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Reti momentai
J. Jatulytė

Prabėgo vasarą, kaip trumpas šviesūs akimirksnis. Ir vėl — 
knygos, darbšti klasė, auditoriją, ar kita darbo įstaiga. Akys dar 
nepri pratusios prie keturių kambario sienų. Mintys dar siekią 
prabėgusias dienas, kuriose liko vasaros saulė, žaluma ir miela 
atostogų laisvė.

Tačiau to visko negaila! Juk po ramaus poilsio — darbas 
dar malonesnis. Auksinė vasara nuskaidrino pailsusias mintis. 
Ramus tėviškės laukai sutelkė išsiblaškiusią dvasią. Malonios ke
lionės atgaivino pavargusią vaizduotę. Ir dabar, kai naujas dar 
bas pašaukė — sugrįžom iš šviesiųjų vaišių su naujom jėgom į 
paprastą darbo dienų vienodumą, kurio rūpesčiai ir reikalavimai 
išmėgins mūsų ištvermę.

Čia norisi nors trumpai sugrįžti į praėjusias dienas ir pa
žiūrėti, ką gera yra atnešusi vasara, kokius naujus šūkius iškėlė 
gyvenamas laikotarpis ir kokius uždavinius pastatė moterų inte
ligentijai.

Šie metai, o ypač vasara, nebuvo tokia pat, kaip visos kitos. 
Jubiliejiniai metai ne tik savotiškai sujudino mūsų visuomenę, 
bet ir visam kultūriniam veikimui davė savotišką atspalvį. Teko 
pergyventi tų nepaprastų momentų, kurie retai tepasitaiko, bet 
ilgam palieka neužmirštami.

Vasara buvo iškilmių nuotaikos. Visas katal i kiškas jaunimas 
gyveno šia nuotaika ir ja užkrėtė ir platesnę visuomenę. Visui; 
buvo jaučiamas judrumas. Ir tolimesni užkampiai parodė šiokio 
xokio gyvumo. Suvažiavimai, kongresai, šventės, eisenos...

Visos jubiliejinės iškilmės stengėsi suartinti mus su praei
timi. Jos buvo tam, kad du didieji šių metų Jubiliatai — šv/ Au
gustinas ir Vytautas Didysis — sugrįžtų į mūsų dienas. Kad iš 
tolimųjų amžių ateitų išganingoji šviesa į mūsų susmulkėjusį gy
venimą. Kad atskleidę tų dviejų didžių gyvenimų lapus perskai
tytume juose apie amžiną šventumo pergalę ir nenulenkiamą kar- 
žygiškumo jėgą. Tokia, rodos, turėjo būti šių jubiliejų prasmė.

4

3



138 . ■
* * . . . . • . -

’ * * * * •

Šalia didžiųjų Jubiliatų stovi jų motinos! Dvi moterys, ku
rias gaubia pagarbos ir meilės Šviesa. Šv. Monika ir Birutė! Vie
na garbinama, kaip šventoji, o antra yra sutapusi su mūsų tau
tos dvasia. Ir vienos ir kitos gyvenimas papuoštas meile,” žavin
ga gracija, jausmo ir valios tvirtumu.

Šių dviejų didžių istorijos asmenybių prisiminimas mums 
sako, kad moteriai yra leista nešti į gyvenimą dvasinį pakilimą. 
Moters prigimty glūdi didelė galia palaikyti gyvenimo pusiau
svirai. Jos mintys veikiau prasiveržia pro margą gyvenimo išorę 
prie gyvųjų jo šaltinių. Jau ne vienas mąstytojas yra tvirtinęs,, 
xad dvasinis žmonijos atgimimas tegalį įvykti per moterį. Gal 
niekada nebuvo taip reikalingas tas atgi mimas, kaip dabar. Jau 
yra atėjęs_ laikas, kad į sumechanizėjusį, pusiausviros netekusį 
pasaulį butų įneštas naujas gyvenimo ritmas.

Daugiausia to laukiamo atnaujinimo moters veikimas gali 
įnešti į žmonių savytarpio santykius, nes ši sritis yra moters 
pasaulis. Vistiek ar šeimoj, ar už šeimos ribų moteris gali duo
ti gyvenimui toną. Moters veikimas turėtų pasireikšti ne tik ly
gių teisių reikalavimu, bet ir sąmoningų pareigos supratimu ir 
pilnutiniu savo asmenybės ugdymu. Čia didelį vaidmenį gali 
atlikti moteris inteligentė. Kol ji nebus savy lais va, kol nebus pilnu
tinė asmenybė, tol mes gyvensim nereikšmingom s mulkmenom, 
menkais dienų niekučiais nerasdami tikrosios gyvenimo didybės.

Jūs matėt žaibą nušviečiantį juodą nakties glūdumą. Arba 
vienui vieną saulės Spindulį prasiskverbusį pro sunkų debesų 
pilkumą. Ar nebuvo tai nuostabus regėjimai?

Skubus žaibas tik vienam akimirksniui perskrodžia naktį, 
vėl tuo pačiu akimirksniu užgęsta, ir dar didesnė tamsa apakina 
akis. O baltas spindulių pluoštas, įspindęs pro storų debesų 
kraštelį, kiek jis atneša šviesos apsiniaukusiam žvilgsniui! Tuo 
vienu saulės spinduliu gali ušsidegti visos mintys, nes jis skel
bia niekad negęstančią viltį.

Mūsų gyvenimas turėtų būti panašus į tą baltą spindulių 
pluoštą, kuris rūsčią debesų padangę išpuošia šviesos gėlėmis.

Ar tai yra tik fantazija? Rodosi ne. Tai greičiau tik men
kas bandymas įspėti visada taip neaiškiai nuvokiamą mūsų lai
mės mįslę. '

Neseniai praleidome didžiulį jubiliejinį Ateitininkų Kongre
są. Jo formuluoti pasiryžimai jau yra prigiję gyvenime. Šis Kon
gresas paskelbė mūsų kultūrinio veikimo šūkį: susiprasti, susi- 
orgenizuoti, kurti ir kovoti.

Kaip šitą šūkį pritaikysim savo gyvenime?
Šie keturi šūkio žodžiai dar ne visai tiksliai apriboja mo

ters kutu ri nio veikimo kryptį. Jie daugiau pasako vyrišką jai ener-
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gijai. Gi moters prigimty yra giliau įsisaknyjęs pasyvus veiklu
mas, kurisdinamiškai nesiveržia, bet slaptinga malonumo gaila 
globoja, saugo ir palaiko gyvenimo pusiausvyrą. Kultūrinis mu
sų veiklumas bus pateisintas tik tada, kai bus siekiama ne tik 
neriboti ūgio, bet ir vispusiško augimo. Ar tik ne šitoj vietoj 
pradeda aiškėti moters kultūrinis uždavinys?

Dabar bus taip pat paaiškėję, kad kiekvieno ateitininkės 
kaip susipratusios inteligentės mūšų kultūrinio veikimo sūkis pa
reikalauja dar daugiau, negu pasako to sūkio žodžiai, kiekvienai 
reikėtų šalia „žodžių: susiprasti susiorganizuoti, kurti ir kovoti 
įsirašyt ir šiuos: užmiršt save, išsižadėt, pasiaukoti ir mylėt. Arg 
tikras susipratimas gali būt derinamas su smulkmenų pamėgi
mu?Taip pat ir be savęs užmiršimo ir išsižadėjimo savo asmens 
teisių negali būti tikrai susipratusių organizacijos narių. Kai 
užgęsta meilė—miršta kūryba, nes be meilės dvasia nebepajėgia 
surasti gyvųjų buities šaltinių. Kai meilė neprideda savo ran
kos, lengvai suįra žmonių santykiai, ir gyvenimas darosi per 
daug skaudus. — Pasiaukojimas reikalingas ir šeimos ir visuo
menės gyvenime. Nemokant aukotis, niekada neišdrįstama sto
ti į kovą už . aukštas idėjas ir nemokama laimėti. Tik didelės 
aukosv atneša didelius laimėjimus.

Šita maža paralelė gal nors iš dalies parodys> kokia kryp
tim turėtų eiti mūsų susipratimas.

Mintys sustojo prie liūdnojo vasaros įvykio. A. a. Marijos 
Pečkauskaitės mirtis skaudžiai užgavo visą Lietuvos visuomenę, 
nes jos asmeny netekome didelės rašytojos ir pedagogės. Bet jos 
ankstyba mirtis skaudžiau palietė „N. Vaidilutę“ ir jos visas skai
tytojas, nes a. a. M. pečkauskaitės asmeny netekome didžiosios 
savo žurnalo bendradarbės. A. a. Marija Pečkauskaitė buvo mums 
brangi ir nepamainoma. Iš jos raštų mums švietė kilni jos as
menybė ir‘nuolat kvėpė žmoniškumo ir tikrojo idealizmo dvasią. 
Mūsų smulkiose ir kiek pakrikusiose dienose velionė buvo retas 
žmogus. Jos‘ gy venimas pažymėtas kūrybos žygiais, tvirtayalia, 
dideliu darbštumu ir artymo meile. Jos gyvenime yra įkūnyta 
tai, ko iŠ mūsų reikalauja moters inteligentės uždaviniai. Todėl 
jos atminimas liks mums neužmirštamas.
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1. Iš linksmo akordo
* " • * .’***’ . • • . r 
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Pradėkim iš naujo, iš linksmo akordo...
Bemoliais maitinama siela apkurto.. .
Atskridęs su saule palaimintas gandas,
Kaip kvėpiantis džiaugsmas, tegu ją supurto... '

Iš linksmo akordo ir dienos skambesnės, 
Iš linksmo akordo dangus giedriai kurtas...
Iš linksmo akordo skausmai kaip lelijos 
Brangesnis ir paslėptas erdvėse turtas.—

Iš linksmo akordo ir vasaros laukas, 
Ir žiedus ir varpas vainikan supynė. —? 
O Himną auksinį, kaip sapną sunarstė 
Nubudus iš ryto Gražutė Tėvynė.

ta

Iš linksmo akordo mes žengiam į sostą. —
O valdoma žemė laisva kaip gegužė!
Ji džiaugias ir verkia, kaip užmirštas vaikas, 
Ir gaudžią ir ošia lyg audroj giružė...

Kur Dievas; ir žmogus kaip dangiški broliai, 
Ten linksmas akordas su kryžium suaugo... 
Turėsi ir žemę, turėsi ir dangų,
Ir ranką, ir širdį, ir priešo, ir draugo.. .

2. Mėlynas vėjas
' . ' r ' • * • * .

Toks mėlynas, mėlynas vėjas taip braido lanką, .
Taip blaško tuos žiedus laukų, pakelių ir takų...
O Saulė raudona, išsilgusi vakaro saulė!..
Nors merkiasi akys, sudieu jai sakyti lyg būtų klaiku.

Čia sumestos dovanos nuotakai žemei iš kažkokių skrynių 
Čia saldžios apypietės slenka miglota aistra...
Vienodai ritmingai čia žvangina pančius bėrukas, 
Kvatoja, iškėlusi gražiąją savo galvutę, jo draugė timsra.

u .
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Bet ką čia! Kas draugą išleidęs į Šalį akims neregėtą 
Tai jį atsimins, kaip suklaups čia aplinkui laukai 
Ir jis neduos nieko laimingam rytojui nunešti... 
Manys tik: kad būt nežinoti tie puikūs takai...

Palši debesėliai, raudonomis togoms pečius apsidangstę... 
O ji į jų yščių nugrimzdo pailsus tyliai...
Daryki vėl kryžių ant kažko belaukiančios savo krūtinės: 
Dar varstys ją vakaro mėlynų vėjų šalti šiurpuliai!

Tas vėjas, tas mėlynas vėjas taip braido po lanką...
Taip krečia tuos žiedus iš nuotakos žemės švelnių aptaisų... 
Ir tu neužmirši, ką buvo tau tavo dalia pakuždėjus.
Ir mėlyno vakaro togos raudonos pilkų debesų..

Bronė Buivydaitė

1. Tarp mėlynų salų

Tarp mėlynų, dūmojančių salų, 
Kai suskrenda balti vakariai paukščiai 
Ir išpina žiedais alėjų siluetus, 
Iržvaigždėsžemėnnusileidžia— 
Mana širdis, kaip saulės gulbinai, 
Nemirštančias dainas dainuoja!

Iš ūkanotų tolių, kaip karalius, 
Koksai tik pasakose esti, — 
Ateina jis! Neaiškus, bet toks mielas! 
Prie kojų, kaip žiedai balti, 
Glaudžiu aš savo karštą veidą, 
Ir arfa skamba mano siela.

Kai lūpos jo paliečia kaktą, 
Sustoja upių vandenai. .. . 
Ir, rods, tarp rankų iškeltų 
Skaisčioji saulė nusileido, 
Ir gudri laimės paslaptis 
Atvėrė savo knygų lapą...

Bet... raidės marguliuoja, pinas— 
Džiaugsmingos ašaros užtemdė akį..

7
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Bet kam tos raides! kam tie žodžiai?!
Kol jo širdis kartu su mano širdžia ; plaka, 
Kol lūpas jo jaučiu ant mano kaktos — 
Mana širdis kaip saulės gulbinai 
Nemirštančias dainas dainuoja.

2. Laimužė

Kasnakt atidarau aš langą 
J laukų skaidrų plotą — 
Ir laukiu — pamyluosiu 
Laimužę iš svajotą...

Dievu įeis į mano sielą 
Dangaus žiedais išklotą...
Ir stipriai priglausiu 
Laimužę išsvajotą.

Kas dieną išeinu į kelią, 
Kur akmenys ir žvyras — 
Ir kojas baisiai gelia 
Ir ti ykšta kraujas tyras...

Išdžiūvusias rankas ištiesus 
Į tolį ūkanotą.
AŠ laukiu — pamyluosiu 
Laimužę išsvajotą.

Bet... naktį tik audra 
Palangėmis dejuoja, 
O dieną sūkuriais
Man dulkės padainuoja...

Bet vis dėl to kas naktį 
Prie lango galva svyra...
O dieną kojas smilksta, 
Ir kruvina jos žvyrą...

• • . ■ * * *

i
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Uosto duktė.
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Jean Mauclėre1).

Laivyno leitenantas Gallier, keliu atsirėmęs į raudono ak
somo rėmą> žiūrėjo pro rūkus į Cherburgą, kurį jam slėpė pil
kas vasario dangus. Paskui atsigręžęs, rankas kišenėse laiky
damas, pranašo balsu

' ■ — Ar jūs, mano vaikeliai, nelaukiat šiandien po piet ciklo
no? Spaudimo centras: balsų dauguma. Šiandien „Richelieu“ 
laivo laisvieji negalės išeiti.

Jį apstojusių tarpe pasigirdo juokas ir nedrąsus triukšmas 
kartkartėmis protestų ir barnių pertraukiamas, nes niekas pa
saulyje taip jautriai į viską nereaguoja, kaip respublikos laivyno 
ponai karininkai.

Mechanikas Mautrissant, kurio mėlyni rūbai ryškiai skyrėsi 
nuo jo draugų galionuotos uniformos, atstūmė savo vėlybą pu
srytį ir susirūpinęs, tarė:

— Toji netvarka, kurią įneša laivyno karininkai esmėj yra 
sveika, nes ji priverčia dirbti ir 'Užgavėnių sekmadienį. Tai me
džiaga studijoms... Kažin, kur jis šiandien?

Reikia pripažinti, kaip teisumas reikalauja, kad tariamajam 
gydytojui bent šiuo momentu ne medicina rūpėjo. Jis labai įsi
karščiavo v pamatęs ateinantį draugą:

— Žiūrėkit, žiūrėkit! Ar gi jis ne žavėtinas! Tokiam pui
kiam rytmety! Sakyk; Lizerakai, ar tavęs laukia admirolas?

— O, visai ne, atsakė šis Šypsodamas. — Ir tu Čia esi, 
Lomtrecieh Žinai, aš einu pas komisarą prašyti atostogų. Bet, 
tur būt, greičiausia susitiksiu komendantą ..

— Na,^žinoma, nes jis ypač sekmadieniais labai mėgsta 
matyt išsipuošusius savo žmones,—atkirto Gallier — O tu Man- 
trissant, tai gali nesirodyk

Visi pradėjo juoktis, senas kapitonas, kimšdamas savo seną 
pypkę, tėviškai paklausė:

. — Kiek jūs turit atostogų, branguti? 48 valandas?
— Tris dienas, viršininke!
— Jūs labai išpaikytas, mažyti.
— Nes pulko vadas juo labai patenkintas, pridėjo Gallier.

_ ______ ■ ~ . ... .s.

ų Jean Mauclerė yra žymus prancūzų rašytojas, daug apie Lietuvą 
rašęs ir didelis jos bičiulis. R e d. ,

• . F *
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—- Taip, visi žino, kaip puikiai pasirodė tie kulkosvaidinin
kai, Na, Lizeräkai, jūs norit aplankyt tėvelius?

