalvų derinimų. Marškinių raštai išrenkami arba išsiu- 
vinėjami stilizuotų tulpelių raštais.
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Sijonai ir priejuostės siuvamos rauktos. Marškiniai siuvami su siau
romis perpetėlėmis, per krūtinę susegami, apskrita apikakle. Marškinių 
rankogaliai padaromi, suraukiant raštuotai visą rankovės plotj. Marškinių 
rankovės susirišamos kaspinėliais — raišteliais. Kiklikai siuvami trumpi, 
žemyn nuo liemens surangyti ir suklostyti išrangytomis klostėmis. Jie 
puošiami klostėmis ir susagstomi kabėmis arba metalinėmis segėmis. Mer
gaitės galvą puošia karieline juosta arba trasais, o moterys gobiasi išsiu
vinėtas skepetaites.

Klaipėdos krašto drabužiai. Mūsų pajūrio ir Rytprūsių lietuvių tau
tiniai drabužiai yra saviti audimo būdais, išsiuvinėjimais ir savitu dra
bužių pasiuvimu. Čia audžiami trejopi sijonai: languoti, plačiadryžiai ir 
siauradryžiai. Priejuostės audžiamos skersinės ir išilginės. Skersinės prie
juostės audžiamos smulkiu rašteliu, o išilginės — stambiais rinkiniais. 
Drabužius ypatingai puošia marškinių, drobulių, skepetaičių, nosinių ir 
galvos papuošalų išsiuvinėjimai. Kiklikai audžiami vienaspalviai arba 
smulkiu rašteliu.

Klaipėdos krašto 
tautiniai drabužiai

i
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Anastazija Tamošaitienė, 
apsirengusi Vilniaus krašto tautiniais drabužiais

Sijonai siuvami raukti, stambiai arba smulkiai klostyti. Priejuostės 
raukiamos arba klostomos. Kiklikai siuvami trumpi, tik iki juosmens ir 
papuošti kitos spalvos klostėmis. Būdingiausias tai marškinių pasiuvimas. 
Jie siuvami per krūtinę nesusagstomi, bet užvelkami per galvą, kad 
lengviau jie būtų užvilkti, viename šone padaromas nedidelis įkirpimas 
Visų marškinių plotis su įdurtomis rankovėmis suraukiamas apie kaklą 
Špygutėmis arba paprastas suraukimas papuošiamas klosteliais arba kito
kiais surangymais. Prie rankovių prisiuvami siauri rankogaliai. Klaipė-
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dietės per juosmenį juosiasi rinktinėmis juostomis. Mergaitės galvą puo
šiasi audekliniu raštuotu lankeliu su šonuose puošniais kaspinais, o mo
terys balta siuvinėta skepetaite susiriša galvą muturu.

Vilniaus krašto drabužiai. Vilnietės moterys ne tik audė, rinko ir 
kaišė puošnius audeklus tautiniams drabužiams, bet dar gražiau ir dar 
kruopščiau siuvinėjo. Kaišytos arba rinktos žvaigždutės, languotame au
dekle tai kiklikams medžiaga. Languotas su vienašaliais dryžiais ir su 
parinktais dobilėliais arba kitais smulkiais rašteliais tai vilnietės puoš
nusis sijonas. O marškiniai, galvaraiščiai, priejuostės ir kaspinai buvo 
renkami rinkiniais arba siuvinėjami. Vilniečių drabužiai pasižymi iškil
mingumu ir turtingu puošnumu.

Vilniečių sijonai ir priejuostės rauktos. Marškiniai stačia apikakle. 
Marškinių krūtinė, perpetėliai ir rankogaliai papuošti ne tik rinkiniais ar 
siuvinėjimais, bet ir įvairių platumų siūlėmis, Kiklikai žemiau liemens 
siuvami aštuoniais vienas ant kito užsikeitusiais skverneliais. Priešakyje 
kiklikas iškerpamas trikampiu smaigaliu į viršų arba į apačią. Iškirp
tame trikampyje įdedamas puošnus pamušalas. Per pamušalą kiklikas 
susagstomas metalinėmis segėmis, kurios pritaisomos prie rinktinių 
juostelių.

Vilnietės mergaitės galvą puošia karbuotu vainikėliu, o moterys — 
galvaraiščiu su puošniu antkakčiu. Mergaičių ir moterų kaklą puošia 
net iki dvylikos eilių smulkių koralų karoliai. 

"W,
•* * »

Nauji tautiniai drabužiai • .
‘ • ■ ■ • • t

Senoviški ir seni tautiniai drabužiai surenkami į muziejus, kad būtų 
tikruoju dokumentu, kokiais kadaise lietuvės vilkėjo. Bet ir šiandie 
daugelis lietuvių nori tautiniais drabužiais pasirodyti tautos šventėse, 
įvairiose iškilmėse. Reikia mums naujų ir gražių tautinių drabužių. Nau
jieji turi būti gaminami pagal senuosius pavyzdžius, bet pritaikyti prak
tiškam dėvėjimui. Jų audeklai gali būti plonesni, o patys drabužiai 
lengvesni. Bet vis dėlto raštai, spalvos, pasiuvimas ir dėvėjimo būdas turi 
būti kiek galima artimesnis senoviškiems ~ tikriesiems etnografiniams. 
Jeigu mes tautinius drabužius stilizuosime, visiškai sumoderninsime, pri
taikydami prie šių dienų „linijos“, tai labai nukentės jų savitumas ir 
tautinis grožis.

.Naujus tautinius drabužius reikia ne iš šilko siūtis, bet sodžiuje 
austis, spalvas derinti ir raštus rinkti tais pačiais principais kaip senovėje.

Senoviniai tautiniai drabužiai nebuvo viena uniforma, bet kas dra
bužis, tai vis originalas, vis kitoks. Tas pat reikėtų daryti ir šiandieną. 
Kiekvienai lietuvei mergaitei ir moteriai reik’ėtų turėti net po keletą tau
tinių drabužių, kurių kiekvienas būtų vis kitokiais raštais, skirtingų 
spalvų derinimu ir pasiuvimu. Tokius papročius ir tokią tautodailę mėgo 
senovėje lietuvės, reikėtų, kad ir šių dienų lietuvės toje pat tautinėje 
dvasioje drabužių dailę dar labiau ugdytų.
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Pijus XL Vasario 10 d. suplevėsavo juodu krepu perrištos ir pusiau 
stiebo nuleistos vėliavos. Visi su giliu širdies nerimu ir liūdesiu sutiko 
žinią — Pijus XI mirė. Visas katalikiškasis pasaulis paskelbė gedulą, 
radijas, spauda geriausiais ir gražiausiais žodžiais minėjo Jo vardą ir 
darbus. Jis savo kilnia asmenybe, gyvenimu ir darbais pelnėsi didžia
dvasio žmonijos Popiežiaus vardą. Jis taip pat yra vienintelis Popiežius, 
kurs 1920 m., būdamas nuncijus Ratti, lankėsi Lietuvoje. Keletas datų 
iš jo turiningo gyvenimo.