— Taip. Mano jaunesnysis brolis išlaikė egzaminus ir da
bar leidžia atostogas namie. Todėl visa šeima nori pasidžiaugt 
jo pasisekimu.

Staiga įėjo budėtojas. <
— Ponai, paštas.
Tas mažas, bet magiškas žodis tiek slepia savyje vilčių ir 

paslapčių! Jį išgirdę visi nutilo. Kiekvienasiėškojotosvienin- 
tėJės jūroje paguodos — brangių žinių iš namų, brolių, seserų, 
sužadėtinių, draugu. Draugai dalinosi laiškuose įgytais įspū
džiais — visa tai dabar buvo įdomu ir žavinga. Mažo niūraus 
sal ionėlio tyloj buvo girdėti tik pop ierio čiužėjimas i r jūros ūže
sys, bangomis plakančios laivo šonus.

Kuopos vadas kapitonas Vivaret mažai kreipė dėmesio į 
laiškus. Jis buvo jau vedęs, jo šeima gyveno tame pat mieste. 
Todėl visus laiškus nunešdavo į namus, laive jis gaudavo tik 
laikraščius. Dabar jis pasiėmė dienraštį „Le Temps“. Greit nu
traukė banderolės juostelę ir senu papratimu pradėjo iškoti nau
jienų, ypač iš svetur. Ir staiga jis sušuko:

— Draugai, štai kas mums tiktų!
/ Visos galvos pakilo, o Vivareto nusviro ant laikraščio. Jis 

skaitė:
„Klaipėda, vasario 26 d. Prieš kelias dienas prasidėję vo

kiečių tarpe neramumai virto rimtu pavojumi. Vakar įvyko su
sirėmimas ties prancūzų konsulatu: ginkluotų asmenų grupė įsi
veržė į raštinę. Direktorija griebiasi griežtų priemonių tvarkai 
įvesti“. ’ ;

Tyla. Gallier pareiškia bendrą nuomonę:
— Gal jūs manot,-vade, kad mes ten galėtume eįt polici

ninkų pareigas?
— Bet pirmiausia, kas yra ta Klaipėda? — ryškiu balsu 

paklausė budėtojas.
-- Na, tai kvailutis! Sūnau, tai Mėmei; šį vardą gavo kra

štas nuo to laiko, kai Tautų Sųjunga grąžino jį lietuviams, ku
riuos mes senu papratimu vadinam Vilniaus lenkais.

— Aš prisimenu, — tarė Lizerakas. — Mano tėvas juristas 
1924 metais labai domėjosi šiuo klausimu.

Karininkai jau diskutavo galimos kelionės planus. Jaune
snieji jos troško; vyresnieji, jau įkopę į ketvirtą dešimtį ir viso 
ko patyrę, svajoją apie ramesnį, pastovesnį gyvenimą, užsispyrę 
neigė šį sumanymą.

Gallier priėjo prie langelio, jį atidarė ir, pasižvalgęs į dan
gų, tarė:

10



— Bet ar tiks mums oras keliauti?
, Žiūrėdamas į didžiulių namų vandens paviršiuje ištysusiu^ 

šešėlius, jis tęsė: v
Tiesa, gi dar tebėra tas senas laivas „Voltaire". Maža 

kelionė į Pabaltę jam nieko nepadarys, jis tik išsigydyš... kanale 
gautas ligas!

— Daugiau 18,000 tonų! Tu manai, kad apsimokės var
ginti tą storulį, kad jis ten po kokia siena stovėtų, kur jokio, 
arba beveik jokio pavojaus nėra?

Mautrisšant juokėsi, — tas jam tiko,_ neš jis atrodė dar 
labai jaunas, nors jo veidą jau puošė gražus juodi ūsai, kurių 
jis nenorėjo paaukoti madai.

Gallier parodė papiroso galu mažą, ploną, ilgą daiktelį:
— Na, o „Lestin"? juk tai puikus nardytojas!
— Taip; ir jo trims eskadrilėms gal tu duosi tik kulkosvaidį 

'užvadą?-
Gallier pajuto tokį kartumą, kuris skaudžiai užgauna visą 

jūrininkų štabą, kada tik iškyla Prancūzijos apginklavimo klau
simas po karu. Juk ji tiek mažai begali! Gallier mintys sku
biai perbėgo visas jūrininkų jėgas; Jis sumurmėjo:

•— Na, ir ką jūs numatote?
— Mus, — prislėgtu balsu atsakė Vivaret. - 7
Tyla. Kapitonas Lizerak užbaigė pasikalbėjimą: v
— Kaip ten bebūtų, vis tiek kai tik kulkosvaidžiai išmuš 

9 su puse vai. aš išvykstu atostogų. Kas toliau įvyks — pama^ 
tysim.

Jis kalbėjo, kaip tikras jurininkas, kurį žiaurus, pilnas neti; 
kėtumų gyvenimas padaro savotišku fatalistu.

Tą patį vakarą kapitonas Lizerak lengviau atsikvėpė. Iš Pa
ryžiaus jį nešė traukinys į Saintės, kur laukė jo pasiilgę saviš
kiai. Platusis okeanas jį buvo pripratinęs prie vienumos. Jis ne
mėgo išpasakoti savo pergyvenimus — to jam neleido išdidumas 
giliai paslėptas jo širdy., Todėl šis kulkosvaidininkų karininkas 
neužmezgė pašnekesio ir su savo bendrakeleiviais. Jis nuleido 
mėlyną lempos šydą ir juodą, garbanotą savo galvą atrėmė į pa
galvius. Jis buvo pailgo veido ir aštrių linijų smakro. Tie jo bruo
žai labai priminė vieną Fortūnos šventovės mozaiką Palestinoje.

Gerardas Lizerak prisiminė kaip maloniai jis praleisdavo 
laiką namuose, Palissy gatvėje. Šaltuose akmenyse, didinguose 
mūrų koridoriuose jis pajusdavo savo giminės garbingą kilmę. 
Bet nepamirškim ir to, kad jaunasis kapitonas nebuvo labai pri
sirišęs prie senųjų tradicijų. Jis po kelių maloniai praleistų die
nų savųjų tarpe vėl grįšdavo be jokio gailesčio į gamtą, nes iki 
šiol 29 jo amžiaus metai buvo jo vienintėlė meilė.
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Tiesa, dalis tos- meilės teko ir kitiems. Visų pirma tėvams, 
ypačiai motinai; tėvas paprastai laikėsi toliau nuo vaikų ir juo
se daugiau sukeldavo pagarbos negu meilės. Toliau, 27 mėtų, 
1 m. 78 c. „mažyčiui “, kuriam Gerardas vi s dar i šmėtineja, kam 
jis pasirinko gydytojo, o ne jurininko profesiją. Nemažai jo mei
lės teko seselei Antutei, tai grakščiai, gražiai me gaitei, kupinai 
jaunystės ir švelnios gracijos.

Mintys apie Antutę atgaivino praeitų atostogų vaizdus. Kiek 
gražaus laiko praleista Sione! Kaip patiko karininkui tas mažas 
smiltynas prie Vendejos sienos, kur jura tokia šėlstanti, nieko 
nebojanti, nes ji nežino pasaulinių piežų garbės. ų; .

Lizerakui visai nekilo klausimas, ar tie malonieji rugpjūčio 
pergyvenimai nesiriša su viena ekskursijų ir teniso dalyve. Antu
tės drauge panele Žakelina. Jos dalyvavimas jam atrodė toks na
tūralūs ir būtinas, kad jis ir šiomis dienomis tikėjosi ją pamatyti 
savo gimtajame mieste. Tos peršpektyvos nebuvo tokios gilios, kad 
sukeltų jaunam kapitonui svajones. Visos jo mintys greit issi- 
blaškė, kai jis pamatė tolumoj dunksančią gimtojo miesto kated
ros varpinę. Iš džiaugsmo, kad netrukus bus savųjų tarpe, jis 
svajojo tik apie savo gimnazistišką kambarėlį ir Šliurei es.

— Kai judu nebuvot namie, mūsų mieste atsirado kai kas 
nauja, — papusryčiavęs tarė tėvas Lizerak savo sūnums.

Andrius nustebo:
— Negalimas daiktas! Tikrai bus jau įsteigta prie ligoninės 

mikrobiologinė laboratorija?
t- Gal Charente įsteigė savo uostą?—• paklausė susirūpi

nęs Gerardas.
— Kokie jūs dar nerimti, vaikai!— Sutraukęs antakius iš- 

mėtinėjo ponas notaras.— Mūsų mieste padaryti archeologijos 
( atradimai. Bekasant žvyrą rasti laipteliai į romėnų cirko areną.

Vikrioji Antutė jau dėjosi kepuraitę ant savo auksinių gar
banų: ■

— Reikia jiems parodyt! Štai ir saulė prašvinta. Juk tie
sa, tėveli, visi eisime apžiūrėt tų kasyklų?

— O ką jūs apie tai manot, mano didieji? — paklausė po
nia Lizerak.

— jie nori, mamyt, jie nori! ’ Tenai mes tur būt susitiksim 
ir ponią d’ Yerres, ir komendantą; o aš pasimatysiu su Žakelina, 
ot puiku!

Ištarus tą vardą Antutė, slaptai, pažvelgė į brolį, bet šis 
to nepastebėjo. Jis nepastebėjo ir to, kad į juos artinosi drau
gai su savo tėvais. Pasisveikinę tuojau susigrupavo. Žakelina
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pateko į tarpą šalia savo draugės ir kapitono. Gerardo pastabi 
akis negalėjo apsimesti nematanti kaimynės grožio, Ir vėl Šie 
jauni dräugai Šnekučiavos apie brangius Siono pergyvenimus.

Prisiartinę prie garbingųjų kasyklų terado dubens dydžio 
duobutę, beveik pilną akmenų ir Šiukšlių.

. ' Kaip visa tai atrodo negyva, ypač tau, Gerardai. Juk
tavo gyvenimas toks puikus, pilnas judrumo, energijos...

^akelina meiliai pažvelgė į kapitoną. Ir šis, nors papras
tai nemėgstąs dalintis savo pergy venimais, užsidegęs pradėjo pa
sakoti apie jurininkų gyvenimą,—tarsi norėdamas visiems, o ypač 
panelei Žekalinai įrodyti, kad jūra yra daug vertesnė už žemę. .

Vakare jaukios šviesos apšviestam kambary ponia Lizerak 
tarsi save ramindama kalbėjo

Tikra gražuolė toji Žakelina! Ji bus puiki žmona...
Notaras ir sūnus medikas jai pritarė, džiaugsmo kupina 

Antosė pabaigė nebaigtą mintį:
— Mamyt, aš pabaigsiu, puiki žmona... Gerardui!
— Oh! — atsiduso kapitonas bevartydamas, ,, Iliustruotąjį“, 

—- Man atrodo, kad jus per greit man suradot žmoną!
jis pakėlė galvą, ir jo veide buvo matyt panieką. O Antu

tė gražiai šypsodama tauškėjo: . .
— Koks tu nelaimingas! Ar tu nelaimingas dėl to, kad tu

ri tokią malonią ir gerą seselę, kuri taip susirūpinus savo laimė?
— Džiaugiuos turėdamas tokią sesę, bei ji veltui rūpinasi 

mano laime...
Tėvų veiduose Gerardas ieškojo pritarimo, bet apsivilė.
— Sakyk, Gerardai, ar tu priešingas vedyboms?
— Visiškai ne, mama. Aš tik apie jas dar negalvoju.
— Bet jei tau reiktų pagalvoti?
—. Aš nesipriešinčiau.,, bet tas dar nesako, kad aš tam pri

tariu!— Skubiai pridūrė kapitonas.
— Tai atsakymas! Juk tu ne normanas,—teisingai pastebė

jo Antutėj savo geltonas garbanas tvarkydama.
— Žinoma ne, aš jūrininkas.
Vakarė, kortas belošiant, tarnas padavė telegramą.
— Štai ir vėl naujiena!
Garsiai paskaitė: r
„Kapitonas Lizerak privalo tuojau grįžti „Richelieu“ įgulon“.
Ta nelemtoji žinia išjudino ramų provincijos kampelį. Po

nia Lizerak paėmė drebančia ranka baltą popierį tarsi norėdama 
išskaityt kokią baisią paslaptį: Antutė su didžią baime atjautė 
tą paslaptingą šeimą blaškantį neramumą. Susirūpinęs tėvas 
paklausė

— Kų galėtų reikšti tas skubus tavęs atšaukimas?
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— Greičiausia mums teks išvykti į Klaipėdą, kurios politi
nė padėtis mus iššaukia. Vivaret tai numatė.

— Vivaret? Yį 7 >•' Y .
— Mūsų įgulos vadas, laivyno leitenantų dekanas... Štai, dar 

Šiandien už 40 min. galiu išvažiuot.
-— jau! suaimanavo Antutė.
Nepaisydamas skausmingo sesutės veido karininkas įsigili

no į traukinių tvarkaraštį. ,
—-' Tik rytoj vakare būsiu Cherburge... Truputį per vėlai...

Aš pasirūpinsiu tavo daiktais,—- pranešė ponia Lizerak.
Gerardas susirinko visą savo turtą: pirštines, apsiaustą ir 

kepurę. Rodydamas telegramą linksmai tarė sesutei:
— Ar tu gali įsivaizduoti, brangioji, savo draugę žmona to

kio amžino žydo, kokiu aš esu?
(B. d.) Vertė M. T

Neskaitytas laiškas.
M. Svyriutė.

Bankininko Talvydo salone svečiai buvo jau įsismaginę. Vi
su įkarščiu staugė fokstrotą patefonas. Salono vidury sukosi ke
lios poros. Foteliuose ramstėsi senesnės ponios. Dvi iš jų gy
vai linksmai šnekėjosi, likusios vedžiojo akimis šokančius, pasi
keisdamos vienu kitu žodžiu. Gretimam pono Talvydo kabi
nete, mėlynų dūmų debesy paskendę, kortavo vyrai. Viena 
iš dviejų ponių aukšta ir neplona, pakilusi apnešiojo po
nioms saldumynų ir vėl užėmė savo vietą šalia aukštos lieknos 
moters, kuri prisimerkusi trynė nosinėle savo pencne. Abi mo
terys iš pažiūros buvo labai skirtingos. Sofija Talvydienė juod
bruvė tamsiomis didelėmis, išdidumo pilnomis akimis. Natūra
lūs veido ružavunias spindėjo nevystančia jaunatve. Švelniai žal
svas rūbas buvo ankštai prisiglaudęs prie mažiau gražios talijos. 
Antroji ponia žila, kirptais, vingiuotais plaukais ir pilko šilko suk’ 
nele. Ant dešinės rankos sutuoktuvių žiedas, ant kaklo brilijan- 
tų šniūrelis ir daugiau nieko. Ne per daug giliomis raukšlėmis 
išvagotas veidas iš prigimties šaltas, bet dabar patenkintas ir šyp
santis. Tai senoji Talvydienė, Petro Talvydo motina, kuri kartu 
su dukterimi atvažiavo pas sūnų paviešėti. Petras, grįžusioms iš 
Paryžiaus viešnioms pagerbti ir suruošė šį balių. Jo sesuo Ama
lija dabar sukasi su jaunu kapitonu fokstrotą. Abiejų ponių akys 
atidžiausiai ją seka. *
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— Istikrųjų, mama, Amalija visų čia esančių svečių pažiba. 
Tik pažiūrėkite, kaip gracijingi judesiai, žavinga šypsena ir pa
vergianti veido išraiška.-

’•> Senoji|Talvydienė, patenkinta linktelėjo galvą. Marti tęsė toliau:
Jei ji gali būti taip žavinti su tokiu partneriu, kuris 

daugiau nieko tik automatiškai atiduoti pagarbą temoka, 
tai ką jau bekalbėti, kai ji turės prieš akis tikrą džentel- 

*meną? v \ \ \ ■
—- Čia jos visa gudrybė, mano miela. Amalija retai kada 

esti kitokia vyrų tarpe. Priešingai. Ji stengias visus sužavėti, ir tik 
paskui pasirinkti tą ar kitą. Tokią yra mano Amalija. ; JĮ dar nė 
karto nėra stipriai mylėjusi; bet kai pamils, žinomą, jei ir toliau 
taip bus panaši į mane, pamils visu savo gyvu temperamentu. 
IŠ fotografijos labai jai patinka tavo brolis Edvardas. Ji tokio 
sakosi nebuvo dar sutikusi. Ir dabar su dižiausiu noru 
važiavo Lietuvon, kad jį pamatytų.