Pijus XI — Achiles Ratti gimė 1857 metais gegužės mėn. 31 dieną 
Dessio miestelyje, į šiaurę nuo Milano, bajorų ir gerų katalikų šeimoje. 
Jis buvo ketvirtas vaikas. Tėvai labai rūpestingai auklėjo ir padėjo 
tvirtą pagrindą jo būdo suformavimui. Mokėsi Milane, studijavo Romoje 
1879—1882 m. jėzuitų universitete. Baigęs bažn. teisės mokslus, apgynė 
disertaciją ir gavo daktaro laipsnį. Tuo pat laiku prie tėvų’domininkonų 
studijavo teologiją, o Šv. Tomo Akviniečio universitete filosofiją, ir tie 
abu universitetai jaunam A. Ratti pripažino doktoratus. 1879 m. buvo 
įšventintas į kunigus.

Baigęs mokslą jaunas, vos 25 metų, buvo paskirtas Milano kunigų 
seminarijos profesorium. 1888 m. buvo paskirtas į vad. Ambrozijano 
biblioteką, kuri turėjo 250.000 knygų, 15.000 rankraščių ir turtingą meno 
galeriją. Nuo 1907 m. ėjo tos Milano bibliotekos prefekto pareigas.

Šalia to darbo Achiles Ratti atsidėjęs rūpinosi ir pastoracija, ypač 
tarp varguomenės, steigdamas ir globodamas įvairias organižacijas, k. a., 
mokytojų, kaminkrėčių,- amatininkių, Marijos dukterų sodaliciją ir kt. 
Tuo laikotarpiu jis pasižymėjo ir kaip sportininkas — alpinistas, 1889 m. 
liepos 30 d. įkopęs į Monte Rozos viršūnę.

Karo pradžioje, pasitraukus vokiečiui kun. Ehrle, Vatikano biblio
tekos ir slapto archyvo prefektu buvo pakviestas A. Ratti. Būdamas Va
tikane, jis stebėjo Benedikto XV vertingą karo metu veiklą.

Po Didžiojo karo monsinjoras Ratti buvo paskirtas pirmuoju Len
kijos ir Lietuvos apaštaliniu vizitatoriumi, vėliau nuncijum. 1919 m. 
spalių mėn. 28 d. Vilniuje, asistuojant vysk. Matulevičiui ir kitiems vys- *
kupams, buvo konsekruotas vyskupu. 1921 m, Sv. Tėvas Benediktas XV 
nominavo Milano Arkivyskupu it Kardinolu. 1922 m., mirus Benedik
tui XV, susirinkusi kardinolų kolegija vasario 6 d. išrinko kard. Ratti 
popiežiumi, kurs pasirinko Pijaus XI vardą. Vainikavimas įvyko va
sario 12 dieną.
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Likęs popiežiumi tų pačių metų gruodžio 23 d. paskelbė pirmąją 
encikliką „Ūbi Arcano Dei“, kurioje charakterizavo mūsų epochą, iškėlė 
jos skaudžiąsias žaizdas ir nurodė būdus kaip jas gydyti. Tikėjimas, 
meilė, teisingumas ir taika ypač reikalingi šiems laikams. Savo encikli
kose kėlė tikėjimo, socialinio gerbūvio, auklėjimo, žmonijos sukrikščio- 
ninimo reikalą. Gražiai išplėtė katalikų akciją, įvedė Kristaus Karaliaus 
sąjūdį. Sielodamasis dėl taikos, kurios troško, kad įsisunktų į žmonių 
sielas, 1929 m. sudaro taiką su Italijos valdžia, tuo būdu išspręsdamas 
susikomplikavusius Vatikano ir Italijos santykius. Jo veikimo programą 
simbolizavo žodžiai: įvykdyti Kristaus taiką Kristaus Karalijoje. Visi 
darbai, visos kovos ir siekimai buvo paaukoti Dievo garbei, Bažnyčios 
gerovei ir žmogaus tauriam pakėlimui.

Pijus XI. ~ didis Popiežius savo darbais niekados nebus miręs, nes 
jo idėjos amžinos.

■ . v

Moterims aprėkiamas darbas. Ministerių Taryba š. m. sausio 10 d. 
nutarė patikrinti, kaip vykdomas ankstyvesnis nutarimas dėl vedusiųjų 
tarnybos valstybinėse, savivaldybės ir tose verslamonėse, kur valstybė 
dalyvauja savo kapitalu. Pagal tą nutarimą, jei vienas iš sutuoktinių 
Kaune gauna 600 litų, o provincijoje — 450 litų (jei yra vaikų, tai ši 
norma abiejose zonose už kiekvieną vaiką didinama po 50 litų), tai vienas 
iš jiį turi būti atleidžiamas iš tarnybos. Šiuo nutarimu išrodo pasišauta 
spręsti inteligentų bedarbių klausimas, kuris šiais laikais yra beveik 
visuotinis ir sudaro didelę socialinę problemą — mokyto ir nedamokyto - 
proletariato. Atskirais nutarimais šios problemos neišspręsime, ją iš
spręsti tegali tik; radikali ir pagrindinė socialinė reforma. Atskiri nuta
rimai tik sukiršina vieną visuomenės dalį prieš kitą, tik betiksliai eikvo
jama laikas ir energija ginčams spręsti, teisėms apginti. Mūsų valstybėje, 
kur daugumoje darbas sudaro žmogui pagrindinį pragyvenimo šaltinį, 
turėtų būti visomis išgalėmis skatinamas ir respektuojamas, bet ne aprė
kiamas, neatsižvelgiant ar tai liestų lytį, profesiją ar luomą. Vienodo 
cenzo nustatymas, kvalifikacijos ir darbo jėgų atranka suteiktų galimybės 
visiems drąsos patikimiau žvelgti į ateitį, keltų darbo nuotaiką. Teisin
gumas reikalauja, kad nė vienų teisė nebūtų paminta po kojomis. 
Tautos kultūringumas, pažanga ir abiejų lyčių gerovė kalba už tai, kad 
vieni piliečiai negali daryti skriaudos kitų piliečių atžvilgiu. Anksčiau 
minėtas nutarimas yra nelauktas precedentas moters darbo sričių aprė- 
žimo, nes šiaip ar taip jis daugiausia paliečia moteris, kaip mažiau uždir- 
bančias. Visai pagrįstai moterys parodė didelio susirūpinimo to nuta
rimo pasekmėmis. Moterų delegacija lankėsi pas Poną Respublikos Pre
zidentą, Vyriausybę ir įteikė tuo reikalu memorandumą, kuriame krei
piamas dėmesys į nutarimo netikslumą ir iškeliami šie motyvai:

„1. Lietuvos Valstybės Konstitucija skelbia, kad visi piliečiai lygūs 
prieš įstatymus. Jei moteris, kurios vyras savo intelektualiniais sugebė
jimais pasiekė aukštesnės tarnybos, būtų iš savo tarnybos atleidžiama, 
nežiūrint jos visų sugebėjimų dirbti, tai būtų pažeidžiama lygybės prieš 
įstatymus teisė. .

2. Konstitucija numato darbo ir dirbančių globą. Garantuojama, kad 
bus rasti būdai suteikti darbo ir gyvenimui reikalingo uždarbio galin-
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A. Derain Čigonė
Iš Prancūzų moderniojo meno parodos Kaune

tiems dirbti, taigi ir moterims. Atleidžiant moteris iš tarnybų, atimama 
joms įstatymo laiduota darbo teisė.

3. Įstatymas uždeda pareigą globoti ir remti savo tėvus. Nustojusi 
savarankiško darbo moteris negalės savo tėvams duoti materialinės pa
ramos, o įstatymas neuždeda pareigos vyrui globoti savo žmonos tėvus.