Ponia Sofija pasilenkė dar arčiau:
— Nėra abejonės, kad Amalija jį užkariautų, bet jei kiek 

anksčiau, o_ dabar nežinau...
— Kodėl gi pervėlu? v
— Edvardas turi sužadėtinę. Aš jos dar nemačiau. Sian-

' dien jie ateis abu.
— Gaila... bet aš vis dėl to pasitikiu Amalija — atsidusdama 

pasakė Talvydienė.
— Taip. Aš nė kiek neabejoju, kad Amalija daug žąvih- 

gesnė. Nors Edvardas turi gerą skonį, nežiūrint į tai, kad mes 
’v abu labai mažai teturime panašumo. Pastaruoju laiku jis labai

neatviras ir retai telankosi pas mus. Dar neseniai pasisakė su
sižadėjęs. Susižadajęs visai be mūsų žinios, lyg ir prietaringai. 
Nei aš nei tėvas, žinoma, negalėjome būti patenkinti. Bet pyk- 

. tis nepatogu. Pakviečiau būtinai juos abu.
Šokis pasibaigė. Amalija su kapitonu sėdosi į sofą.
— Žiūrėk, mama, į tą Klarą, ji jau vėl ima kortas dėstyti 

Besiartinant nelaimei ji tuoj griebiasi kortų. i
— Kas ji yra toji Klara? — Klausia senoji Talvydienė, žiū

rėdama į blondinę, kuri nuošaliai sėdėdama užsiėmė kortomis.
— Tai kapitono mylimoji.
— Ot kaip!? Hm. Šiaip būtų nieko, suknelė siera fioleti- 

nės spalvos jai prie veido, bet kam taip karoliukais nusagstyta. 
Juk dabar ne madoj.

— Ji nesugeba madas pavyti. Nėra mat turtinga. Tarnau- 
. / ją mūsų banke. Kilmės neblogos, tik dabar susibankrotavę.

Panelė Klara pakėlė nuo kortų akis ir sutraukusi antakius 
pažiūrėjo į Amaliją. Ši pasvirusi prie kapitono degė papirosą.
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/- — Ir vėl Amalijos sąskaiton — nusijuokė senoji Talvy- 
dienė. ~~ ■ .

Vargšas paliks be galvos, kaip ir jo Klara. —
— Kurios jis dabar nemato — pritarė ponia Sofija.
Prie patefono dėliojo plokšteles dvi sesutės studentės ir 

jaunas leitenantas. - —
— Šie visai be pretenzijų — pastebėjo ponia Sofija. Visi 

buvę vienos klasės draugai. . O tas blondinas studentas Julius 
tai Edvardo geriausias draugas. Busimasis inžinierius, šiemet jau 
baigs. . /.

Kompanija priepatefonoiš tikrųjų buvo judriausia. Nuolat 
iš to kampo pasklisdavo skardus juokas, linksmos dainuškos 
posmas arba delnų pliauškėjimas. Iš visa ko buvo galima spręs
ti, kad tas visas judrumas koncentravosi apie jauną leitenantą, 
kuris rodėsi iŠ prigimties komikas. Tarpduryje pasirodė nauji 
svečiai. Tai buvo Edvardas ir jo sužadėtinė. Visų -.kritiški žvilgs
niai įsirėmė į juos. Prasidėjo susipažinimo ceremonija. Edvar
das aiškiai pabrėžė: —

— Mano sužadėtinė Luiza Vainaųskaitė.
Pirmoji pašaipos žvilgsniu palydėjo ją senoji ponia Tai- 

vydienė. O jos sūnus bankininkas, nusisukęs, pečius traukydą- 
mas, padarė tokį grimasą, kad nuošaliai sėdėjusios abi studen
tės ir panelė Klara nesusilaikė nuo juoko. Ponia Sofija nepa
tenkinta žvilgčiojo tai į Edvardu tai į jo sužadėtinę. Jų akyse 
vis dėl to stengėsi rodytis vaišinga ir nuoširdi.. Edvardo suža
dėtinė buvo vidutinio, gal net truputį žemo ūgio, jaunutė ir 
smulki. Ilgų kaštoninių plaukų garbanos buvo nusvirę ant kakl o. 
Žalsvos akys ir švelniai ružavas veidas dvelkė jaunumu ir 5ža- 
vingu nefalsifikuotu grožiu. Pilkai mėlyna šilko suknelė buvo 
kukliai, bet elegantiškai pasiūta. Ji atrodė lėta, net truputį ne
drąsi, bet' jos veidas ir judesiai rodė nuoširdumą ir paprastumą, 
įžengusi į stipriai apšviestą salioną, ir prieš akis matydama puoš
niasdekoltuotas moteris, ji kiek sumišo.

Tai pastebėjo panelė Amalija ir apsidžiaugė, nors tiesa pa
sakius, ji dar tikrai nežinojo, kad ta kukli mergaitė yra lydin
čio džentelmeno sužadėtinė. Amalija laikė rankoje degantį pa
pirosą ir galvojo: vadinasi, jis susižadėjęs. Ne, taip negali būti! 
Kam aš tada važiavau iŠ Paryžiaus? Bet tokia laukinė moteris 
kaip Ši, man tik nusispjaut. Nors joje kaž kas slepias. Jėga, 
kurią aš neigiu. Bet ši slapta jėga vyrus kartais labiau patrau
kia ir priveda net prie beprotybės. Tai yra kaž kas nepaprasta, 
kągalimamylėti... VisdėItokovosiu! —

Talvydas uždėjo plokštelę ir paskelbė „Panelių tango9,. 
Amalija priėjo prie Edvardo.
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— Malonėk, tamsta su savo giminaite (pašokti.
— Visumet — nusilenkdamas atsakė Edvardas.
Sofoje sėdėjo Luizairšnekučiavosi su Julium.
— Kodėl panelė Luiza nekviečia poną Julių šokti? — pa

klausė ponia Sofija. (
— Kad aš tango niekad nešoku.
— Nešokti tango, tai jau per daug... O fokstrotą?
— Retkarčiais... Jis man atrodo grakštesnis. Bet išviso aš 

bijau tokių šokių, kuriuose taip maža grožio!
— Keista... bijoti to, kas moderniška!
Luiza kiek užraudo. Tuo tarpu nebaigusi šokti atėjo pane

lė Klara ir atsisėdo greta Luizos. Julius atsiprašė ir nuėjo rūkyt 
Panelė Klara pakugždomis sako:

•— Kaip, panele, išdrįsai pasirodyti su savo sužadėtiniu, ka
da čia yra toji moteris?

— Kuri? — nustebusi klausia Luiza.
— Gi toji, kuri šoka su tamstos sužadėtiniu.
Toji moteris buvo Amalija. Ant balto šilko suknios ji bu

vo užsivilkusi ryškiai raudoną žiletką. tokio pat raudonumo bu
vo batukai ir lupos. Juodi plaukai blizgėjo lygiais be jokių vingių 
atspindžiais. Ausys buvo nepridengtos, jose įvertos plokščios auk
so grindelės. Už ausų, lyg kregždės sparnai užleisti, net ant veidų 
užriesti plaukų trikampiai. Antakiai — ilgi piautuvai. Aukščiau alkū
nės apsivijusi aukso gyvačiukė. Nors Luiza buvo pastabi, tačiau tik 
dabar apėmė savo akimis tą keistą išdidų šios moters grožį.

— Sakyk, panele, kodėl ji man pavojinga? — klausia Luiza.
— Kaip tai? Juk ji tokia gražuolė, kurios tikslas rasti vis 

naujus garbintojus. \ ' •
- — Dėl to nesibijau, Edvardas, rodos, negreit susižavi bliz
gančiom žvaigždėm...

Taip pat maniau ir aš apie savo Zigmą, štai tą kapito
ną, kuris kalbasi su Talvydu. bet ši laumė jam tuoj akis apdū
mė. Akj negaliu ir pamanyti — purtėsi panelė Klara. Luiza šyp
sojosi nežymiai sekdama Amaliją. Ji matė jos ryškiai raudonų 
lupų šypseną, ir žiburiuojančių akių žvilgsnį įsmeigtą .į Ed
vardą.

Po šokio abu nuėjo į gretimą kambarį, Pro atdaras duris 
buvo matyti atlošioj pozoj su stikliuku rankoje panelė Amalija ir 
pečiaįs nusigręžęs į salono duris Edvardas. Pro liepsningai rau- 

< donas lūpas nuolat blykčiojo balti blizgą dantys. Antakiai nuo 
grimasų nesiliovė bangavę. Luiza visa tai matė. Jai buvo juokin
ga ir net truputį pikta.

Salone pasigirdo valsas. Julius pakvietė Lųizą, kapitonas 
Klarą, o Edvardą Amaliją.
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Šokį pertraukė kvietimas vakarienės.
— Kaip kas Šoko, taip sėdasi už stalo — sušuko Talvy

das,'pažvelgęs į Amaliją, kuri jam atsakė dėkingu žvilgsniu.
—Tave kviečia prie telefono—pasakė Edvardui ponią Sofija. 

Edvardas skubiai atsiprašęs nuėjo. Svečiai laukė Edvardo.
— Leiskite atsisveikinti, malonieji svečiai — tarė įėjęs Ed

vardas. — Aš turiu skubėti ligoninėn. Svarbi operacija.
— Tamsta gydytojas? — nustebusi klausia Amalija.
— Ne, tik asistentas* Atleiskite turiu skubėti.
Tai tardamas atsisveikino greta stovinčią Amaliją ir ėjo prie 

ponių. Luižaį pasakė: — Būk rami, tave palydės Julius.
- — Kaip šoko, taip sėdas ir už stalo! -šaukė leitenantas 

nutvėręs už rankos vieną iš studenčių. Amalija piktai žvilgterėjo 
i ik : ■ •

— Na, jei taip atsitiko, tai Amalija ir panelė Luiza pasiim
kit į vidurį Julių. Kuo gi aš kaltas, kad visoms neištenka!

Ponia Sofija kaž ką veikė prie bufeto. <
— Ponia, tamstos vyras panelę Luizą perdaug nuskriaudė. 

Jai teko atsisėsti ties stalo kampu, vadinas, septynis metus neištekės.
— Apskritai nežinau, ar ji kada nors ištekės— skambiu 

ironijos tonu pasakė Talvydas. Jo žmona, nenorėdama tokios 
vyro pastabos nugirsti, tiek tepasakė:

— Panelė Luiza, manau, netokia prietaringa, kaip panelė 
Klara.

— Ponia įspėjai nė kiek nemenkiau, kaip ponas Talvydas. 
Amalija su pilna pasitenkinimo šypseną pažvelgė į motiną. 
— Vis dėlto įstrigo — vos girdimai atsakė į dukters šyp

seną..
Po ilgos linksmos vakarienės svečiai grįžo į salioną. Čia 

užsimezgė šnekos. Panelės siūlė dalinti žiedą; tas žaidimas tin
kąs seniems ir jauniems.

— Labiausiai, žinoma, tinka sužadėtinėms, kurios griežiant 
tango šoka klumpakojį — pasakė Talvydas.

J tuos žodžius vienas kitas nusijuokė, o Luiza tiek tepa
sakė:

— Nevisoms, tik tai, kuri vadinasi Luiza.
— O taip. Luiza gražus vardas. Jis labai tinka prie Edvardo.

' — Taip pat, kaip tų vardų savininkai — lėtai pridūrė se
noji Taivydienė. Luiza daugiau nieko neatsakė.

Žaidimas prasidėjo. Luizą žaidė gyvai, linksmai, nors ją kaž 
kas slėgė ir ašaros buvo taip arti. Ji jautė piktus žvilgsnius, o 
ausyse vis skambėjo žodžių ironija.

Amalija atrodė kiek nusiminusi ir net susimąsčiusi. Tą len
gvai pastebėjo visi svečiai. Bežaidžiant atėjo eilė išsipirkti fan-

18



tüs. Leitenantas savo fantą išpirkdamas turėjo pasakyti vieną tei
sybę ir vieną neteisybę. Jis negalvodamas pradėjo:

— Teisybė tai bus tokia: asistentas į operaciją, pretendentė į 
disperaciją. | tuos žodžius visi griausmingai nusikvatojo. Kiek 
sušilaikė tik senoji Talvydienė ir nenoromis Šyptelėjo Amalija.

— Na, o neteisybė tai bus tokia — sako vėl leitenantas. — 
Ot neseniai žmonės pasakojo radę iš nakties sugedusį automo
bilį, kuris rytą be jokios pagalbos „pasveikęs'*. Jame buvęs jau
nas vyras ir panelė Lyza, ne Lyža, bet greičiausia Luiza.

•J — Ponas leitenante, šį kartą Tamsta tai pasakoji, kaip 
neteisybę. Bijau, kad ta neteisybė nevirstų rimtu gandų. Nepa
togu žaisti neteisybėmis. Todėl prašau tamstą atšaukti, kol tokie 
gandai nėra pasiekę mano ponios ausis.

— Kokios ponios? — paklausė Talvydas.
r— Ponios, kuri yra mano, globėja — atsakė.
— A... aš maniau, kad panelės niekas nėglobojo ir neglo-; 

boja. Luiza pasijuto labai nesmagiai. Bet ji pasiryžo toliau 
komedijos nevaidinti:

— Tokie šeimininko žodžiai verčia mane prašyti leisti atsi- 
veikinti, už ką tikiuos malonieji svečiai man atleis — pasakė tai 
pasikarščiuodama ir apsisuko durų link. Po to pakilo Julius:

— Dovanokit, aš turiu ją palydėti. Tai pasakęs nuėjo paskui 
Luizą.

Visi sužiuro į šeimininką. Šis jautėsi kiek nesmagiai. Po
nia Sofija sviedusi į vyrą žvilgsnį, kuris sakė: ,To jau per
daug!“ — nuėjo paskui juos.

— Sugrįš, sugrįš gali nesiskubinti.
Luiza tuos žodžius išgirdo ir atsakė:
— Ji vis dėl to nesugrįš. Luiza Juliaus padedama skubiai vil

kosi apsiaustu.
— Panelė Luiza, nebūkite maža, — kalbėjo ponią Sofija. 

Vyras išsigėręs, nekreipkite į tai dėmesio. Kaip gi dabar jausis 
visi svečiai po tokio įvykio? ' "

—’ Tamstos vyras „pasigėrė“ tik man įžengus į jūsų na
mus. Svečiai, lygiai kaip ir šeimininkai privalo pasilikti ramūs. 
Dėkui, ponia, už vaišes, jei leisite atsisveikinsiu. — Ir ponia So
fija paspaudė Luizai ranką, ne nuoširdžiai, bet oficialiai atsipra
šydama.

Luiza, nenorėdama, kad tarp Edvardo ir Tąlvydų įsigyventų 
neapykanta, įvykį pasakodama kaltino daugiau save. Sakėsi .įsi
karščiavusi, Talvydas buvęs „įsilinksminęs“ ir dėl to taip atsi
tikę. Edvardui sesuo pasakojo visai panašiai, tik dar labiau ap
kaltindama Luizą, ypač pabrėžė, kad ji neklausydama širdingų 
prašymų negrįžusi į svečių tarpą. Bet šis įvykis nepadarė di-
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dėsnio nemalonumo Edvardui. Dėl to labiausiai kentėjo tik 
viena Luiza. Tas jai buvo skaudu, nors ji ir buvo pratusi ken
tėti. . ■

’ Visai maža ji liko našlaitė. Ją augino ir globojo viena
motinos draugė. Turtinga jc s teta leido ją į mokslą. Keturias 
gimnazijos klases. baigusi Luiza atsidėjo tik muzikai. Jai se
kėsi. Jos mokytojai įvertino jos talentą. Luiza į dažnai jausda
vosi viena. Nors jos globėjos buvo ir geros ir širdingos, bet 
vis dėl to nešildė ta ugnele, kurią skleidžia motutė. Ji vis 
ilgėjos nuoširdumo ir meilės, kurią, pagaliau, surado Edvardo 
Širdyje. Nemalonus įvykis baliuj skaudžiai ją užgavo. Jai buvo . 
net baugu galvoti, kaip ji įžengs į tą šaltą, rafinuotą draugiją, 
kuri vis dėl to yra Edvardui artima. Liūdni nujautimai varstė 
jos jautrią sielą.

Po baliaus pranyko Amalijos iškilminga didybė. Ji buvo 
nusiminusi — atėjo leitenanto pranašauta disperacija.

— Mama, man taip karšta, patrink smilkinius odekolonu, 
— skundėsi Amalija sofoje gulėdama.

— Kas gi tau, Amalija? — teiravosi ponia Sofija.
— Ak, Sofija! Edvardas—visas pasaulis... Kol svaigau šokių 

bangose, neturėjau laiko galvoti apie jo žodžius. Tik tada, kai ša- 
lionas paliko tuščias, aš pagalvojau apie tai, ką jis pasakė.

— Ir ką gi jis pasakė, dukrele? —r sulaikydama kvapą pa
klausė motina.