Be to, jaunoji mergaičių karta nesieks intelektualinio išsilavinimo ir 
tuo pačiu bus atimtas jai akstinas intelektualiniai tobulėti.

4. Toj pačioj Konstitucijoj pasakyta: „Valstybė gerbia, saugo ir glo
boja šeimą“. Tačiau, jei atleidžiama iš tarnybos vienas sutuoktinių — 
jau tam tikram laipsny net ardoma šeima. Kitų valstybių praktika pa
rodė, kad šis iš tarnybų atleidimas sukėlė masinius išsiskyrimus. Be to, 
gauną gerus atlyginimus sužadėtiniai atsisakys nuo vedybų ir dėl to bus 
daroma žala ne tik tautos prieaugliui, bet ir šeimos moralei. Lietuvos 
Valstybės Konstitucija pasisako, kad „Tvirta šeima yfa valstybės stip
rumo pagrindas“. *

Mūsų netobuli šeimos įstatymai neapsaugoja žmonos nuo nedoro^ 
vingo vyro išlaidumo ir neretai žmonos, o ne vyro uždarbiu išlaikoma 
šeima. 

. . ■ • A • ' ’

5. Toliau Lietuvos Valstybės Konstitucijoj pasakyta, kad „Valstybę 
gina visi piliečiai“, taigi ir moterys. „Valstybei ginti piliečiai atitinkamai 
prirengiami“. Šiandien visur yra prieita išvados, kad moterys karo metu 
turės užimti visus darbus, kuriuos dirbo vyrai. Jei joms taikos metu ši
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darbo teisė bus atimta, jos negalės tinkamai pasiruošti ir iš to gali būti 
kraštui tik žala.

6. Ištekėjusių moterų iš tarnybų atleidimas neišspręs nedarbo pro
blemos. O tačiau pačiai valstybei tebus tik žala, staiga pakeitus prity
rusius darbininkus nekvalifikuotais.

Mūsų manymu, pirmoj eilėj turėtų būti sunormuotos tų asmenų 
tarnybos, kurie eina keletą pareigų. Be to, skiriant j tarnybas, reikėtų 
atsižvelgti ir į kitokius pajamų šaltinius.

šiuo metu Lietuvoje einama prie visų rūšių darbo suvalstybinimo, 
tad moterys lyg ir visai išstumiamos iš valstybinio darbo.

Moterys todėl pageidauja, kad prie nedarbo problemos ir kitų socia
linių negerovių išsprendimo būtų pritraukiamos visos moterųintelektua
linės jėgos, o ne atstumiamos jos, kaip kad manoma padaryti.

7. Lietuvė moteris, dar valdant svetimiesiems, netrokšdama sau gar
bės ir materialinių turtų, dirbo iš širdies tik savo tautai. Kuriantis ne
priklausomai Valstybei ji irgi kantriai pakėlė visus sunkumus ir nesi
gailėjo aukų. Pakeltų ji ir dabar medžiaginius nedateklius, kurie susi
darytų dėl atleidimo iš tarnybos, jei jie tikrai eitų tautos naudai; tačiau 
ji niekuomet negalėtų nusiteikti kūrybiniam darbui, jei jos pagrindinės 
teisės į darbo pasirinkimą ir šeimos santvarką būtų pažeistos“.

Po memorandumu pasirašė šių organizacijų vadovės:
V. Lozoraitienė — Liet. Moterų Tarybos Pirmininkė, Al. Valeikienė — Liet. 

T. S. „Jaunosios Lietuvos“ Mergaičių Vadė, K. Žilinskienė — Liet. Skaučių Vadė, 
G. Čiburienė — L.T.M. „Gražinos“ Dr-jos Pirmininkė, L. Raupienė — Liet. Moterų 
Globos Dr-jos Pirmininkė, ]. Grigaliūnienė ir Ad. Kabailienė — Kun. Birutės
K. Š. M. Dr-ja, J. Opulskienė — L.T.S. „Jaunosios Lietuvos“ Merg. V-bės narė, 
AL Jasiulaitienė — Liet. Odontologių Dr-jos Pirmininkė, AL Kregždienė -— Liet. 
Odontologių Dr-jos Vice-pirmininkė, AL Galdikienė — L. K. Moterų Dr-jos Pirmi
ninkė, Eug. Mačiulienė — Liet. Moterų Klubo Pirmininkė, A. Hunebelienė — Kū
dikių Gelbėjimo Dr-jos Pirmininkė, E. Pauliukonienė — Liet. Abolicijonistų Dr-jos 
Pirmininkė, J. Dvarionaitė-Montvidienė — Prof. N. K. Roericho Dr-jos Pirmininkė, 
Ö. Krikščiūnienė — „Lietuvos Vaiko“ Dr-jos Vice-pirmininkė, L. Kaveckienė —
L. M.T. Laivynui Remti Dr-jos Pirmininkė, Dr. O. Norušytė — Katalikių Organi
zacijų Sąjungos Pirmininkė, S. Zakarevičienė — Kooperat. Moterų Sekę. Kooper. 
Dr-jos Pirmininkė, A. Šalčiuvienė — Baig. Aukštąjį Mokslą Mot. S-gos Pirmininkė.

Norima tikėti, kad nutarimas nebus vykdomas, bet bus paieškota 
geresnių kelių šią problemą išspręsti naudingesnių būdu. V. D-lė 

3

• M. Baronaitė, kūno kultūros lektorė, sėkmingai vadovavusi tarptautiniame liau--v
dies šokių festivalyje Londone lietuvių šokėjų grupei, šiomis dienomis, Švietimo 
Ministerijos siunčiama, išvyko į Ameriką, kur instruktuos ir paruoš vietos lietuvių 
šokėjų grupes, kurios Pasaulinės parodos metu New Yorke dalyvaus su savo šokiais 
rengiamoje lietuvių dainos programoje. .
• Jubiliejinė krikščioniškojo meno paroda atidaryta sausio 29 d. Parodoje 
išstatyta 570 eksponatų, kurie sugrupuoti skyriais — metalinių kūrinių, skulptūros, 
tapybos, raižinių, architektūros ir audinių-siuvinių; Paroda suruošta bažnytinio 
meno muziejaus patalpose. Ši paroda atidengia ir parodo, kokius meno turtus turi 
bažnyčios ir mūsų liaudis.
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Literatūros laureatai. Su dideliu susidomėjimu buvo laukiama kam 
teks 1938 m. literatūros premijos. Spauda net nekantravo. Visų džiaugs
mui Valstybinę literatūros premiją laimėjo lyrikė Salomėja Nėris-Bačin-- 
skaitė Bučienė už eilėraščių rinkinį D i e m e d ž i u žydėsiu. Tai 

laimėjimas geriausias įrodymas moters kūrybinio pajėgumo ir sugebėjimo 
kurti literatūros meno vertybes, Džiugu; kad literatūros mene lietuvė 
moteris kopia į meno viršūnes ir kūrybiniu talentingumu spinduliuoja 
žemės vaikams.