— Jis pasakė: »Myliu tas moteris, kurioms jaučiu pagarbą 
didesnę negu jos mano ir negerbiu tų, kurios meilę profanuoja“. 
Juk aišku, kad jis kalbėjo apie mane ir savo sužadėtinę.

Senoji ponia tylėdama lingavo galvą... Sofija tarė:
— Nėra ko nusiminti, Amalija. Jis nėra lengvai perlaib 

žiamo būdo. Tad tu nenorėk įį tuojau pavergti. Ateity tau 
užtikrinu laimėjimą.
— Ak, aš atsisakyčiau ir savo pąsogos, kurią man turit 

išmokėti, jei tik Edvardas butų mano.
— Petrai, ar girdi?. — suplojusi delnais Šaukė ponia Sofija. 

— Mums nereikės sumokėti Amalijai šimtą tūkstančių, jei tik 
Edvardą jai išpiršime.

— Apie tai man Amalija jau sakė. Tik dėl to ir išprašiau 
Edvardo sužadėtinę iš padorios draugijos,

■— Dukrele, bet ar neperdidelis pasiaukojimas? — dreban
čiu balsu tarė motina:

—- Mama, argi mano gyvybė pigesnė už 100.000? Be jo 
negyvensiu. O su juo pakaks man ir to apgriuvusio namo Pa
ryžiuje.

— Oho, namas Paryžiuje, tai ne šimtas tūkstančių - įtikinėjo 
Talvydas.

20



Amalija nebetęsė pasikalbėjimo, Bankininkas ir ponia So
fija reikšmingai pažvelgė vienas į kitą. Atrodė, kad abiejų gal
voje iįkilo tie patys planai.

Pamaldos pasibaigė ir žmonės pasipylė ant bažnyčios laip
tų. Dangūs buvo apsiniaukęs, oras tvankus. Jautėsi greitas 
lietus. Luiza skubiai išsiskyrė iš minios ir pasuko savo gatvės 
link. Staiga kaž kas-su spaudė jai alkūnę. Pažvelgė. Ponia Sofija.

— Panele Luiza, kokia tamsta greita, voš begaliu pavyti? 
—- Ar aš poniai skubiai reikalinga?

. — Taip, Turiu svarbų reikalą, apie kurį gatvėj kalbėti 
■negalima, ■ - - '■ - ; : ■".’■"

— Tai prašau užeiti į mano kambarį, ten niekas netrugdys.
Ponia Sofija linkterėjo galvą. Pasikeisdamos vienu kitu 

kasdieniniu sakiniu, priėjo prie namų;
Luizos kambaryje tarsi viešėjo amžina Šventė. Ant gelsvų 

sienų buvo du paveikslai. Viename pasakiškas vaizdas su mer
gina sėdinčia pievoje ir pešiojaučia ramunės žiedelį. Antrame
— pražilęs muzikas, kurio klausosi susimąsčiusios nimfos. Ties 
balta lova — mažas medinis kryželis ir sudžiūvusių gėlių šake
lės, žiedai nubyrėję, palikę tik rožių lapai.

Prie sienos — mažas staliukas, ant jo rėmeliuose Edvardo 
fotografija.

— Pas jus taip romantiška, panele Luiza.
— Tą pat pasakė ir Edvardas — tarė Luiza ir tuoj gailė- 

jos savo žodžių.
— Kaip tik norėjau apie jį šiandien kalbėti. Sėskitės arčiau

— nurodė Sofija. \
Luiza prisislinko visai prie jos.
— Sakyki, kūdiki, ar ištikrųjų myli Edvardą? — klausia pa

dėdama ranką ant jos peties.
Tokio švelnumo sujaudinta, Luiza atgręžė atviras akis j po

nią Sofiją, tardama:
— Brangi ponia, ar galite dar abejoti? Kai kas sako: „Iš 

meilės numirčiau O, aš ne. Ir tuomet, jei būtų lengviau mirti 
negu gyventi, aš nenorėčiau tik dėl to, kad savo mirtimi pada
ryčiau jam mažą nemalonumą. '

— O Edvardas ar taip pat tave myli?
— To nežinau. Bet man jo meilės užtenka. Apie mirtį 

mes nekalbam, kol gyvenimas šypsosi.
-r- Brangi Luiza, po tokių tavo žodžių, man yra dar sunkiau 

pasakyti paslaptį, kurią aš vieną težinau. Ta paslaptis bus smū
gį! judviejų laimei. Pavojus artinas iš Edvardo pusės... Po
nia Sofija atrodė labai paslaptinga.
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— Sakyk tamsta, kas gi atsitiko?! sušuko Luiza kažko
kio Šalčio krečiama.

— Edvardas jau vedęs! — beveik pašnabždom ištarė po
nią Sofija. — Aš nesistebiu, kad fu iki Šiol to nežinojai. Nebu
vo reikalo žinoti, nes ir pats Edvardas yra tikras, kad jo vargše 
Emilė yra žuvusi. Tai įvyko prieš septynetą metų.._Ak_niekad 
neužmiršiu to siaubingo karo! — Ir ponia Sofija teatrališkai pa
kėlė akis į viršų. Luiza žvelgė į ją nerimasčio suimta:

Ir kas toliau? Pabaik, tamsta!
— Sakyk, man Luiza, ar tu išdrįstum iš naujo sugriauti jų 

laimę? —■ Luiza sugniužo paliesta netikėto smūgio, f o buvo 
perdaug. Jos mintis nebegalėjo aprėpti tų keistų žodžių. Tik 
šiurpus jausmas vėrę jai širdį.

— Ir kam, tamsta, kankini! Aš laukiu sakyk tamsta!
Ponia Sofija įsmeigė į ją savo akis. Paskui lėtai atidarė 

ridikiulį ir išėmė išjo mažą kryželį.
-- Štai Šitą kryželį nešiojo Edvardas būdamas mažas. Bet 

užaugo, išėjo į žmones ir tas šventas atminimas liko užmirštas. 
Už jo slepias didelė paslaptis. Tik šis kryželis yra raktas į tą 
paslaptį. Todėl prisiek man, kad visa, ką iš manęs išgirsi pa 
siliks tavyje. Taip pat ir mano buvimas pas tave turi likti pas
lapty. Prisiek, Luiza, ir tu viską sužinosi.

Luiza svyravo. ,
— Jei myli Edvardą, padaryk tai. Tu jį gali išgelbėti arba 

pražudyti. T u gali jam grąžinti laimę ir pati išvengti, smūgio.
Luiza kaž kokios nuojautos pagauta palietė lupomis kryželį 

ir tarė: —- Prisiekiu viską, ką išgirsiu, savyje palaidosiu!
Ponia Sofija lengviau atsiduso ir subėdama predėjo pasakoti.
— Edvardas nieko nežino. Prieš kelias dienas gavau _žu- 

vusios savo draugės, Edvardo žmonos laišką. Ji ieško mūsų. 
Ji meldžia mane grąžinti jai Edvardą. Aš bijojau jam tai sakyti, 
nes jis myli tave. Bet Luiza, ar išdrįstum išeiti už žmogaus ži
nodama, kad jis yra kitos? Tu žinai ir tai, kad mūsų tėvas tik 
Edvardo verčiamaš priimtų tave į savo seimą. Luiza dabar ryž
kis, kol dar nevėlu su tuo savo sapnu atsisveikint. ’

— Ką tamsta kalbi, ką tamsta kalbi... ■— suvaitojo Luiza.
— Man gaila tavęs, bet kitaip negalima. Aš turėjau tai pasa

kyti. Ir nuo šios valandos tu privalai būti tolima Edvardui. Įti
kink jį, kad jo nemyli. Jis kentės, bet jo skausmas sugrąžins jį 
tai, kuri jo ieško.

Žinau, kad kitaip aš negalėsi u pasielgti, nors tas man 
daugiau kainuos, negu tamsta manai. Tačiau tikėk tamsta, aš 
niekada nemėginsiu griauti Edvardo* ir jo... žmonos laimės, — ir 
paslėpusi veidą rankose pravirko. Ponia Šof i ja pradėjo ją raminti:
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— Nenusimink, brangioji, praeis kiek laiko ir viskas bus 
užmiršta. Esi jauna, graži, vėl surasi sau laimę.

Šių žodžių Luiza negirdėjo. Staigi^inia, priesaika, pakirto 
jai jėgas, galva sviro nuo vienos minties: viskas baigta. Aš ne
tekau Edvardo. -~

Po ilgo pusvalandžio ponia Sofija dar pakartojusi, „griežtai 
venk Edvardo", pabučiavo Luizai į plaukus ir išėjo.

— Argi tai sapnas, argi sapnas — kartojo prislėgta Luiza. 
Ir vis dėlto ji turėjo jėgų sėdėti prie stalo ir pietauti.

O tarnaitė vaikščiojo aplink stalą pirštų galais, bet nedrįso 
teirautis, kodėl panelė tokia susirūpinusi.

Kai ponai Talvydai rengėsi pietų, į valgomąjį įžengė ponia 
Sofija. Visų akys klausiamai nukrypo į ją. Ponia Sofija prislėg
tai šypsojosi. Amalija greit prie jos prišoko:

— Sakyk, broliene, greičiau, ką girdėjai?! _
— Pirmas žingsnis jau padarytas. Mergaitė jautri, religinga 

ir mano sumanymas geriausiai pasisekė. Bet vis dėlto, jos aša
ros mane sujaudino. —.

— Ir, būtų ko... Juk Amalija ne taip kankinasi — pasakė 
s enoj i Tal vy di en ė. .

— Vadinas, tau pasisekė. Sofija? linksmai teiravosi Amalija.
— Puikiai. Ji prisiekė jo vengti, na, o kas jam tada lieka, 

ypač, kad apie musų-sąmokslą jis nieko nežino.
Amalija pietavo labai pakilusia nuotaika. Staiga jai kilo min

tis: o Evardas? — Jeigu jis nepamils? Bet ji perdaug tikėjo sa
vimi, kad galėtų tuo abejoti.

Praėjo dvi dienos. Luiza žinojo, kad trečiadienio vakare 
ateis Edvardas. Ji skubiai apsirengė ir išėjo, Ilgai klaidžiojo be 
tikslo, skaudžių minčių kankinama. Liūdnai šlamėjo medžiai. 
Pilkas buvo dangus. Ir rūstus, kaip jos likimas. '

Grįžusi rado Edvardo kortelę:
„Luiza, ilgai laukiau Tavęs, Maniau, kad greit grįši. Vis 

mąsčiau apie Tave... Užeisiu rytoj tuo pačiu metu.
Tavo Edvardas“.

„Tavo Edvardas" — su karčia šypsena pakartojo lūpos. <
— Kas man daryti? Nieko daugiau nelieka. Turiu atsisveikint’. 

Kam kankinti toliau save ir jį?

Luiza skaitė „Bethoveną“, kai duryse pasirodė Edvardas. 
Luiza išbalo.

— Sveika, Luiza, netikėtas svetys,, ar ne tiesa?
— Tiesa, Edvardai, apie tave dabar visai negalvojau.
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Edvardas surimtėjo.
—Sakyk, Luiza, kodėl tu pasidarei tokia neprieinama? Aš vis 

nerasdavau Tavęs namie! •— s
— Būtų daug geriau, kad to neklausdamas, patartum, ką 

turi u dabar daryti. Bet deja! Tu negali...
— Kas su tavim atsitiko, mano Luiza, — tarė glamonėda

mas jos rankas. Luiza jas ištraukė. :
— Ak, Edvardai, aš nebeturiu širdies.../
— Luiza, ką tir kalbi? Ar tu klajoji?!
— Jos akys prisipildė ašarų.
— Luiza, gailėkis savęs, jei manęs nesigaili, sakyk, kas tave 

slegia — susirūpinęs klausinėjo Edvardas.
— Niekas. Aš tik skaičiau v Bethoveną“, ir jo nelaimingą meilę.
— Neslėpk tiesos, Luiza, tu žinai kaž ką kita?
— Edvardai, būtų geriau, kad tu amžinai užmirštum mane 

— kalbėjo Luiza j jį nežiūrėdama. Jis žiūrėjo nusiminęs j aša
rotą sužadėtinę.

— Ne, aš neišeisiu, kol tu atvirai nepasakysi, ką tu manai.
.— Edvardai, aš nebemyliu tavęs, /ir man gėda už pažadus 

ir sulaužytus žodžius.
Tai pasakiusi . nusimovė nuo piršto žiedą ir padėjo ties 

juo ant stalo: ä
— Pasiimk, ką dar galiu sugrąžinti. — ir naujos ašaros 

nusirito per skruostus.
Jis žiūrėjo į ją keis to įspūdžio pagautas. Luiza lėtai pasi

kėlė nuo kėdės, apkabino jį ir atsisveikindama pravirko. Bet tuo
jau švelniai stumdama tarė:

— Sudiev, brangus Edvardai! Išeik greičiau ir nevadink 
manęs daugiau savo Luiza. Atleisk, bet ašjne galiu mylėti!

Edvardas suspaudė rankomis galvą ir skubiai- žingsniais 
vaikščiojo po kambarį.

— Edvardai, tu negirdi manęs? v
Jis pažiūrėjo į ją. Lūpos prašė išeiti, o akys pasilikti. Akys 

buvo tos pačios, kaip visumet, tik dabar sklidinos liūdesio. Ed
vardas nesuprato to liūdesio. Jis nežinojo, kokią auką neša jam 
jos meilė. Jis nežinojo, kokie vyliai supainiojo Luizos atvirumą.

-— Pagalvok, Luiza, ką tu darai! — karčiai ištarė jo lūpos 
ir jis išbėgo.

Luiza išblyškusi prisišliejo prie durų, stipriai nusitverdama 
į jų rankeną, lyg bijodama, kad Edvardas nesugrįžtų. Kai žings
niai nutilo, ji sukniubo prie talo, kaip žmogus, palaidojęs savo laimę.

Po paskutinio pasimatymo su Luiza Edvardas ilgai ne
sirodė Talvydų namuose. Kai atvyko, jis buvo visai ne tas: iš
blyškęs, nusiminęs ir net žiaurus. Radov tik vieną Talvydienę.
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— Kas tau, Edvardai, kad toks nusiminęs—kiek susirūpinusi 
paklausė sesuo.

— Tokie klausimai mane erzina, Sofija, kai aš esu blogoje 
nuotaikoje.

- Suprantu, tave Edvardai, bet pagalvok, ar verta dėl to 
liūdėti?

— Apie ką tu kalbi, Sofija?
— Tiktai apie Luizą. Aš gal dar anksčiau už tave apie tai 

sužinojau, bet nedrįsau tau sakyti—norėjau, kad tu pats patirtum.
— Ką tu žinai apie ją?
—• Juk čia ne paslaptis, Edvardai, kad tu jai mažai rūpi...

Iš kur tu apie tai žinai?
— Juk pati mačiau, kaip aną vakarą grįžo su kažkuo iŠ 

užmiesčio. Gėda ir pamanyti apie tokią veidmainystę!
— Aš apie tai dar nežinojau — sako Edvardas.
— O apie ką tu žinojai?
— Žinojau, kad ji nusiminusi ir manęs vengia.
— Ir tik dėl to tu susirūpinęs? Sakyk, ar verta kankintis dėl 

tokios mergaitės, kuri nėra tavęs verta?
■— Nekalbėk, man Sofija, aš ją geriau pažįstu.
— Ji perdaug gudri, kad duotųsi save pažinti. Geriau tikėk 

žiniomis, kurias gauni iš tave mylinčios sesers. Kodėl Amalija, 
ne tokia, ji nesidangsto kuklumo kaukėmis.

— Kalbi dar apie Amaliją? Tada mums šiandien telieka 
atsisveikint.

Tačiau keisto nerimasčio blaškomas Edvardas jautė, kad 
jam reikia užmiršimo.

Kai kitą vakarą jis atėjo, pas Talvydus buvo ir viešnios. 
Amalija susisupusi į juodo šilko skarą sėdėjo balkone. Netikėtai 
pamačiusi Edvardą ji net krūptelėjo, atsiminusi seniai dažytas 
lūpas ir nesutvarkytus plaukus. Dėlto atrodė kiek nedrąsi.

— Panelė Amalija turbūt ilgisi Paryžiaus, žiūrėdama į pilką 
Lietuvos dangų — klausia Edvardas.

— O ne, Paryžių nesenai išmainiau ant tamstos.
— Atvirai tamsta kalbi, — sako Edvardas.
— Atvirai ir myliu — gauna atsakymą. Mano meilė tamstai 

ne paslaptis. Tamsta mylėdamas savo sužadėtinę jai to nepasakosi. 
Prieš tamstą, Edvardai, mano meilė, kaip ir äs pati —- pasakė 
ištiesdama rankas. Edvardas tylėjo. Jo mintys skrido pas Luizą. 
Visa kita jani atrodė juokinga, beprasmiška. O Amalija slaptai 
džiaugėsi, nes žinojo, kad su Luiza jis jau nebesusitinka.

Tačiau Edvardas ne taip lengvai pasidavė jos vyliams. Daž
nai su ja susitikdamas, jis šiek tiek priprato. Jos nuoširdumas 
sutrupino Jo neapykantą, bet nesutrupino skausmo, kurį kentė

a
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dėl Luizos. Sofija matė, kad jos planai gali Ji prikal
bėjo brolį vykti Paryžiun. Užsimiršti, prablaivėti. Edvardas pa
galiau sutiko. Buvo numatyta išvažiavimo diena.

— Edvardai, jei tu dar abejoji dėl Luizos, rašyk jai, pra
syk jos pasimatymo visu kuo grąsindamas, ir tu įsitikinsi jos 
veidmaniavimu.

"Tuo tarpu Luiza lęido ilgas liūdesio dienas gražiame savo 
tetos dvare. Puošnus gėlėmis išmargintas sodas teikė pasigė
rėjimo pilną poilsį. Bet jos mintys nuvargę klaidžiojo ieškoda
mos praeities atminimų* Ašaros spindėjo jos akyse, kai ji glaus
davo baltųjų rožių žiedus. Bet ji nemanė grąžinti tai, ko pati 
buvo išsižadėjusi. Luiza sugrįžo. Ant stalo gulėjo keletą ne
skaitytų laikraščių. Juos bevartydama ji rado Edvardo laišką. — 
Ji nutirpo. Drebančiomis rankomis atplėšė ir skaito:

Skausmas mane nugalėjo. Mirtis man laukiama 
draugė. Nors ji žiauri, bet aš noriu žinoti ar ji gali 
būt žiauresnė už tave, Luiza. Trečiadienį visą dieną lau
ksiu tavęs. Neateik. Tada žinosiu, kad esi žiauresnė už 
mirtį, ir tu galėsi amžinai manę atsisveikinti.

Laukiu, Luiza! Atnešk man ką nori: gyvenimą ar 
mirtį!

Luizai sutemo akyse, sukosi dideli ugniniai ratai, ^po kojo
mis siūbavo žemė. Bet ji ėjo. Gatvėje ūžė automobiliai. JI ne
girdėjo spiegiančių signalų. Jos plaukus taršė vėjas, akys buvo 
sustingusios, pro pabalusias lūpas matėsi sukąsti dantys. Pra
eiviai palydėjo ją nusistebėjimu, kai kurie net atsigręždavo. Lui
za nieko nematė. Paskutinėmis jėgomis užlipo laiptais į antrąjį 
aukštą. Vietoj Edvardo'vizitinės kortelės buvo prisegtas popie
riukas: ,,Išnuomuojamas kambarys“. Luiza tiesė ranką paspausti 
durų skambutį. Pirštai sustingo, ranka nuslinko žemyn. t Kunas 
pasviro prie sienos ir pamažu nuslinko ant marmurinių grindų.

Luiza atsimerkė. Prieš akis buvo baltos ligoninės sienos, 
baltais chalatais apsivilkę vaikščiojo žmonės.

— Jūs mane Čia uždarėte, kur žuvo Edvardas! Sakykit, 
kur padėjot jį. Ak, atiduokit jį man!

— Nieko nebus. Beprotybės žymės, lingavo galvą gydy
tojas. Bet ji paminėjo mano asistento vardą, čia kaž kas rišasi 
su tuo vardu ir mergaitės liga — tyliai kalbėjo gailestingajai 

. seseriai. ' ■. b
.Dvi savaiti Luiza išbuvo ligoninėj. Beprotystės pavojus 

praėjo. Tada ją teta išsivežė pas save. Luiza ilgas vasaros die-
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nas sėdėdavo prie lango, užtiesto tamsia užuolaida. Teta saky
davo, kad tamsa duodanti daugiau ramumo, O iš tikrųjų, slėpė ją 
ir nuo žmonių akių. Tik vakarais, kada visi eidavo gulti, teta išves- 
davo ligonę sodan pasivaikščioti. Tačiau visi kalbėjo, kad Šiuos 
namuos slepiama pamišusi mergaitė, apie kurią ėjo įvairiausi 
prasimanymai.

Luiza žinojo tai ir jai buvo skaudu. — Bet ar tai buvo 
pamišimas? — klausia pati savęs. Ne. Tai sielvartas lygus pami
šimui, kuris žmones taip pat baugina. T

Kai Luiza grįžo į miestą, savo kambarį rado pilną rožių 
kvapo. Edvardo atvaizdas stovėjo vystančių rožių pluošte. Jas 
kaitino saulė. Rožės garavo — kvapas svaigino. Luiza mąsto: 
— Baltos rožės! Iš kur jos? šventas prisiminimas! Musų meilė 
sttplasdeno tose baltose rožėse. Jos buvo tokios tylios, nedrą
sios.. Paskui paraudo. Paraudo galmonėjamos mano rankų, bu
čiuojamos mano lūpų. jų atžalos įsiskverbė mano širdin, ir su
krovė raudonus žiedus. Paskui žiedai pasruvo dar raudonesnių 
krauju. Širdyje paliko tik rožių spygliai... —

Luiza sėdo prie piano ieškodama paguodos. Ji senai-buvo 
skambinusi. Užgavo klavišus, taip nedrąsiai tyliai. Salone temo. 
Kur ne^kur nušvito žiburiai, Tik pas ją buvo tamsu. Luiza grojo 
vieną Šopeno noktiurnų. Liūdna, slėpininga melodija lyg balti 
dūmai nuo aukuro, kyla aukštyn, vingiuojąs! pasieniais, ir įvai
riomis figūromis išsiviję, spiečias aplink Luizą. Prasiveria du
rys. Luiza vis skambina. Ji pakelia nuo klavišų akis.

— O Viešpatie! Tai jo siela! — sušunka■"■•ir traukias atbu
la atsiremdama delnais į klavišus, kurie griausmingai sūaidėję 
nutyla. Luiza sustingsta vietoje.

Luiza, mano mylimoji, nebijok manęs aš tavo tikrasis 
Edvardas — tarė žiūrėdamas į marmurinį veidą ~ juodame fone. 
Edvardas bijojo eiti, kad Luiza iš baimės nenumirtų. Luiza pa
sviro. Ilgiau nebebuvo galima.. Edvardas alpstančią laikė savo 
rankose.

— Luiza, ar atmeni baltas rožes? — su ašarom akyse klau
sė Edvardas. Luizą atmerkė akis, jos Šaltas rankas spaudė 
Edvardo rankos. Ji pajuto kaištą jo kvapą ties savo veidu, Ir 
didelė sunki ašara nukrito ant jos kaktos.

— Tai sapnas... sušnabždėjo jos lūpos. Edvardas nusišyp 
sojo: ■ ■ >

— Ne, Luiza, ne sapnas. Aš gyvas. Esi laisva nuo prie
saikos. Jau atradau tavo kryžiaus kelią...
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A. kliorytė-Sužiedėlienė
Mūsų tauta, kaip žinome, ilgą laiką vargo svetimųjų nelais

vėje. Rusai per savo valdžią, o lenkai per savo įtaką stengėsi 
mus nutautinti. Ne senais dar laikais mums Buvo draudžiamą 
ne tik spauda, bet ir visoks tautinis bei kultūrinis judėjimas. Tai
gi negalėjo būti kalbos ir apie žymesnį lietuvių moterų pasireiš
kimą visuomeniniame gyvenime. Aktyviau jos pradėjo jame da
lyvauti tiktai leidus lietuviams spaudą, o ypač atgavus nepriklau
somybę. Dabar jos pasireiškė su visomis lietuvės moters sie
los ypatybėmis ir gyvais pasirižimais skinti mūsų tautai naujus 
kelius aukštųjų idealų link.

Jau praeitis Lietuvos moteris mokė, kuriuo keliu jos turi 
eiti. Štai mūsų senovės vaidilučių saugota amžinoji ugnis ir jų 
nekaltybė reiškė ne ką kita, kaip jų meilę visam tam, kas kilnu 
ir aukšta. O mūsų taip mylimos rūtą dainos, jau prabočių su
kurtos, gražiausiai išreiškė lietuvaičių dorumą. Būta jų ir kar
žygių, nes, kaip padavimai sako, tarnaitė Mirga išgelbėjusi Vy
tautą, Živilė apgynusi Naujapilį, Margio sužadėtinė narsiai žuvu
si Pilėnų liepsnose ir panašiai.

Graži lietuvė moteris ir mūsų tautos priespaudų metu, kaip 
ją vaizduoja Petro Rimšos skulptūra Lietuvos mokykla. Prie verp
stės, prie kasdieninio savo darbo ji mokė savo vaikus mylėti 
tėvų kalbą, papročius, savo kraštą, mokė uždraustosios abėcėlės, 
ir taip augino naujas kartas tikroje lietuviškoje dvasioje, kuri vė
liau pabudo nepriklausomu gyvenimu. Ö prie jo juk prieita per 
Ąuszrą, kurią nešiojo ne viena moteris po Lietuvos padangę, 
kaip laisvės laikų pranašystę.

Leidus gi spaudą, šios gražiosios lietuvės savybės jų pačių 
buvo atvaizduotos dailiojoje literatūroje. Tai atliko keturios pir
mosios mūsų beletristikos kregždės — Bitė,■■'■Žentditė','.Šdtrij.os-.- 
Ragana ir Lazdyną Pelėda, kurios savo kūriniuose piešė tylų- 
rūpestingą lietuvės moters gyvenimą, jos sielos troškimus ir sun
kią ano meto mūsų visuomeninę būklę. Tie jų raštai kartu ža
dino lietuvius tautiškai susiprasti ir siekti savo tavynei laisvės.

Bet iš kitos pusės šių pirmųjų Lietuvos beletrisčių kūri
niai, galima sakyti, buvo taip pat ir pirmieji vieši lietuvės moters
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žingsniai mūsų tautos atgimimo laikais* Ji, buvusi seniau vai
dilutė ir budėjusi prie tautos amžinosios ugnies, vėliau rusų 
priespaudos metu kursčiusi savo šeimynoje tėvynės meilės ug
nį ir uoliai gynusį katalikybę, dabar, atsileidusi kiek caro rėži
mui, stojo jau į aktyvų visuomeninį gyvenimą, kaip literatė, žur
nalistė, organizatorė ir k* Nes štai spaudą leidus pasirodė net 
keli lietuvių laikraščiai, kurie neapsėjo be moters plunksnos, įsi
kūrė Lietuvių Katalikų Moterų Draugija, o kiek vėliau ~ »Pava
sario^ Sąjunga su didele sodžiaus mergaičių persvara ir Ateiti
ninkų Organizacija, subūrusi apie save ir mergaites moksleives. 
Taip praleidome Didįjį karą ir išsikovojome Nepriklausomybę,

Nepriklausomybė, suteikusi mums laisvę, uždėjo ir naujų 
pareigų. Reikėjo tvarkyti jauna valstybė ir imtis labai didelio ir 
plataus kultūros darbo, į kurį turėjo stoti tiek .vyrai, tiek ir mo
terys. Atgimusios musų valstybės konstitucija garantavo mo
terims lygias teises su vyrais ir todėl jos galėjo dabar laisvai 
dirbti visose gyvenimo srityse; kur tik buvo reikalinga tautos 
gerovei arba kur jas skatino jų pašaukimo reikalai. Čia ir pra
sidėjo lietuvių moterų gyvas kultūrinis judėjimas, kuris siekė lie
tuvės moters gyvenimą ir visos tautos buitį atremti į sveikos 
kultūros pagrindus. Ar padarė ką Lietuvos moterys tuo reikalu 
per pirmąjį mūsų nepriklausomybės dešimtmetį?

Pirmiausia čia, žinoma, svarbu pačių moterų susiorganiza- 
vimas, nes tik suburtomis pajėgomis bei vieningu darbu galima 
turėti įtakos visuomenei. Lietuvos moterys, pasirodo, tatai tinka
mai suprato. Nuo pirmų nepriklausomybės dienų, vos tiktai nu 
tiius karo šūviams, daugelis jų jau spietėsi į organizuotus vie
netus. Lietuvių Katalikų Moterų Draugija savo skyriais nusė- 
jo veik visą Lietuvą stengdamosi savo nariams įkvėpti gilesnį 
tautinį bei religinį susipratimą per įvairius susirinkimus, paskai
tas, konferencijas; gi steigdama namų ruošos mokyklas rūpinosi 
palengvinti kasdieninį, mergaičių darbą šeimoje. Tuo pačiu ke
liu ėjo ir vėlesnė Katalikių Moterų Kultūros Draugija, išleisdama 
iš savo seminarijos gražų būrį rūpėstingų bei uolių liaudies mo
kytojų. Kai kurios kitos moterų draugijos rūpinosi dar našlai
čių prieglaudomis, mažų kūdikių globojimu, kaliniais ir k. Pas
taruoju laiku savo organizaciją sukūrė ir kai kurios aukštuosius 
mokslus baigusios moterys, užmegsdamos artimesnius _ryšius su 
kitų kraštų panašiomis organizacijomis. Buvo susirūpinusi ir 
globa jaunų lietuvaičių, kurios keliauja svetur ir tais atvejais 
dažnai rizikuoja savo dorą; dėta pastangų tokias mergaites tin
kamai apšviesti ir apsaugoti jas nuo gręsiančio pavojaus.

Bet ypač daug moterų dalyvauja įvairiose mišriose su vyrais 
organizacijose, kurių pirmą bene vietą užima B Pavasario “ Sajun-
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ga, turinti virš 60,000 jaunimo. Čia jos dažnai pasirodydavo net 
aktyvesnės ir pa.slankęsnės už pačius vyrus. Būdavo atvejų, kad 
kai kuriose pavasarininkų kuopose ilgai vadovaujant vienoms tik 
mergaitėms, pagaliau išjudėjo ir vyriškasis jaunimas, kuris su
sispietė po skaisčių mergaičių ilgai saugota vėliava. Dideli būriai 
mergaičių moksleivių auklėjosi ir ateitininkų organizacijose. Ne
mažai jų randame ir skautų, šaulių ir k. organizacijų eilėse.

Tat, kaip matome, Lietuvės moterys per šį dešimtmeti organi
zacinio gyvenimo neaplenkė: jos dargi prisidėjo prie daugelio or
ganizacijų kūrimo bei jų palaikymo, noriai jose dalyvaudamos. 
O tuo pačiu išmoko drąsiau pasireikšti viešumoje ir geriau įsi
sąmonino savo šeiminines bei visuomenines pareigas.

Ogi šis organizuotas moterų judėjimas daugiausia buvo įkvė
piamas ; ir vadovaujamas senesnės kartos inteligenčių. Jų balso 
klausė kukli kaimo moteris, pildžiusi savo misiją siaurame šei
mos ratelyje, iš kur kasmet būriai jaunų mergaičių ateidavo į 
atgimusios Lietuvos mokyklas semtis sau mokslo žinių. Taip 
brendo nauja lietuvių inteligenčių karta, kupina gražaus entu
ziazmo dirbti savo laisvajai tėvynei. Ir, iš tikro, per šį dešimt
metį mergaičių skaičius įvairiose mokyklose buvo labai didelis. 
Štai, 1928—1929 mokslo metais aukštesnėse ir vidurinėse mo
kyklose mokėsi 6965 mergaitės ir 8675 berniukai, mokytojų se
minarijose—885 m. ir 818 b., žemesnėse žemės ūkio mokyklose— 
363 m. ir 254 b. ir p. Daugiausia mergaičių baigė mokytojų 
seminarijas ir pasiaukavo liaudies švietimo darbui; kai kitose 
srityse sudarydamos šalia vyrų tik kelintą nuošimtį, čia jos jiems 
beveik prilygsta. Taip tarp liaudies mokytojų yra 1795 moterys 
ir 1861 Vyras. Vadinasi, moterys atlieka didelį mūsų tautos auk
lėjimo darbą ne tik šeimynoje, bet ir mokykloje. Nemaža mer
gaičiųbaigė jau ir aukštąjį mokslą, daugiausia taip pat atsiduo
damos pedagoginiam darbui arba pasišvęsdamos kuriai nors 
kitai pamėgtajai sričiai. Tuo tarpu iki šiol tokių darbininkių 
mes trūkome; o be jų ir moterų visuomeninė misija negalėjo 
būti sėkmingai vykdoma. Taigi pažengėme gerokai į priekį, nes 
veik visose mūsų kultūrinio gyvenimo srityse galime jau už
tikti apsišvietusių ir išsilavinusių moterų.