Mūsų laureatė Salomėja Nėris-Bačinskaitė Bučienė, gimusi 1904 m*. 
Alvito valse., Kiršų k. Baigė gimnaziją Vilkavišky ir Vytauto Didžiojo 
Universitetą Kaune. Buvo Valstr Panevėžio mergaičių gimn. lietuvių kal
bos mokytoja, o šiuo metu yra Kauno III gimnazijos mokytoja. Spausdinti 
eilėraščius pradėjo 1925 m. Yra išleidusi poezijos rinkinius: A n k s t i

Kitos literatūros premijos teko: prof. Dr. Vincui Krėvei Mickevičiui 
— Spaudos Fondo premija 2000 lt. už atnaujintą ir perdirbtą S k i r g a i- 
los leidimą; Pranui Mašiotui — Raudonojo Kryžiaus vaikų literatūros 
premija 1000 lt. už atnaujintą Ir aš mažas b u v a u leidimą; Petrui 
Cvirkai — Sakalo premija 2000 lt. už novelių knygą Kasdienės ist o- 
r i j o s; Jonui Marcinkevičiui — Katalikų Veikimo Centro premija 2000 lt. 
už 2 dalių romaną K r a ž i ų s k e r d y n ė s; Antanui Miškiniui — Spin
dulio premija 2000 lt. už poemų rinkinį Keturi miestai; Kaziui Bo
rutai — Ukmergės miesto literatūros premija 500 lt. už romaną Medi-

Literatūros premijų įteikimo proga Lietuvių Rašytojų Draugija sau
sio IT d. Valstybės Teatre surengė gražią literatūros šventę, kurioje daly
vavo p. Švietimo Ministeris ir kiti vyriausybės nariai, svečiai — rašytojai iš 
Estijos ir Latvijos, ir gražus būrys rašytojų bičiulių. Laureatai susilaukė 
gražių sveikinimų, ypač laureatė Salomėja Nėris. Sveikinimo žodžiai, gėlės 
darniai harmonizavosi su subtiliu rašytojos nusiteikimu ir tautiniu ap
daru. Net tik klausėme Salomėjos Nėries gražių kūrybos žodžių, bet ir 
matėme ją nuoširdžiai moterišką. Premijas įteikus laureatai skaitė savo 
kūrybos fragmentus iš premijuotų veikalų, o svečiai iš Estijos ir Latvijos 
pasirodė su savo kūryba. Literatūrinį skaitymą paįvairino Vasltybės ope- 
ros solistai: E. Kardelienė ir Ip. Nauragis. Šventės dalyviai ypač maloniai 
buvo nuteikti sol. E. Kardelienės gražiu padainavimu Salomėjos Nėries 
„Diemedžiu žydėsiu“, sukomponuota muzikės kompozitorės Laumenskie- 
nės. Šventė praėjo pakiloje ir iškilmingoje nuotaikoje. Stebint visą šven
tės eigą teko pasigesti skaitlingesnės publikos (Valstybės Teatras nebuvo 
reikiamai pilnas). Kur mūsų šviesuomenė, studentija? Rodosi, šitokie 
dalykai juos turėtų dominti. Toks atžagareiviškumas darosi tuo skaudes
nis, kai žinai, jog ir menki svetimų gastrolierių pasirodymai sutraukia sau
sakimšai pilnas sales. Dairomės į kitus, užsimerkę prieš savus. -

/ . ' AT C K

Moterų šącialinės mokyklos. Kultūringieji kraštai, kurie nori pa
kelti socialinį žmonių gerbūvį, nebesitenkina socialinio darbo atsitiktinais 
talkininkais, bet siekia tam darbui paruošti žmonių atitinkamose sočia-
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linėse mokyklose ar kursuose. Šio tipo mokymo įstaigos yra kuriamos 
valstybių, savivaldybių ir organizacijų. Jos gali būti mišros ir atskiros — 
moterų, Gyvenimo praktika yra parodžiusi, kad socialinės mokyklos ar 
kursai daugiausia steigiami moterims. Šios mokyklos yra specialios mo
kymo ir auklėjimo įstaigos, kur drauge eina teoretinis paruošimas ir prak
tiško veikimo mokymas. Tokios mokyklos ugdo socialines darbuotojas, 
kurios galėtų teikti švietimą ir pagalbą liaudžiai ir vargingiesiems sluoks
niams. Mokyklų lankytojos ruošiamos visokiam socialiniam ir karita- 
tyviniam darbui. Į socialinių mokyklų uždavinius įeina tyrimas sociali
nių, socialiniai pedagoginių, šeimos ir namų ūkio problemų, parengimas 
žmonių socialiniai-pedagoginių profesijų darbui, sąmoninimas šeimos gy
venimą pasirenkančių moterų jų kultūriniame darbe. Šių tikslų siekdamos 
socialinės mokyklos teoretiniu lavinimu stengiasi supažindinti su socia
linio darbo problemomis, su socialiniai pedagoginio darbo dvasia ir auklėti 
socialiniai subrendusias asmenybes. Teoretinį lavinimą papildo praktikos 
darbai, kurių tikslas yra: a) išmokyti praktiškai dirbti socialinį-pedagoginį 
darbą bet kurioje srityje ir b) auklėti darbuotojas darbo drausmei. So
cialiniuose mokyklose dėstomieji dalykai taikomi praktiško gyvenimo vei
kimui. Paprastai mokslas socialinėse mokyklose trunka dvejus metus, o 
po to kelių mėnesių praktikos stažas įvairiose socialinės globos ir auklė
jimo įstaigose.

Darbo meilė ir pasiaukojimas socialinėse mokyklose statoma lygia
grečiai teoretiniam pasiruošimui, nes vien techniškas pasiruošimas ne
išugdo gerų socialinių darbuotojų. Pats socialinis darbas reikalauja aukštų 
intelektualinių ir moralinių savybių: inteligencijos, charakterio tiesumo ir 
kilnumo, didelio sumanumo ir orientacijos. Priimant į šias mokyklas be 
mokslo cenzo reikalaujama pasiaukojimo, aiškaus nusistatymo gyvenimo 
ir pasaulėžiūros klausimais ir sugebėjimų auklėti. Nuo socialinių dar
buotojų pasiruošimo ir mokėjimo prisitaikyti prie gyvenimo pareina jų 
pačių gerovė, moralinis pasitenkinimas ir visuomenės buities kėlimas* liau
dies švietimo pasėkmingumas. Baigusių šias mokyklas laukia garbinga, bet 
nelengva užduotis: 1) auklėti ir globoti jaunimą, kad jis visados pasiliktų 
gyvu Bažnyčios ir tautos nariu; 2) saugoti ir gelbėti asmenybes nuo įvai- . 
rių smukimo ir dorinio puolimo pavojų; 3) tinkamoje aukštumoje išlaikyti 
krikščionišką šeimą ir kelti atsakingumo jausmą šeimos reikaluose ir t.t. 
Praktiškai socialinių mokyklų paruoštos darbuotojos dirba socialinės glo
bos, karitatyvinėse įstaigose, mažamečių teismuose, kalėjimų administra
cijoje, fabrikų, įmonių žinyboje, moterų policijoje, pataisos namuose, pa- ' 
tarimų punktuose ir kt. Šiose visose srityse pasiaukojimas sudaro pa
grindą visam veikimui, nes tik pasiaukojimas ir pasiruošimas laiduoja 
darbo sėkmingumą.

Pas mus socialinės mokyklos klausimas pribrendęs. 1934 m. buvo 
dėtos pastangos moterų socialinius kursus įsteigti, kur, prisitaikant mūsų 
gyvenimo sąlygoms, būtų buvę paruošiamos darbuotojos socialinėms pro
fesijoms. Bet, deja, ir šiandien jų dar neturime, nors reikalas neabejo
tinas ir tai mokymo įstaigai vesti specialiai paruoštų užsienio atitinka
mose mokyklose žmonių turime. E. N-nė
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Sv. Mergelės Marijos Sodalicija įkurta 1563 m. Romoj, vadovaujant 
labai uoliam, pamaldžiam ir energingam jėzuitui, tėvui Jonui Leuniui. 
Pradžioj jis subūrė aplink save jaunų moksleivių būrelį, norinčių ugdyti 
savy ypatingą Švč. Mergelės Marijos meilę ir ją reikšti nuoširdžiu Ma
rijos garbinimu. Reikšdami Švč. Mergelei Marijai kūdikišką meilę, ir 
pagarbą, ryžosi uoliai ir nenuilstamai kovoti su visa tuo, kas dangiškajai 
Motinai galėtų nepatikti ir ją nuliūdinti. Patys Švč. Mergelę Mariją 
nuoširdžiai garbindami stengėsi šį pamaldumą ir kitų moksleivių tarpe 
skleisti. Tuo būdu lyg ir savaime susijo ir susiformavo "Marijos Sodali
cijos esmė ir jos trejopas tikslas:

1. Gili Švč. Mergelės Marijos meilė ir ypatingai nuoširdus Jos gar
binimas.

2. Savęs tobulinimas, rimtai kovojant su visomis savo ydomis ir ne
tobulybėmis.

3. Plačia prasme apaštalavimas, būtent: a) sielas gelbėti, b) skatinti 
prie šventumo ir c) Kristaus Bažnyčią nuo priešų ginti.

Meilei ir pagarbai Marijai pareikšti būrelio nariai kiekvieną šešta
dienį bendrai susirinkdavo maldomis ir giesmėmis savo dangišką Motiną 
pagarbnti, visos savaitės savo darbus Jai paaukoti ir ateities darbams pa
laiminimo paprašyti.

Greitu laiku šio būrelio nariai išsiskyrė iš kitų moksleivių tarpo 
darbštumu, giliu religingumu, visų savo pareigų uoliu atlikimu, aukšta 
dora ir rimtu pavyzdingu gyvenimu. Tuo būdu aplinkumoje įsigijo didelę 
pagarbą, pasitikėjimą, atkreipė visų dėmesį narių skaičius augo.

1576 m. jau buvo apie 30.000 narių, o dvidešimčiai metų nuo įsikū
rimo praslinkus, t. y. 1584 m. popiežius Grigalius XIII šį susibūrimą 
pripažino religine organizacija, patvirtino patiektą statutą ir palaimino 
jos veikimą.

Kilnūs dorybių pavyzdžiai, kuriais pasižymėjo pirmieji Marijos Šo- 
dalicijos nariai — moksleiviai Romoj, uždegė mokslą einantį jaunimą ir 
kituose miestuose ir valstybėse. Žinoma, visų pirma sodalicijos kūrėsi 
ir plito visuose Italijos miestuose, kur tik radosi mokslą einančio jau
nimo. Paskiau labai sparčiai kūrėsi ir plito Prancūzijoj, Ispanijoj, Vo
kietijoj ir visose kitose katalikiškose valstybėse. 1

Popiežius Grigalius XIII, tvirtindamas Sodalicijos statutą ir pripa
žindamas sakytą susibūrimą religine organizacija, pirmąją Romoj įkurtąją 
Sodaliciją pavadino „Prima primaria“, t. y. viso pasaulio Sodalicijų, jos 
pavyzdžiu besikuriančių, motina. Todėl kiekviena naujai įsikūrusio ji So
dalicija turi įsiregistruoti Romoje „Prima primaria“ Sodalicijoj, kad ga
lėtų pasinaudoti visais nuopelnais ir atlaidais, kurie yra sujungti su sa
kytąja motiniškąja Sodalicija Romoje.

Ilgai nelaukiant pradėta sodalicijos kurti ne tik moksleivių, bet ir 
kitų profesijų ir luomų vyrų tarpe: moksleiviai sodaliai, baigę mokslą 
ir išeidami į gyvenimą nieku būdu nenorėjo su Sodalicija skirtis ir mal
daute maldavo popiežių, kad būtų leista kurti ir įvairių profesijų, ir luo
mų, ir amžiaus Marijos Sodalicijas, kad jie visą savo gyvenimą galėtų 
pasilikti ištikimais Marijos Sodalicijos sodaliais. Karšti jų prašymai buvo 

' išklausyti — leidimas suteiktas. Gavus leidimą, tuojau įsikūrė įvairiuose 
kraštuose ir valstybėse studentų, turtingų ponų, kunigaikščių, grovų, val
dininkų, karininkų, kareivių, ūkininkų, darbininkų, moksleivių ir kitų pro
fesijų Sodalicijos.
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Pasipylė daugybė prašymų ir iš moterų, tačiau jų balsas nebuvo taip ° 
greit išgirstas ir išklausytas, — tik 1751 m. jų prašymai buvo patenkinti. 
Tik sakytais metais popiežius Benediktas XIV suteikė bendrą leidimą 
mergaičių ir moterų tame kurti Marijos Sodalicijas. Gavus leidimą, ku
ris buvo sutiktas didžiausiu džiaugsmu, tuojau ir moterų tarpe atsirado 
daugybė luominių ir profesinių sodalicijų, visai neatsižvelgiant į vietą, * . . . . < . • • . : ' • • amžių ir užsiėmimą.

Šiandien Marijos Sodalicijų yra visame pasauly,, kur tik Kristaus 
mokslas ir Katalikų Bažnyčios gyvenimas klesti. Marijos Sodalicija iš
augo į milžinišką pasaulinę šeimą, išplitusią visose šalyse ir visose tautose.

Marijos Sodalicijų plitimo atžvilgiu neatsilieka nė misijų kraštai. Gra
žius būrius ypatingų Marijos garbintojų rasime ir Afrikoj, ir Australijoj, 
Indijoj ir Kinijoj, Šiaurės Amerikoj indijonų tarpe ir visur kitur.

1925 m. pabaigoj Romoj „Prima primąria“ Sodalicijoj buvo įregist
ruota 49.339 Sodalici jos.

1938 m. daviniais Svč. Mergelės Marijos Sodalicijos įregistruotų Ro
moj yra toks skaičius: Afrikoj 724 sodalicijos; Azijoj 1.153. Okeanijoje 
— 880. Amerikoje — 14.673. Europoje: Anglijoj 1499 sodalicijos, Alba
nijoj 17, Austrijoj 1933, Belgijoj 2675, Bulgarijoj 2, Čekoslovakijoj 1052, 
Danijoj 30, Dancige 4, Prancūzijoj 10.000, Vokietijoj 10.000, Gibraltare 
1, Graikijoj 13, Šveicarijoj 1257, Airijoj 643, Ispanijoj 3.735, Vengrijoj 
781, Italijoj 5.486, Jugoslavijoj 1.45.8, Latvijoj 5, Lietuvoj 6, Portugalijoj 
708, Liuksemburge 220, Maltoje 77, Monake 7, Olandijoj .1.402, Lenkijoj 
1.736, Rumunijoj 283, Švedijoj 4. M. R-tė