J. • . ■ ‘

Nesvetimos buvo mūsų moterims ir dailiojo meno sritys. Ir 
čia savo intujityviniu moterišku užsimojimu jos siekė į amžino 
grožio viršūnes, tęsdamos mūsų pirmųjų literačių kūrybą. Šalia 
jų, kurių jau tris per šį Nepriklausomybės dešimtmetį nulydėjo- 
rne į amžinybę, daug rašė Sofija Kymantaitė, Tyrų Duktė, Vai
čiūnienė, Salomėja Neris, Nelė Mazalaitė, Petr ė Orintaitė ir k. 
Visų šių — senesnių ir jaunesnių — mūsų kūrėjų parinktieji 
poezijos bei prozos dalykėliai, išleisti almanachu if Ąukšfynil, mums
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atidengia jų kūrybos paslaptis ir rodo, kiek lietuvė moteris jau 
pažengė šiuo meno keliu Ėjo ji į visuomenę bei moksieiviją ir 
su savo specialiniais žurnalais, kaip tai „Moteris“ bet „N. Vaidi
lutė“, kur be aktualių moterims ir mergaitėms klausimų, kartais 
gana sėkmingai pasireikšdavo su savo meniška plunksna visa 
eilė tų, kurios nekopė aukščiau į Parnasą.

Pagaliau žvelgdami į dorinę bei religinę sritį, pamatysime, 
kad ir čia moterys nebuvo pasyvios. Priešingai, šiose srityse 
akinamos jau pačios savo prigimties, jos toli pralenkė vyrus savo 
religingumu bei doriniais nusiteikimais. Prieš jų religingumą 
vis dar nublanksta visokie kad ir nežymūs išsišokimai prieš ti
kėjimą. Tačiau viena svarbu čia pabrėžti, kad ypač sodžiaus mo
terys dažnokai vienaip su religija apseidavo bažnyčioje ir kitaip 
viešumoje, kai su religiniais dalykais susidurdavo visuomeniniai 
reikalai. Tai jau buvo stoka gilesnio religinio sąmoningumo. Ir 
šit ateitininkės, pavasarininkės ir šiaip organizuotos katalikės mo
terys nemažai rūpinosi įnešti daugiau nuoseklumo į religinį ka
talikių moterų gyvenimą. Per savo konferencijas, susirinkimus, 
kongresus jos taip pat paliesdavo ir gręsiančius šiais laikais 
moterims madų ir įšvirkščio modernizmo pavojus. Tačiau tais 
klausimais dar mažai buvo kelta protesto ir nebūta labai grie 
žto pasipriešinimo, kuris neišvengiamai turės būti ateityje, kad 
mūsų tauta išsilaikytų tinkamoj dorinėj aukštumoj.

Vienu žodžiu, peržvelgę pirmąjį mūsų nepriklausomybės 
dešimtmetį, matome, kad Lietuvos moterys sekė tą kūrybos d va 
šią, kuri buvo užvaldžiusi visus tikruosius lietuvius, — atgavus 
laisvę, Jos kūrė savo organizacijas ir spietė į jas lietuves mo
teris, aktyviai dalyvavo visose kitose draugijose kartu su vyrais, 
uoliai siekė mokslo pačios ir švietė liaudį, auklėjo jaunuomenę, 
kūrė dailės dalykus ir savo plunksna apaštalavo plačioje visuo
menėje, stengėsi išlaikyti pirmykštį savo dorumą bei religingumą. 
Bet, aišku, kad šitame jos veikime būta ir spragų bei netobu
lumų, kaip jų netruko ir kitose mūsų gyvenimo srityse pirmo
mis nepriklausomybės dienomis, kurios buvo nuolatinės kūrybos 
ir tvarkymosi stadija. Tačiau, kąi žengiame jau antrojo dešimt
mečio laisvės vieškeliu ir kai daug kas yra sutvarkyta, Lietuvos 
moterims stoja naujų uždavinių ir pareigų mūsų ateities atžvil
giu-

Visų pirma moterims reiktų būti skaisčios širdies, nes tai yra 
ir musų pačių ir visos tautos neabejotina laimė. Sielos grožis 
iškelia moterį aukščiau už visas kitas dorybes ir priverčia jai nu
silenkti net ir visai paklydusius žmones. Skaisti širdis yra tas 
amžinasis moteriškumas, kuris visada žavi didžios dvasios žmo
nes. Bet tam pastoja kelią moderniškasis moters „suvyriškėjimas“
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kuris mūsų laikais vis labiau įeina j madą, naikindamas pas mo
terisjų gražias ir nieku nepamainomas sielos ypatybes. Tad reik 
budriau saugoti savo įgimtą kuklumą, reik kritiškiau sutikti mo
derniškąjį gyvenimą, kad jis nepakirstų mūsų noro kovoti už 
savo aukštuosius gyvenimo idealus.

Toliau reikia mums ir daugiau tikrojo tautiškumo, kurio tu
rėjo, pavyzdžiui, musų motutės sunkiais-karo laikais, nepaisyda
mos suvaržymų ir neieškodamos pirmoje vietoje savo naudos. 
Tėvynės meilė dėl pačios tėvynės, dėl jos didžios praeities ir au
kų, dėl mūsų visų tautiečių gėrovės — štai kas šiuo atveju svar
biausia. Mums privalu pamėgti savo gerus tautiškus papročius, 
dainas, tautodailą, istoriją ir nekeisti to viso svetimais dalykais. 
Gaivinkime tikrąjį patriotizmą, nesustabdomą veržimosi daryti sa
vo tautiečiams gera, kelti tautą į aukštesnį kultūros laipsnį save 
kultūrinant ir šviečiantis.

Turime nepamiršti ir savo sielos kultūros. Būdo bei valios 
lavinimas ir nesuvaldomas troškimas mokslo turi visuomet mus 
lydėti, kadangi tiktai didžios dvasios ir išminties žmonės perei
na per pasaulį darydami gera ir atnešdami daug naudos. O 
mums tiek daug dar reikia apšvietos ir išsilavinimo, kad gerai 
pataikytume atlikti savo moters pareigas, kokias gyvenimas mums 
uždeda. ■ . ■ ..

Bet Vi$o mūsų veikimo pagrindė turi būti religija—nuošir
dūs ir gryni sielos santykiai su Dievu. Gilus tikėjimas ir uoli 
religinė praktika turi sekti visus mūsų gyvenimo žingsnius. Ne
gali būti ir kalbos apie tai, kad katalikės tebūtume tik bažnyčioje, - 
o visur kitur nesiskirtume nuo kitų vėjų gaudančių moterų. Tak 
gi reikia gerai įsisąmoninti katalikybės tiesas, jomis gyventi ir 
apaštalauti kitiems.

Taigi būdamos tikrai moteriškos, tautiškai susipratusios,_ 
giliai išsilavinusios bėi iššiauklėjūsiosj nuoširdžiai religingos vė 
liau galėsime tinkamai atlikti visus savo uždavinius, kokius gy
venimas mums pastatys. Praeitis rodo, kad lietuvė moteris 
daug padarė ir1 pažengė į priekį, bet save taip tobulindamos 
ateityje jos galės dar daugiau padaryti gero bažnyčiai ir Tėvy
nei.
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tuvių rašytojus
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J. Ambrazevičius
— Trys puslapiai! — Toks redaktorės užsakymas. Ųžsaky 

mas vykinamas, tačiau be—magaryčių. Jeigu kurio poeto kad ir 
pavardės galas tęsis į ketvirtą puslapį, — teatsi sveikina su juo: 
ketvirtam jau nieko neras. Tokis jau kontraktas.—

Kuriuos poetus priskirsim į dabarties literatūrą? — Tuos, 
kurie dar teberašo. Tačiau ir teberašančių poetų tarpe jau susi
daro bent kelios kartos amžiaus atžvilgiu, kelios srovės ideolo
gijos ir kūrybinio pasaulėvaizdžio atžvilgiu.

Senoji karta, kuri paėmė plunksną dar spaudos draudimo 
laikais ir vaisingiausiai pasirodė spaudą atgavus, jau iš dalies 
pritilo, iš dalies dar tebekuria. Didžiausių beletrisčių — Žemaitės, 
Lazdynų Pelėdos, Šatrijos Raganos — jau ir gyvuosiuos nebėra. 
Beletri s tas žilagalvis jaunaširdis Vaižgantas dar smarkauja. Pelei - 
tais metais beletristikos davė du tomu (Dėdės ir dėdienės; Šei
mos vėžiai), neskaitant gausingų literatūros istorijos darbų. Te
berašo ir naujus dalykus. Senosios kartos lyrikas reprezentato- 
rius Maironis liovėsi skambinęs lyra. Keleriais paskutiniais metais 
jis davė jau pora dramų, nors, tiesa, ir jos lyriškos (Kęstučio 
mirtis,-Vytautas pas Kryžiuočius). Pereitais metais senosios kark
tos iškilo dar viena atstovė — antroji Lazdynų Pelėda, Sofijos 
Pšibiliauskienės sesuo Marija Ivanauskytė. ' Ji seniau rašė savo 
kūrinėlius, bet , leido juos bendru su seseria Lazdynų Pelėdos 
slapyvardžiu. Šiais metais ji išleido apysaką „Radybas“, rašanti 
didelį romaną. Realistė ar natūraliste, kaip ir sesuo; nežymu tik 
romantikos pradų.

Senosios kartos rašytojai, gyvenę tautiškos kovos audras, 
ir savo raštais yra aktualūs patriotizmo skelbėjai. Kilnios idėjos, 
skelbiamos tautai dailiosios literatūros forma, duoda jiems pa
triotų. idealistų vardą; literatūros srovių atžvilgiu jie yra arba ro
mantikai arba realistai.

Kiek jaunesnė generaciją, kuriai ypačiai priklauso laikotar
pis po spaudos atgavimo . ligi didžiojo karo; kuri literatų akis k ■ ‘ ‘ .

-4
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pakreipė į tautosakos poetines formas; kuri davė individualinės 
kūrybos liaudies poezijos pavyzdžiais, —’ dar tebegyva, tedirba. 
Jos du šulai—- dzūkai Liudas Gira ir Vincas Krėvė-Mickevi
čius — tebedirba. Gira — lyrikas: paskutiniais laikaisišleido net 
kelis eilėraščių rinkinius; Gira — menininkas, visuomenininkas: 
visuomeniškiems reikalams parašė pora misterijų (Paparčio Žiedą 
ir Vytauto Žemę); Gira—kritikas Radzikauskas. Krėvė Šiais me
tais pabaigė’ misteriją, pavadintą „Likimo keliai“, skendėja vis 
giliau į orieritališkas apysakas. Krėvė — poetas; mokslininkas, 
nes profesorius; folkloristas.

Tos kartos talentingas beletristas Ignas Šeinius užsidėjo 
diplomato ei lindęriu ir literatūrai žuvo.

Karo ir pokarinių metų karta buvo gan stipri ir dabar te- 
bėr produktinga. Jos atstovai lyrikai Balys Sruoga, F. Kiršą, Pu
tinas, beletristai K. Vienuolis ir Jurgis Savickis. Sruoga, tiesa, 
visai nutilo, paskendo profesūros darbe. Kirša^ pereitais metais 
pasigarsino „Pelenų" poezija ir „Rimgaudo Žygio" poemėle. 
Stipriausias visų dabartinių lyrikų ir produktingiausias iŠ tos gru
pės yra: Putinas. Jo lyrikos išėjo nedidelė, bet svari poezijos at
žvilgiu knygelė — „Tarp dviejų aušrų“. Putino eilėraščių užtinki 
žurnaluose; v susidarys antras rinkinys. Draminių veikalų parašė 
simbolinį „Žiedą ir Moterį", „Nuvainikuotos Vaidilutės" misteriją, 
perdirbo, beveik iš naujo parašė „Valdovo" dramą, pradėjęs ra
šyti romaną, o, be. to, dar — profesūros1 darbas, — Vienuolis, 
didžiausias beletristas, išleidęs jau prieš porą metų savo raštų 
IV tomą, aptilo: kyštelia retkarčiais tik žurnalams po gabaliuką iš 
savo kelionės po vakarų Europą. Dabar žadąs vėl atsidėti gry
nai literatūros darbui. .

( Nors šitie keli vienos kartos rašytojai (ypačiai lyrikas) sa-. 
vo poetiniais pasaulėvaizdžiais ir skirias, tačiau jie visi yra Ue- 
tuviškai nusiteikę. Jiems kursto jausmus „rūpintojėliai", lietuviš
kas nakties dangus, sielvartas tautos skurdu. Visi jie net gero
kai idęalitiško pasaulėvaizdžio: aprašomieji reiškiniai jiems yra 
kažko aukštsenio ženklai, kelia kažko aukštesnio nusiteikimus. Jie 
į simbolizmą pasvirę. Gal tik Jurgis Savickis pasirodęs su „Ties 
aukštu sostu" pakyla vaizduoti apskritai žmogiškąjį gyvenimą.

Artimai su šita karta sutapęs saulės poetas Petras Vaičiūnas. 
Toksai pat gimtosios gamtos ir tautos reikalų poetas. Net patrio
tas proklamatorius. Šalia poezijos, kurios paskutiniais laikais jis 
tedavė tik žurnalams, įkibo į dramą — lietuviškasis Valstybės 
Teatro repertuaras — daugiausia Vaičiūno produktas.

Šitoji karta su senaisiais kad ir nesutinka, sakysim teoriš
kais meno klausimais, tačiau praktiškai jų kūryba siekė tam tik
ras idėjas relizuoti forma. Pirma idėja, paskui forma. Pasakytu
me — jie visi tebėra Turinio rašytojai? Lietuviško turinio.
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Ne taip su, karta, kuri eina jau nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmetyje, čia, rodos, karta dar veik ta pati, o įvairios sro
vės. Jos dažniausiai reiškiamos kokiais bendros krypties žurna
lais. Ir jų šalininkai spiečias apie tuos centrus.

> ■ - H. ' :

Po politinių sukrėtimų, socialinių revoliucijų, perversmo 
ūpas pagauna ir literatūrą. Musų jaunieji poetai nusižiųri į sve
timus kraštus, kur verda miesčioniškas gyvenimas pilnu tempų. 
Pramonės klestėjimas, technika vis labiau išstumia žemės ūkį 
ir rankų gamybą. Ir Šitą faktą pastebėjusios poetų fantazijos 
hiperbölizuoja pramonės ir technikos stebuklus. Jiems vaidinas 
visame gyvenime tik fabrikų sirenos, mašinų ratai, automobiliai, 
aeroplanai, asfaltas, kabeliai ir t. t Tai ateities miestas, ateities 
ii poezija apie tokį gyvenimą, j tokį naują gyvenimą savo „my
limą lietuvį“ kvietė ir J. Tysliava:

Lietuvi, mano mylimas lietuvi,
Užuaųgęs pievose ir girių duburiuos, 
Kviečiu tave dabar į naują būvį,
Kur radio lakštingalos tau amžių amžiais suoks.

Šita ateities didmiesčio poezija vadinama futurizmu. Ją so
dino į lietuvių literatūrą „Keturių Vėjų“ grupė su J. Tyslįava, 
K. Binkių, Toruliu, Rimvydžių, Tilvyčiu...

Šitos srovės smarkiai pasireklamuota, gerokai triukšmo su
kelta, tačiau dabar jos garsas jau baigia nykti. Net J. Tysliava 
viešai yra paskelbęs futurizmo bankrotą. Nebėr pas mus miestų 
ir ^asfaltų“, apie ką bedainuosi kas tavo poeziją besupras. — 
„Keturi Vėjai“ aptilo. Talentingas K. Binkis, iš poetų tarpo lyg ' 
ir pasitraukęs; prasmego žurnalistikoj; ten rašydamas Alijošiaus' 
„talaluškas“ buvo sukėlęs ištisą plejadą pamėgdžiotojų. J. Tys-

1 Havą pasibastė po svetimus kampus, sugrįžo iš „asfalto“ į kai
mo usnėtus laukus ir plunksną pakeitė botagu — ūkininkauja. 
Tarutis, parašęs kitados vietomis vykusią apsakimų rinkinį „Mė
lynas kelnes“, nutilo, skirdamas visas jėgas žurnalistikai. Atsi
liepia daugiau Tilvytis. Jis rodos, su savo satyromis ir pereitą 
žiemą eilėraščių rinkiniu (Artojėliai).