Sąjūdis už dvasios giedrą. Neseniai praėjusi ekonominė krizė, tebe- 
vykstą karai Ispanijoje, Kinijoje ir įvairūs pasaulio sukrėtimai apniaukė 
žmonių nuotaiką. Amerikos moterys, priešakyje su Ruseveltiene, pra
dėjo sąjūdį už dvasios giedrą. Nuotaikai pakelti Ruzeveltienė per radiją, 
publicistės per spaudą, visuomenininkės per organizacijas pradėjo šio 
sąjūdžio akciją. Kančių pasaulyj daug. Vienus, jos paliečia giliau, kitus 
paviršutiniškiau. Vieni pajėgiai su jomis kovoja, didvyriškai jas pa
kelia, o kiti po jų našta suglemba. Šiandien tarytum visi atjaučia, kad 
pasaulis artėja prie katastrofos, kuri anksčiau ar vėliau yra neišvengiama. 
Neviltis ir nusiminimas! Bet ar šių dienų žmogus jau nebegali būti 
gyvenimo vairininku? Jis iš tikrųjų juo yra! Tad jo pareiga prieš pesi
mizmą, atgaivinti gyvenimo optimizmą, prieš niūrumą — giedrią nuo
taiką, drąsų žvilgsnį į gyvenimą, į ateitį. Dvasios giedra pirmiausia 
turi būti palaikoma asmeniniame gyvenime ir šeimoje. Nesmagumai, 
nepasisekimai ir nusivylimai, kurie pasitaiko beveik kiekvieno gyvenime, 
turi praeiti pro mus kitiems pęparodomi, nedemonstruojami. Mokėjimas 
savo išgyvenimus paslėpti savyje ne tik patį žmogų taurina, bet ir kitų 
gyvenimą lengvina.' Giedra nuotaika grūdina, ugdo ir stiprina dvasią. 
Galinga dvasia viską įveikia, viską nugali. Dvasios, kuri judintų, keltų 
ir prasminių dvasiniai stingstantį pasaulį, šie laikai ypač reikalingi. Gied
rios dvasios ugdymo darban šio sąjūdžio pradininkių ir yra skatinamos 
viso pasaulio moterys. Jeigu moterys supras giedrios dvasios reikalą 
ir juo persiims, tai pasaulis bus išvestas iš nusiminimo chaoso, kuris 
taip nelaimingai slegia žmoniją. .
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Apdovanotos ordinais ir medaliais moterys. Tautos šventės proga 
Valstybės Prezidentas apdovanojo visą eilę moterų D. L. K. Gedimino 
ordinais ir medaliais. III laipsniu: Jadvyga Tūbelienė, visuomenes 
veikėja. IV laipsniu: Potencija Pinkauskaitė, Klaipėdos Valstybės 
Teatro artistė; Sofija Marcinkevičienė Putrytė, šaulė; Sofija Gedvilienė, 
Kauno Valst. prekybos mokyklos mokytoja; Vanda Daugirdaitė Sruo
gienė, Kauno III gimnazijos mokytoja; M arija Muralytė, Kauno VI gim
nazijos mokytoja; Vaicekauskienė, Užsienių Reikalų Ministerijos valdi
ninkė; Ona Ramanauskienė Lūžienė, Užsienių Reikalų Ministerijos val
dininkė; Viktė Račkauskienė, Finansų Ministerijos valdininkė; Eugenija 
Jonunienė, Finansų Ministerijos valdininkė; L. Kaupienė, visuomenės 
veikėja. V laipsniu: Ona Žebrauskaitė, Pilviškių progimazijos mo
kytoja;Sofija Rudienė, Biržų apskr. p r. mokyklos mokytoja; Katrė Bart- 
ninkaitienė, Kauno miesto pr. mokyklos mokytoja; Marija Liesienė, Ra
seinių apskr. pr. mokyklos mokytoja; Ona Januškevičienė, Tauragės pr. 
mokyklos mokytoja. Be to, apdovanota įvairių laipsnių ordino medaliais 
47 moterys — visuomenininkės, šaulės, valdininkės ir tarnautojos.

• Į V. D. U. Studentų Atstovybę išrinkta 17 atstovų. Balsavo 65% turinčių teisę 
balsuoti. Pagal korporacijas rinkimų rezultatai taip išrodo: ateitininkai pravedė 
5 atstovus (pernai 5), skautai 2 (pernai 1), ats. karininkų „Ramovė“ 1(1), varpi
ninkai 2(1), sambūris 3(3), „Vilnija“, „Jūra“ ir „Lietuva“ 1, „Neo-Lithuania“ ir 
„Filiae Lithuaniae“ 2(3), šauliai nė vieno (1) ir žydai 1(2). Iš studenčių į atsto
vybę įeina tik viena St. Prapuolenytė — ateitininkų sąrašo.

Įvairenybės
• Ciangkaišekienė —- Kinijos garbės ir didybės simbolis. Ji vyro palydovė 
karo frontuose, diplomatinėse misijose, valstybės rūpesčiuose ir kasdienos reika
luose, Ji maloni ne tik oficialiuose priėmimuose, bet ir paprasčiausiame darbe, 
ji'ne tik žodžiais kelia kinų dvasią, bet ir geru pavyzdžiu juos veikia, ji ne tik 
karo laukų stebėtoja, bet aktyvi ligonių ir sužeistųjų slaugytoja, pabėgėlių globėja. 
Jos nei protas, nei rankos, nei kojos nežino poilsio. Ji daug rašo atsišaukimų į 
savo tautą ir į visą pasaulį, ji kalba per radiją, bet taip pat su didele meile sėda 
prie paprasto darbo — megzti ir siūti pabėgėlių valkams drabužėlius. Ji moka 
visokį darbą suprasminti. Per darbą ir pasišventimą jai pasisekė milijonus kinų 
įtraukti į savo krašto gynimo darbą. Už jos neįveikiamą drąsą kritinguose 
tėvynės momentuose J.A.V. moterų klubų federacija apdovanojo Čiangkaišekienę 
savo aukso medaliu.

i . - . ...
• Moterys Sovietų Rusijoje. Sovietų Rusijoje liaudies moteris, galima sakyti, 
pasiliko konservatyvi. Miestietės ir fabrikų darbininkės daugiau pasireiškė kaipo 
aktyvios komunistinių idėjų sekėjos ir vykdytojos. Iš fabrikos darbininkių tarpo 
iškilo ir žinoma Sovietų diplomatė Aleksandra Kolontai. Štai kaip užsienio 
spauda rašo apie Sovietų moteris:

— Sovietų moteris gyvena XX amžiaus pirmosios pusės laikmetį. Jokių 
ypatingų šuolių į ateitį ji nepadarė.- Jei ji padarė didelę pažangą vadinamos 
moterų emancipacijos srity, tai už tai ji neprivalo būti dėkinga bolševizmui, nes 
moterų emancipacija Rusijoje prasidėjo dar toli prieš bolševizmą. Užsienis neturi
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užmiršti, kad moterų -judėjimo priešaky visada stovėjo rusės. Dar carizmo laikais 
rusė išėjo į platų pažangos keliąs ir aktyviai dalyvavo gyvenimo kūrime. Rusė dar 
carizmo laikais lankė aukštąsias mokyklas, užėmė atsakingas vietas, vertėsi medi
cinos praktika, dalyvavo literatūros pasauly, dirbo spaudoje, jai buvo nesvetimas 
ir meno pasaulis. Tame pačiame Stokholme, kur dabar polpredauja ponia Ko- 
lontai, prieš 50 metų matematikos profesore buvo rusė Sofija Kavalevskaja. . • • • ,***•.

Manoma, kad ir be bolševizmo rusė ligi šiol būtų pasiekusi tą patį, o gal 
net daugiau.—Juk nuo „didžiojo spalių mėnesio“ praėjo dvidešimt su viršum metų, 
o Rusija, koks joje rėžimas bebūtų, per tą laiką nebūtų stovėjusi vietoję. Po pir
mosios 1917 metų revoliucijos bolševikai paskelbė absoliutišką moters teisių 
lygybę su vyrais. Ta teisių lygybe ji naudojasi ir dabar. Sovietų moteris gali 
būti narkomas (ministeris), polpredas (atstovas užsieny) ir'užimti kitas aukštas 
vietas. Bent taip yra teorijoje. Praktikoje užimančių aukštas vietas moterų 
skaičius labai menkas. Kolontai laimė yra vienintelė. Tiesa, yra pas juos ir 
Krupskaja, bet jai pavedė rūpintis grynai moteriškais reikalais. Į narkomus jinai 
taip ir nepatenka. Sovietų Rusijoje yra daug moterų, kurios gali atlikti labai 
atsakingas pareigas, tačiau prie tokių pareigų jų neprileidžia, nes aukštieji bolše
vizmo vadai į moterį žiūri, kaip į namų šeimininkę. Visai kas kita literatūriniame 
gyvenime: Čia bolševikai moteriai daryti kliūčių negali. Seifulina, Šaginįana, Inbera 
išsiyrė į pirmąsias eilės tik savo talento dėka. Tačiau net tokios talentingos 
rašytojos prie atsakingų vietų spaudos darbe neprileidžįamos: nė vienai leidyklai 
nevadovauja moteris.

Sovietų moteris dirba labai daug, tačiau išsimušti į pirmąsias eiles tik retai 
kuriai pasiseka. Kaip užimančias aukštas vietas pramonėje galima paminėti vieną 
Molotavo žmoną, kuri yra parfumerijos tresto pirmininkė.

Labai daug moterų dirba jurisprudencijos srity. Ypač daug yra moterų taikos 
teisėjų, teismo narių. Šitas reiškinys sveikintinas, nes bylose, kuriose liečiamas 
moterystės, vaikų ir šeimos klausimas, moteris yra nepakeičiama. Dirba moterys 
ir prokuratūroje, tačiau čia jų jau mažiau. Universitetuose juridiniai fakultetai 
perpildyti moterų, kurios čia sudaro 40 procentų bendro studentų teisininkų 
skaičiaus.

Teismo srity moterys turi begales darbo, nes daug metų vesta laisvosios 
meilės propaganda iš pamatų sujudino šeimą ir jai sudavė skaudų smūgį. Dabar 
su palaida šeima Sovietai kovoja, nes pamatė, kad tai veda prie kracho. Išrauti 
tai, ką pasėjo neribota laisvė, pasirodo, nėra lengva. Pirmiausia, moterys teisėjos 

1 turi sunkią pareigą kovoti su daugpatyste, nes čia labai lengva susituokti ir 
išsiskirti. Tačiau moteriai jos palieka kartais labai skaudžia pasėkas. Jos ir kelia 
savo buvusiems vyrams bylas. Štai kodėl Sovietų moteris teisėja turi daug ir 
labai atsakingo darbo. (XX a.)

• Jaunosios fašistės. Fašistai visas mergaičių organizacijas sujungė į vieną 
organizaciją — Jaunosios Fašistės, į kurią priklauso 3 milijonai jaunų mergaičių. 
Organizacijos narės, pagal amžių, suskirstytos į grupes: vilkiukų nuo 6—8 m. 
amžiaus; mažųjų italių grupė nuo 8—14 m. amžiaus; jaunųjų italių grupė nuo 
14—18 m. amžiaus ir jaunųjų fašisčių nuo 18—21 m. amžiaus. Pastaroji grupė 
yra pereinamoji į bendrą fašistų organizaciją. Jaunosioms faŠistėms vadovės 
paruošiamos Jaunųjų Fašisčių Akademijoje, kur mokslas tęsiasi trejus metus. Sa
koma, kad fašistiniame rėžime visos moterys turi dalyvauti fašistų organizacijose.

K
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Atsiųsta paminėti
P. Orint aite, JURGUCIO PIEVA, Naujas novelių rinkinys. Spaudos 

Fondo leid. 1936 psl. Lt 2. Turiny: Jurgučio' pieva, Uršulės giminystė, 
Velykinės azalijos, Motina, Vienintelis valsas, Dailininko pelnas, Barboros 
rankos, Podės dovanos, Tuščias juokas.

Antanas Miškinis, KETURI MIESTAI. 6 poemos apie Lietuvą. 160 psl. 
Lt 4. Sakalo leid.

Išvaržyto savanorio, kaimo dukters, patekusios į miestą, dalia, Lie
tuvos laisvės ir kūrybos kelias, naujųjų gyvenimo viešpačių darbai tėvynės 
ir savo naudai ir skaistaus ateities miesto paveikslas — visa tatai poeto 
sukurta atvira širdimi ir aukštai vertinga menine forma.

Kazys Borutą, EILĖS IR POEMOS. Rinktinės poezijos knyga. 250 
psl. Lt 5. Sakalo leid.

Faustas Kirša, PELENAI. Antroji satyrų knyga. 64 psl. Lt 3. Sa
kalo leid.

Peatl S. Buck, MOTINA. 1936 metų Nobelio literatūros premijos 
laureatės romanas. Vertė V. Montvila. 312 psL Lt 3. Sakalo leid.

Tai vienas geriausių laureatės veikalų, atskleidžiąs nepaprastai giliai 
sukurtą motinos pasaulį ir moters, ištekėjusios už gražaus vyro, kuris ją 
su vaikais pameta, tragediją.

Petras Cvirka, KASDIENĖS ISTORIJOS. Novelės. Su J. Mikėno iliu
stracijom. Viršelį piešė T. Kulakauskas. 184 psl. Lt 3. Sakalo leid.

Ši nauja Cvirkos knyga rodo ne tik jau žinomą autoriaus realaus 
gyvenimo pajautimą, bet ir puikią novelės kompoziciją bei klasiškai iš
baigtą stilių.

St. Tamulaitis, RUDENS MELODIJOS. Filosofinių apysakų rinkinys. 
260 psl. Lt 3. Sakalo leid.

Apysakose paliečiamas šių dienų žmogaus dvasinis gyvenimas, jo 
vertė ir bankrotas. Jose rašoma apie mirtį ir rudenį, jaunystę ir dvasios 
atgimimą, apie tikrą meilę ir plokščius jausmus ir apie provincijos inte
ligentus.

Stasys Y/a, KRIKŠČIONYBĖS {VEDIMAS LIETUVOJE. 160 psl. 
Lt‘2,50. Sakalo leid.

Knygoje nagrinėjamas krikščionybės įvedimo reikalingumas, įvedimo 
pavėlavimas, įvedimo reikšmė ir bažnytinęs bei kultūrinės klaidos ir ar 
jos buvo išvengiamos. -

F. Saliapinas, MANO GYVENIMAS. Autobiografija su dainininko 
atvaizdu. įžangą parašė prof. B. Sruoga, vertė A. Braziulis. 232 psl. 
Lt 2,50. Sakalo leid.

/ Populiarioji Biblioteka Nr. 11. Thea von Harbou, INDŲ 
KAPAS. Romanas. Išvertė J. Šimkus. 212 psl. Lt 1,50.
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Romano rašytoja žinoma Benjamino Gigli filmos „Motinos daina“ 
scenarijaus autorė. Pagal „Indų Kapą“ filmą taip pat turėjo didelį pasi
sekimą, kas rodo ir paties veikalo įdomumą.