„Keturių Vėjų“ malūnas nustojo malęs. Prie girnų pristatė 
nebe vėją, bet lietuviško Berno jėgas. Tai pereitais metais susi
telkęs naujas būrelis su „Trečiu Frontu“. Jis laiko „Keturis Vė
jus“ susibankro tavus. O kuo nuo „Keturių Vėjų“ skirias? — 
Turiniu. Nebe miestas ir technika, o „ lietuviškas bernas“ yra 
naujos srovės obalsis. Vadinas, proletaro gyvenimas atvaizduoti,
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proletaro minčių reiškimo forma pasiskolinti. Tam tikras anot, jų* 
nėorealizmaš atgyvenusiofuturizmo vietoj. Kas pasižiūri į pozi- 
tingąją kūrybą, keturvėjininkų, pav., beletristo Taruliolrfrontininko- 
Venclovos ar Cvirkos —- didelio skirtumo nematyti. Viešoji žen
gimo į visuomenę etika tokia pat kaip anų: reklama, alarmas,. 
kitų niekinamas. Kad būtų daugiau reklamos, sugalvojo net pės
čiomis eiti aplink Lietuvą; kiek ėjo, kiek važiavo, pabaigė tą ke- 

P “ lionę šnipštu, — Prie „Trečio Fronto “yra susibūrę kairieji ra
šytojai. Dėl to nuolatos kalba apie progresiškumą, baugina save 

; klera ir t t Svarbiausi jų K. Boruta, A. Venclova Raila ir pa
skutiniais laikais jaunas prie jų pritapęs vaikinas P. Cvirka. Pir
mieji išleido po eilėraščių knygeles, Cvirka novelių rinkinį. Ir 
Boruta ir Venclova ir Cvirka tūri gabumų ir kai nori, parašo 
nuoširdžių gerų dalykų, bet kai jų galvas susuka pretensionalu- 
mo ar agitacijos manija, jų poezija daros tuščia. Nors jie skel
biasi aktyvi štai s, bet dabar to aktyvumo vėl nebęmatyt. Duok* 
Dieve, kad po vasaros tas aktyvumas būtų pozitingoji kūryba* 
o ne tuščia, nors ir efektinga, rėkiama manifestų forma.

„Trečiam Frontui“ sutrimitavus, rado, matyt reikalo viešai 
pasisakyt kita grupė, kuri anksčiau taip sau krutėjo nesirekla- 
muodama. Tai grupė, kuri susitelkė aplink „Granitą“. Jų noras— 
ne reklamuotis, o kurti. Neapsiriboja jie nei miestu nei kaimu, nei 
senąja nei naująja forma. Čia susitelkę jauni rašyto
jai, kuriems teoriškai ir turinys ir fęrma turi būti harmoningai 
susiderinę, kurie tarias eisią su gyvenimo pažanga. Šita grupė 
yra sukoncentruota tie tik aplink „Granitą,“ bet ir sutelkta „Šat
rijos“ meno draugijoj. Tai dešinieji rašytojai, daugumas ateitinin
kai. Ne visi jie pasireiškė „Granite“, bet pasireiškė savo leidiniais. 
Tačiau ir šitų rašytojų jau dvi „kartos“. Vieni, jau senesnieji, — 
Paukštelis, Grušas, Grinius, Tarvydas, Salomėja Neris Bačinskaitė* 
Orintaitė, Vaičiulaitis, Romanas, Dičpetris yra nuosaikiausi eina 
kiek paįvairintais Putino, Vienuolio, Savickio keliais, kiti jaunesnie
ji savo pretensiotialiais rašiniais eina išvien su „Trečio Fronto“ 
ar „ Keturių Vėjų“ rašytojais. Atskiri šitos nuosaikiųjų grupės 
žmonės tebedirba, tik daugumas jų—Paukštelis Romanas, Salo
mėja Neris Bačinskaitė, Grinius, Orintainė, Tarvydas apversti mo
kinių „kūriniais“, neturi laiko savų darbų parodyti. z

Jaunesnieji atrodo aktingesni — Karuža, Brazdžionis, Angli- 
ckis, Būdavas ir kt.

Daugiau ar mažiau į šitas grupes pasvirę pasirodo atskiri 
rašytojai — produtingasis entuziastas Inčiūra, Miškinis, Vytelis 
Alantas, senėlesnis Švaistas, Nele Mazalaitė ir kt.

Nuo senųjų rašytojų naujausioji karta geroku šuoliu nuto* 
lūs. Senieji buvo turinio kūrėjai; forma jiems yra priemonė min
tims reikšti; naujieji —.formos meisteriai; formos variacijos jų

9
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tikslas, o mintis — pridėčkas. Čiaį? žinoma/ kalta ne tik pati 
formalistinė srovė, bet ir rašytojų jaunumas: gyvenimo dar ne
pažino, neišstudijavo, minčių maža, na, tai belieka žodžių for
ma vaduotis.

Kuriš žanras labiausiai šiandien rašytojųmėgstamas? — Ei
lėraščiai visados buvo rašomi, rašomi ir dabar. Tik prieš kelis 
metus šalia eilėraščių buvo iškilusi drama, paskutiniais metais 
dramaturgų įkarštis atvėso, suskato beletristai. Beletristika dau
giausia mažo kolibro — novelės, apysakaitės, pasirodė keletas net 
romanų, bet jie iš dailiosios literatūros tenka išskirti — be literatū
rinės vertės. . .■ ' -

Dabartinės lyrikos viršūnėj stovi Putinas. Senesnių ir jau
nesnių teberašančių lyrikų eilė galėtų būti gana ilga: F. Kirša, 
P. Vaičiūnas, L. Gira, Salomėja Nėris, Tyrų Duktė Buivydaitė, 
Miškinis, Inčiūra^ Brazdžionis, Venclova, Boruta, Tilvytis» Vaičiū
nienė, Orintaitę ir visa eilė tik laikraščiuos berašančių. Dramati- 
kų — Vaičiūnas, Putinas, Grinius, Paukštelis, Tarvydas. Beletri
stų — Marija Ivanauskytė, Krėvė, Vienuolis, Vaitkus, J. Savickis, 
Paukštelis, Grušas, Romanas, Vaičiulaitis, InČiūra, Alantas jakše- 
vičius, Cvirka, Kieja... Daugiau nebeminėsiu, vieni jau savo „ta
lentus“ užkasė ir mėtė berašę, kiti kad ir rašo, bet proto paklausę 
turės tą darbą mesti, trečius pagaliau... ir ketvirtas puslapis ver
čia nebeminėti. Ir taip jau didelė poetų eilė. Poetingi mūsų lai r 
kai, nors mėgstama kalbėti, kad dabartinę literatūrą ištikęs krizis. 
Jeigu krizis, tai tik literatūros meniškos vertės atžvilgiu, bet ne 
leidžiamų veikalų skaičiaus. Knygų rinka gal ‘ daugiau nukenčia 
dėl literatūros infliacijos. Kas tik parašys keliolika eilėraščių, ke
lias novelės, vos spėjo rašalas nudžiūti, ir jau leidžia „poezijų“ 
rinkinį. Užtat ir poeto vardas šiandien atpigęs. Reiktų jis stabi
lizuoti. ' ' : - 7 ' ”
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Ištraukos iš Šv. Augustino 
„Confessiones“

Vytauto Didžiojo Un-to, Stud. At-kių „Giedros" Dr-vės Peda
gogių Būrelis, norėdamas paminėti didžiojo Šventoio ir didžiojo pe
dagogo šv. Augustino mirties 1500 metų ^sukaktuves, parinko ir iš 
vertė iš jo „ižpažinties" keliatą skyrių. Sis kolektyvinis [darbelis 
nori atidengti nors dalelę tų neišsemiamų dvasios turtų, kurių per
teklius taip gausiai pasireiškia visuose šv Augustino raštuose. „Con- 
fessiones“ pririnkome todėl, kad čia labiausiai atsispidi jo psichi
niogyvenimo raida.

Sie keli kuklūs vertimai teparodo geros valios skaitytojams, 
kaip tas didysis anų laikų žmogus, šv. Augustinas, mokėjo visur 
su didžiausiu nusižeminimu pasitikėti Dievo gailestingumu, Jo ap
vaizda ir išmintimi.

Vertimai daryti iš lenkų kalbos. Vertė šios studentės: G. Džiu- 
gytė--Urmanienė, EI. Idzeievičiutė, M. Korgaudaitė, O. Jaržemskaitė 
ir A. Rūgytė.

Pirmoji knyga
VI Skyrių s

. • ■ ■' ■ I ■ .

Išpažįsta Dievo Apvaizdai savo vaikystes kaltes. Šlovina 
Dangaus Tėvo apvaizdžią Meilę ir gerumą, per kurį ir iš 
kurio turi pradžią ir sems gyvenimą per amžius.

Nors aš ir žemės dulkė, vienok leisk man kalbėti Tavo 
Apvaizdos akyse,* gailestingasai Dieve! Leisk man kalbėti, nes 
štai prieš gailestingumą, o ne prieš žmogų pajuokėją kalbu. Gal 
ir Tu juokies išmanęs, bet atsigręši ir pasigailėsi.

Ką gi noriu pasakyti? Viešpatie mano! O tai, kad neži
nau iš kur čia atvykau, į šį mirtingąjį gyvenimą, ar gyvenamą^ 
ją mirtį, nežinau net, kaip pavadinti. Vos atėjau į pasaulį, Tavo 
gailestingumas priėmė mane į savo globą, kurioje mėtų eilę 
auklėjai mane. Pradėjo mane maitinti pienu, kaip esu girdėjęs iš 
savo kūno gimdytojų, nes pats apie tai atsiminti negaliu. Nei 
mano motina, nei auklė nepripildydavo pačios savo krūčių pie
nu, bet tu man pagal savo dievišką dėsnį per jas duodavai 
kūdikystės maistą, iš turtų sudėtų pačiose daiktų gelmėse ir išbars
tytų po visą beribį pasaulį. Tavo malonė padarydavo ir tai, kad aš 
netrokščiau daugiau, kaip duodavai ir, kad mano penėtojos dėl 
tavo Dieviško sutvarkymo su džiaugsmu duodavo tai, ko iš Ta
vęs būdavo pačios pertekusios. Juk joms linksma būdavo, jei 
kas gera man būdavo iš jų, bėt tai ne iš jų būdavo» bet tik per
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jas, nes iš Tavęs, Dieve, yra kiekvienas gėris, iš mana Dievo vi
soks mano išganymas. Tik paskui aš tai supratau, kada 

. Tu mane šaukei visu tuo, ką teiki mums iš . vidaus ir iŠ oro.
Juk pirmiau aš nieko daugiau nenorėjau, kaip tik valgyti ir džiau
giausi, jei kas mano kūną patenkindavo, verkiau, kada jį kas nors 
užgaudavo.

—— Paskui pradėjau juoktis, pradžioj miegodamas, vėliau ir 
budėdamas. Apie visa tai nuo kitų sužinojau ir tuo įtikėjau, nes 
panašiai matau kitus vaikus darant, pats gi to nebeatmenu.

Pagaliau pamažu pradėjau suvokti kame esu ir stengiausi 
savo norus pareikšti tiems, kurie galėtų juos patenkinti, bet tas 
man nevykdavo, nes visi mano norai ir troškimaibuvo iš vidiniai, 
o išoriniai ženklai jokiu būdu nepajėgdavo išreikšti mano sie
los, ir taip niekas manęs suprasti negalėjo. Todėl aš neramiai 
judėdavaų ar balso ryksmu stengiausi duoti kokius nors ženklus 
atatinkančius mano norams, bet jų vistiek neišaiškinančius. Dėl 
to, kai manęs neklausydavo — ar negalėdami suprasti, ar kad 
mano norų patenkinimas galėjo man pačiam pakenkti — pyk
davau ant savo vyresniųjų, kad jie man nepasiduodavo, ant lai
svųjų, kad jie man vergiškai netarnaudavo ir klyksmu kerštą ant 
jų išliedavau. Kad tokie yra vaikai, aš vėliau patyriau, iš tų 
vaikų, kuriuos teko pažinti; ir jie nežinodami daugiau man pa
sakė, kad ir aš pats toks esu buvęs, negu tie, kurie manę au
klėjo arba bent matė koks esu buvęs.

Ir Štai mano vaikystė jau seniai mirusi, o aš vis dar gy
vas; Tu gi, Viešpatie, visad gyveni ir Tavyje niekas nemiršta, 
kadangi prieš amžių pradžią ir prieš visą kas tik yra gyva, Tu 
esi Dievas ir Viešpats viso, ką esi sutvėręs. Pas Tave trunka 
visų nepatvarių daiktų priežastys, pas Tave — visų nekintamų 
daiktų pradžia, pas Tave yra amžinos visų protingų ir neprotingų 
būtybių užuomazgos.

Pasakyk man, gailestingas Dieve, pasakyk vargšui meldžian- 
čiam Tavo tarnui, ar mano vaikystė atėjo po kito kokio amžiaus, 
ar tas amžius bus kaip tik tas, kada savo motinos įsčiuje bu
vau? Bet prieš šitą amžių, kas buvo su manim, pasakyk, mano 
Dieve! Buvau juk kur nors, kokiam nors stovyje? Nėra nieko, 
kas galėtų man apie tai pasakyti; nei tėvas, nei motina negalėjo 
man apreikšti, nei kitų parodymai, nei mano atmintis to nežino. 
Bet Tu juokiesi iš manęs, kad apie tai klausinėju ir nori, kad 
Tave garbinčiau ir išpažinčiau Tau tai, ką žinau ir ką sužinojau?

Išpažįstu Tave, dangaus ir žemės Viešpatie, ir atiduodu Tau 
garbę už tą pirmapradį amžių, už vaikystę, kurių aš jau nebe
atmenu. Bet Tu padarei, kad žmogus iš kitų apie save sužinotų 
ir dargi remdamasis auklių pasakojimais daug kuo apie save pa- 

/ tikėtų.
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Tuomet tat buvau ir gyvenau, o prieš vaikystės pabaigą 
stengiausi jau ženklais duoti suprasti savo norus kitiems. Iš 
kur gi tokia esybė gavo pradžią, jei ne iŠ Tavęs, Viešpatie? Ar 
kas yra pats savęs tvėrėjas? Arba, ar yra kur nors kitas gyvybės 
šaltinis,_ kuris plaukia į mus ir atgaiviną, be Tavęs, Viešpatie, ku
riam būti ir gyventi yra tas pats? Kadangi aukščiausiam laipsny 
būti ir aukščiausiam laipsny įgyventi, tai būtent, Tu esi, nes esi 
tobuliausias ir nekintamas. Ši diena Tau nesibaigia, vienok bai
gias Tavyje, kadangi Tavyje visos mūsų dienos baigiasi. Jeigu 
Tu jų savy netalpintum, jos nebegalėtų nuplaukti, o kadangi 
Tavo metai_ nesustoja, Tavo metai — ši diena4). O kaip daug 
musų ir musų tėvų dienų praėjo Tavo Šioj dienoj ir iš jos gavo 
savo pradžią ir bėgį! Ir kitos dar ateis ir gaus iŠ jos savo pra
džią ir bėgį. Tu vis tas pats esi; ir rytojus, ir visa kas paskui 
įvyks, ir visa vakarykščia, ir visa kas seniau buvo —- šiandien 
darai, šiandien padarei.

Kas man, jei manęs kas nesupranta? Tegul sau šypso klaus
damas, ką tai gali reikšti. Tesidžiaugia savy ir tegul sau trokšta 
verčiau nesurasti šios paslapties išrišimo, bet rasti Tave, negu 
paslaptį ištyręs nerasti Tavęs,

VIII Skyrius 
i . • ■ • ’ , ‘

Tiria žmogaus kalbos pradžią iraiškina visuo tiną jos reikšmę.
Metams bėgant iš vaikystės aš perėjau į vyresnį amžių. Ar 

ne tas amžius prisiartino prie manęs užimdamas mano pirmųjų, 
dienų vietą? Bet mano vaikystė juk nepasitraukė visai nuo manęs, 
nes kurgi ji būtų dingus? O vis dėlto tų pirmųjų mano amžiaus 
dienų jau nebuvo, ries aš jau nebuvau nebylys, bet jau gerai kal
bąs vaikas. Aš tai atsimenu o kaip kalbėti išmokau tik vėliau su
pratau. Nemokė manęs suaugę žmonės teikdami man žodžius 
pagal tam tikrus mokymo metodus, kaip vėliau kad raidžių mokė, 
kalbėti aš pats išmokau savo protu, kuri man davei, Dieve! Aš 
sugebėjau įvairiais dejavimo balsais ir įvairiais kūno judesiais iš
reikšti savo jausmus kad būtų patenkinti mano norai. Tačiau 
negalėdavau tokiu būdu viską pažinti, ką norėjau, tada steng
davausi įsidėmėti, kaip suaugusieji kokį nors daiktą pavadindavo. 
Kada jie paminėją kokį nors daiktą į jį atsigręždavo, aš pastebėk 
dayau ir suprasdavau, kaip jie vadina tą daiktą, kurį man norėda
vo prabilę parodyti. Kad jie to norėdavo, suprasdavau iš jų kū
no judesių, kurie; yra prigimti visoms pasaulio tautoms. Tąna
tūrali,visų žmonių kalba susidaro iš veido išraiškos, akių mirkš-

' o Ps. 101. 28. . ■ ; .
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eiojimo, balso skambėjimo--visa tai gali išreikšti įvairius sielos 
pergyvenimus pasireiškiančius prašymais, troškimais,, atsisaky
mais. — Ir taip pamažu išmokdavau dažnai girdimus įvairiuose sa- 
kiniose ir įvairiose vietosevartojamusžodžius, kuriais ir savo no
rus pradėjau reikšti, kai priprato prie tų garsų mano burnos arti
kuliacija.