Nr. 12. Pänait Istrati, DUNOJAUS MERGAITĖ. Romanas. Vertė 
C. Petrėnas. 128 psl. Lt 1,50.

Vytautas Tamulaitis, NAKTIS ANT NEMUNO. Apysakos jaunimui. 
Iliustravo A. Kučas. 208 psl. Lt 2,50. Sakalo leid. *

Šio rinkinio apysakos parašytos gražiu, poetišku stilium, jauniesiems 
artimais vaizdais, suprantama kalba. Turiny keliamos darbštumo, sąži
ningumo, tėvynės meilės, karžygiško pasiaukojimo idėjos, meniškai ataus
tos, žavinčios ne tik jaunuolį, bet ir suaugusį.

Vytė Nemunėlis, VYRAI IR PIPIRAI. Eilėraščiai priešmokyklinio 
ir mokyklinio amžiaus skaitytojams. Vienos ir 3-jų spalvų iliustr. piešė 
V. Z. Stančikaitė. 80 psl. Lt 2,50. Sakalo leid.

Mėgiamiausias vaikų poezijos kūrėjas šioj knygoj duoda ilgesnių ir 
trumpesnių poemėlių, eilėraščių ir dainelių, parašytų skambia, stipria 
literatūrine forma ir labai įdomių savo turiniu, apgaubtų vietom lyrine, 
vietom jumoristine nuotaika.

Ignas Šeinius, TĖVIŠKĖS PADANGĖJE. Iliustr. R. Kalpokas. 264 
psl. Lt 3. Sakalo leid.

Skaidriu jaunystės idealizmu, giedria nuotaika persunktos mūsų lite
ratūros klasiko atsiminimų novelės jaunimui.

Stp. Zobarskas, BROLIŲ IEŠKOTOJA. Stilizuota liaudies pasaka. 
Vienos ir 4-ių spalvų piešiniai K. Petrikaitės-Tulienės. 48 psl. Visi egz. 
įrišti. Didelio formato. Lt 4. Sakalo leid.

1 Ši knyga yra ne tik literatūrinis, bet ir vertingas meninis kūrinys, 
nepaprastai gražiai išleistas, tikras jaunimo bibliotekos papuošalas.

Petras Cvirka, KUPRIUKAS MUZIKANTAS. Pasakos mažiesiems 
liaudies pasakų motyvais. Iliustravo St. Žukas. 80 psl. Lt 2,50. Sakalo leid.

Šiame rinkiny yra 9 rimuota proza parašytos pasakėlės apie lapės 
gudrumėlius, saulę, mėnulį .ir vėją, gaidį giedorių kakarykorių, kiaulaitę 
karalaitę, Ievutę pleputę, didžiausią tinginį, kupriuką muzikantą ir kitus 
linksmus ir liūdnus žemės gyventojus.

Liudas Šakalinis, ŠIRDIS IR PLIENAS. Kariuomenės 20 metų su
kakčiai skirtas karinių, patrijotinių ir Šiaip eilėraščių rinkinys. 112 psl. 
Lt 2,5Oa Sakalo leid.

St. Vaineikienė, VAIŠVILA, Žemaičių baudžiauninkų vadas. Isto
rinis romanas. Spaudos Fondo 1938 m. leidinys, 260 psl. Lt 3. Viršelis 
L. Vaineikytės. „Grafas ir žmonės“ romano autorė vėl davė naują epo
chinį romaną iš sunkiųjų mūsų tautos laikų — baudžiavos meto. Šis 
stiprus veikalas vertas rimčiausio dėmesio ir rekomenduotinas visiems 
skaitytojams.

Jonas Graičiūnas, IŽAS NEMUNE. Oficialaus optimizmo ir priva
taus pesimizmo lyrika. Spaudos Fondo leid. 96 psl. Lt 3. Tai ketvirtas šio 
autoriaus poezijos rinkinys, dedikuotas Amerikos lietuvių veikėjui, knyg
nešiui Dr. A. L. Graičiūnui, dailiai išleistas.

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė
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AKTUALIAUSI ŠIŲ DIENŲ LIETUVĖS REIKALAI Š
VAIZDŽIAI APRAŠYTI P. ORINT AITES KNYGOJE |

i „KVIEČIAI IR RAUGES“ I
K ’ ■ g

! Knygą turėtų perskaityti kiekviena, kuriai rūpi lietuvės kultūriniai, J
E ekonominiai ir visuomeniniai reikalai. ■!■ ££ M

■ Sukrauta Kazimiero ir Spaudos Fondo knygynuose. Kaina Lt 2. "

BaaaaBaaaBaaBBaaaaaaaaaaeaDaaaaoeaaaaaaaaaaBaaMBsaeaaaaaaaaaMaaBaaaaaaBaaaaaaa

NAUJIENA MOKYKLOMS IR AUKLĖTOJAMS
‘ . • *• ♦

Šiomis dienomis knygų rinkoje pasirodė naujas ir kol kas vie
nintelis lietuvių kalba veikalas, nagrinėjąs visiems mokytojams aktualų 
klausimą — priešmokyklinį auklėjimą.

. ’ i

Dr.O. Narušytės

PRIEŠMOKYKLINIAI METAI VAIKU DARŽELYJE
duoda skaitytojui žinių apie naujausius priešmokyklinio auklėjimo 
metodus, vaikų darželių istoriją, vaikų palinkimus, ir visa tai, kas 
artimai rišasi su mažų vaikų auklėjimu bei mokymu. Knyga gausiai 
iliustruota. Priede patiekta praktiškų nurodymų kaip vaikų darželiai 
turi būti tvarkomi ir kaip vedama atskaitomybė. 164 pusi. Kaina Lt 4.

IŠLEIDO ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJA

VAIKO DŽIAUGSMAS — MOTINOS LAIMĖ!

ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS■S

5

• - ■ • . ■ • • ... • . •. \

knygelė priešmokyklinio amžiaus vaikų auklėjimui, parašyta Dr. O. 
Norušytės. Naudinga mokytojoms, darželių vedėjoms ir motinoms!

fe ■ .

Gaunama „Naujosios Vaidilutės“ Administracijoj, Kaunas, Lais
vės ai. 3b (galima pašto ženklais) ir visuose knygynuose. Kaina Lt 1,20.

. X • ■
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\Ki:. B-AĖ „KUČINSK1S I'ABI’IBVSKAI“
'▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼vvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvwvvttv 'vtvvtvvvwtwvwvvvwtv’ '

PLUNGĖJE PLUNGĖJE

LINŲ IR MEDVILNĖS AUDYKLA, LINŲ VERPYKLA

Gamina įvairių rūšių nebaltintas, baltintas ir dažytas LININES IR 
MEDVILNINES MEDŽIAGAS. Reikalaukite visose krautuvėse. Kreipkite 
dėmesį į mūsų plombas su fabriko ženklu. 

. . . . - ■ ■

-Muilas muilui 
nėra lygus!

— Kodėl?
— Nevienodai putoja ir 

plauna.

Tuo atžvilgiu „LINŲ MUI-
1 . . ■ '

LAS“ yra puikiausias gaminys, 
nes jo sąstatan įvestas sėmenų 
aliejus, kuris gamina gausias 
kremo pavidale smulkias putas 
ir stimuliuoja didelį plovimo

- pajėgumą.

Seimininkes prašome išban- r
dyti! .
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