Tokiu būdu ėmiau dalintis norus išreiškiančiais ženklais su 
tais, kurių tarpe buvau; ėmiau brautis gilyn į audringą žmo
nių gyvenimo bendravimą vis dar pareidamas nuo tėvų valdžios 
ir vyresniųjų valios.

IX skyrius '

Skundžiasi menku auklėjimu irnetikusiais vaiką^ ir 
vyresniąją santykiais namie ir mokykloje. Apverkia savo 
tinginiavimą ir kitus blogus įpročius.

. ■ . ■ ■ ■ • ’ c. , - t. ■ •

Dieve, mano Dieve! Kaip anuo metu nelaimingas buvau! 
Kokį skurdą aš čia sutikau! Kaip klaidingi įsitikimai buvo man 
skiepijami! Tada man vaikui buvo statoma gyvenimo taisyklė 
klausyti tų, kurie mane mokys spindėti šiam pasauliui, siekti 
viršūnių retorikos moksle, pavyzdžiu tų, kurie siekia pasaulinės gar
bės, kad įgyčiau žmonėse garbės už žūstančius turtus.

Mane atidavė j mokyklą, kad išeičiau mokslus, kurių nau
dos aš „vargšas dar suprasti negalėjau, bet yistiek buvau bau
džiamas, kada nenoromis mokiausi. Tokie žiaurūs pasielgimai 
vyresniųjų būdavo giriami. Daugelis iš tų, kurie anksčiau gyveno, 
užvertė uolomis kelius, per kuriuos mes dabar buvom verčiami 
kopti. — Tačiau jau tada, Viešpatie, sutikau Tave garbinančių 
žmonių, iš kuriųišmokau, kiek įstengiau suprasti, kad Tu esi kaž 
koks didingas, kuris kad ir neprieinamas mūsų pojūčiams, vie
nok gali mūsų išklausyti ir pagalbą mums duoti. Dar vaikas 

‘būdamas šaukiausi Tavęs, mano Pagalba ir Prieglobsti! Neaiš
kiai tartais žodžiais siunčiau Tau maldas, mažutis būdamas, bet 
su dideliu nujautimu maldavau Tavęs, kad nebūčiau baudžia
mas mokykloje. O kada mane neišklausydavai, juokėsi vyres
nieji net tėvai, kurie, žinoma, nenorėjo, kad man kas bloga atsi
tiktų, bet man anuo laiku buvo tai didelė nelaimė.

Yra, tiesa, žmonių, kuriuos nesąmoningumas prideda prie 
tokios ištvermės, jog jie gali pakelti su stebėtinu kantrumu ne
girdėtas kūno kančias. Ar yra, Viešpatie kur nors tokia didelė 
siela, tokiu stipriu pajautimu su Tavimi sujungta? Ar yra.siela, 
klausiu, taip didele meile Tau deganti, ir pajėgianti vienodai žvel- 

. gti į tortūras, geležines reples ir kitus panašius kankinimo įran
kius, dėl kurių išvengimo visam pasaulyj Tau meldžiamasi. Ne-

• ■ . * ■ • < » ’ . - ■ , ■ 

l ■ .' ■. ■ •• ■ • • ■ • ■ ■ ■ ■ . • ■
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mažiau tokių kančių ir aš bijojau ir ne su mažesniu užsispyrimu 
meldžiau Tavęs, kad galėčiau jos išvengti, vienok nusidėdavau, 
mažiau skaitydamas, mažiau rašydamas ir mažiau mokydamasis 
negu to iš manęs buvo reikalaujama.

Viešpatie, nei atminties, nei kitų gabumų man netrūko — 
visko man buvai tame amžiuje pakankamai suteikęs — bet ma
ne patraukdavo žaidimai. Aš geriau norėjau žaisti ir būti baužia- 

- mas tų, kurie taip pat darė, kaip ir aš.
Sveikai galvojąs žmogus gali pagirti, kad mane baudė už 

žaidimą sviediniu, nes, tiesa, žaisdamas nebenorėjau mokytis ir 
tą malonumą vėliau turėjau skaudžiai išpirkti. Bet ar kitaip el
gėsi, kad ir tas pats, kuris mane plakė, kai jis būdavo kokiam 
nors tuščiame dispute draugo nugalėtas? Jis degė pavydu ir nea
pykanta dar labiau negu aš, kai būdavau nugalėtas savo draugo 
sviedinio rungtynėse. 

■ • . < ■ • ■ * , ' ,

Dešimta knyga

VIII s ky rilis —

Žmogaus atminties galia ir lakumas.
Neminėdamas savo kūno jėgos, pakilsiu prigimties laiptais 

iki To, kurs mane sukūrė, ir įžengsiu į begalinius klonius ir slap» 
tynęs savo atminties, kurioje slepias protu įgyti nesuskaitomi 
turtai. Ten randasi viskas, apie ką tik mąstau, ar daugindamas, 
ar mažindamas, ar kitaip performuluodamas tai, ką palietė mūsų 
protas; ir viskas, ką įtikėjau ir pas!ėpįau ten, ko dar neapėmė ir 
neužkasė užuomarša.

Kada siekiu ten mintim, reikalauju, kad išeitų aikštėn tai, 
ką noriu, ir kai kurie dalykai tuojau pasirodo, kai kurių reikia 
ilgiau ieškoti, lyg iš gilesnių slėpynių ištraukti, kiti būriais išsi
veržia ir kai ieškau kitokių, iššoka, į priekį, lyg klausdami: ar ne 
mūs reikalauji? Stumiu juos nuo savęs, kol iš pasąmonės pa
sirodo tai, ko noriu. Kiti dalykai lengvai ir nieko netrukdomi 
išplaukia pagal mano norą ir pirmieji užleidžia vietą antriems, ir 
šalindamiesi slepiasi, kolei vėl jų’ nepašaukiu. Visa tai įvyksta, 
kai aš ką nors pasakoju iš atminties. Visus dalykus [aiškiai ir 
oagal jų rūšį laikau savo atminty; pojūčiais, per kuriuos jie įėjo, 
caip tai: šviesą, visas spalvas ir kūnų formas — per akis, įvai
rius garsus per ausis; kvapus per nosį: skonio rūšis per gomu
rį ir viso kūno pajautimus, kaip kietumą, Šiurkštumą, karštumą 
ar šaltumą, plynus ir šiurkščius daiktus, smulkius ar kietus vi
dujinius ar išorinius. Tą viską slepia atmintis savo paslaptigo-
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m
se ir neįmanomose slėpynėse, kad mažiausiam reikalui esant 
viskas išeitų aikštėn, be jokių trukdymų. Mūs atminty slepia
si matytų daiktų vaizdai, kurie sukelią mumyse tai, ko reikalau
ja prisimenati mintis. Kokių būdu tas formuojasi, nežinome, tik 
aišku tai, kuriuo keliu tie vaizdai įėjo atmintin ir kaip ten būną. 
Nes sulig noro, nors patamsy ir tyloj būdamas galiu minty at
gauti baltą nuo juodo ar kitokias spalvas skirdamas; garsai taip 
pat nesusipainioja ir netrukdo tame, kas pateko mano atmin
tin per akis, nors jie ten kartu yra, tačiau skyrium patalpin
ti. Ir juos tik panorėjęs galiu pašaukti; ir nors liežuvis ir ger
klė be judėsiu neišleidžia garso, dainuoju kiek tik man patinka. 
O spalvų vaizdai nesumaišo ir nesupainioja tu brangenybių, ku
riuos plaukia pro ausis. Taip ir kitus vaizdus, kitais pojūčiais 
sugautus atgaminu, kada tik man patinka. Ir taip nieko neuos
tydamas atskiriu lelijų nuo žibučių kvapo, prėską nuo sūraus, nors 
tuo tarpu nieko neragauju ir nieko nesiliečiu, vien minty viską 
skirdamas.

Tuos veiksmus atlieku savo milžiniškų atminties rūmų vi
duje. Ten randasi dangus ir žemė, ir jūros su viskuo, ką tik 
juose galėjau pastebėti išskyrus tai, ką pamiršau; ir viskas vi
sada yra pasiruošę ant mano pareikalavimo. Ten sutinku ir save, 
ir prisimenu: ką, kada ir kur veikiau ir kokiais jausmais tada 
gyvenau? Ten yrą viskas, ką patyrimu ar tikėjimu esu įgijęs. Prie 
šitų vaizdų pridedu dar tuos, kurie kyla iš įspūdžių palyginimo, 
ar iš jų tveriu busimojo veikimo planus, įvykių ir vilties vaizdus, 
ir visa tai, lyg dabar vykstantį veiksmą, įsivaizduoju, štai tą ir tą 
padarysiu, sakau pats sau gilumoj mano neišmatuojamos širdies, 
pilnos įvairių vaizdų; tą ir tą darysiu, o tas ir tas įvyks. Arba 
sakau: o, kad tas įvyktų! Te Dievas saugo nuo to ar kito! Taip 
sakau pats sau ir kartu iššaukiu iš atminties lobynų tų dalykų 
vaizdus ir, rodos, niekad nepasakyčiau, kad tas viskas nebuvo 
anksčiau paruošta.

Didi, mano Dieve, atminties galia, lyg plati, milžiniška pra
raja! Kas pasieks ir išmatuos jos gilumą? O, ji yra mano min
ties galia ir priklauso mano prigimčiai, dėlto aš pats savęs su
prasti ir išmatuoti nepajėgiu, dėl to protas yra persilpnas per
žvelgti save, nes jame yra tas, ko jis pats neapima. Ar tai ne 
jame, ne jo viduje patalpinta? O jei jame, kodėl jis to apimti ne
gali? Tas viskas mane labai stebina. Yra žmonių, kurie keliauja 
į tolimus kraštus, kad galėtų stebėtis aukštais kalnais, neišma
tuojamais vandenynų plotais, įvairiausiais žvaigždžių keliais, o pa
miršta patys save. Nesistebi tuo, kad, šitą sakydamas, neabejoju, 
jog kalnai ir jūrų vilnys, ir upės, ir žvaigždės, kurias mačiau ir 
vandenynas, tikiu, užimtų mažesnį plotą mano vaizduotėj, negu

4
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jie iš tiesų yra aprėpę; tačiau, kada visa tai mačiau, juk neįtrau
kiau juos į save, bet tik jų vaizdai pasiliko įrėžti mano atmintyje.

XXVI Skyrius

Ąaįt? rasti Dievą savo atmintyje.
Turėjau kur nors Tave rasti, kadangi pažinau Tave. Pirmiau - 

nebuvai mano atmintyje, kol Tave pažinau. Kur gi kitur Tave ra
dau, jei ne Tavyje virš manęs? O niekur vietos Tau nėra; pasi
traukiame ir prisiartiname, o vietos Tau nėra. Visur, o Tiesa, va
dovauji tiems, kurie pasitaria su Tavim, ir atsakai visiems, kurie 
pasitaria su Tavim apie įvairius daiktus. Atsakinėji visiems aiškiai, 
tačiau ne visi aiškiai girdi. Kiekvienas pasitaria su Tavim ką tik 
nori, tačiau ne kiekvienam atsakai pagal jo norą. Geriausiu| Tavo 
tarnu yra ne tas, kuris ne tiek rūpinasi apie tai, kad išgirstų iš 
Tavęs tai, ką jis nori, bet tas, kuris nori to, ką iš Tavęs išgirdo

XXVII Skyrius

Kaip žmogų patraukia Dievo kilnybė.
Per vėlai pamylėjau Tave, o neaprėpiamas Groži! Per vėlai 

pamylėjau Tave, taip seną, o man taip naują. Tu buvai manyje, 
o aš blaškiausi pasauly. Ten Tavęs ieškojau. Pats buvau baisus 
ir skendau pasaulio puikybių bangose/ Tu buvai su manim, 
bet manęs su Tavim nebuvo, nes pasaulis atitraukė mane nuo 
Tavęs. Bet pašaukei mane ir Tavo balsas sutrupino mano nejau
trumą. •'' ■; v.

Sužibėjai, sušvitai ir grąžinai Šviesą man aklam. Nujaučiau, 
jgėriau Tavo kalbos kilnumą. Pažinau Tave ir paskendau Tavyje. 
Tavęs tik geidžiu. Tavyje trokštu gyventi, Tavo karalystėje būti.

f
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Enriką von Handel-Mazzetti ir Maria 
Janitschek*)

• ' • . * ’ ' ' , - • . •'**.'* • 

. ' ’- •' ■ ,■’ . < *

O. Norušytė
Vokiečių literatūroje moterys pasirodė gan vėlai. Nors dar 

senojoj vokiečių literatūroj rašė Frau Ava ir Roswitha von Gan
dersheim, bet tai tik taškeliai plačioj vyrų literatūros juroj. Ilgą 
laiką moteris buvo kūrybos objektas, bet ne kūrėja. Tik roman
tikai pasigedo ir antrosios žmonijos dalies — pasigedo širdies. 
Jie šaukė moteris stoti greta jų. Bet romantikų idėjos platesnių 
sluogsnių nepalietė, jos pasiliko tik ankštuose aristokratų rate- 

.. liūose. :
Atėjo XIX amžius. Visai nenuostabu, kad George Sand su • 

laukė tiek sekėjų vokiečių literatūroj. Prasidėjo kova už moters 
dvasios lygybę. Nors ta kova įgaudavo ir nė visai tinkamą for
mą, bet kova beveik visada eina iki kraštutinybių. Kaip to laiko 
moterys beveik vaikiškai džiaugiasi pasiekusios bent iš dalies 
mokslo brangenybes, gerai charakterizuoją mokytoja Ilze Frapan, 
parašiusi „Wir Frauen haben kein Heimat“ (1898). Ji vaikiškai 
džiaugiasi įstojusi Züricho universitetan, džiaugiasi, kad ji gali, 
kaip paukštis skrajoti aukštybėse. — Nuo XIX a. pusės atsiranda 
vis daugiau moterų dirbančių viešus darbus. Vis daugiau atsi
randa ir rašytojų. XIX a. jau gausus moterimis rašyto jomis. Tik 
tos moterys dar, neseniai užgimusios dar reikia sakyti, neišmoko 
vaikščioti savomis kojomis. Moteris kol kas perdaug stengiasi 
sekti vyrą nuo & iki z. Šiandien kartais net negalim suprasti, 
kuo skiriasi moters žodžio kūryba nuo vyro žodžio kūrybos, 
nes ir vienoj ir kitoj galim užtikti to paties menkumo, net cini
zmo, — Šių dienų Vakarų moteris yra egzaltuota, nervinga, liguis
tai kažko pasiilgusi. Šioms moterims daug reikšmės turi Niets- 
che. Kai kurios net serga ilgesiu. Gal tas ilgesys ir suras kelius 
į moteriškos kūrybos rūmus? —

Austrų literatūroj turim dvi moteri, kurios yra taip įdomios, 
kaip ir skirtingos. Tai yra mylinti Enriką von Handel-Mazzetti ir 
nervinga Maria Janitschek.

Moterų kūrybos centras yra meilė. Nepaisant visų skirtingų 
formų, tas elementas yra svarbiausias ir Handel-Mazzetti ir Jani- 
»■i..i imi iri ii i i i >■

*) Šis strąipsnis yra sutrumpintas referatas, skaitytas V. D. Un-te, Teol.- 
Filos. fakulteto germanistikos seminare, 1928 m. pavasario semestre. Red.

45



tschek kūryboj. Tik, kaip be galo skirtinga ta meilė, kokiais ki
tokiais būdais ji išpasakota! • * . »■ ’ ’ ’ ■ ■ • ■ • , ’ > ’

Austrų ir pasaulinės epikos pažiba Enriką von Iiandel-Mte^ 
zzetti gimė 1871 m. Vienoje. Jos tėvas iš Württembergo, mo
tina vengrė. Ji augo St. Pölteno vienuolyne. Tėvas buvo tikras 
katalikas. Būdama 19 metų Enriką pradėjo rašyti. Pradžioj rašė 
trumpus apsakymėlius, dvasiškas giesmes, dramas, „Krippenspie
len“. Tačiau, kaip rašytoja ji pragarsėjo savo romanais. (Meinrads 
Helmpergers denkwürdiges Jahr, 1900 m., Jesse u. Maria, 1906 
m.; Die arme Margaret, 1910 m.; Stephana Schwertner, 1912—13 
m.; Brüderlein u. Sehwesterlein, 1913 m; Ritas Briefe ir d. kt).

Savo menu ji tikra Austrijos duktė. Jos raštų dvasia ba
rokiška; temas ima iš kovų austrų katalikų su reformatais; siuže
tas —- brutališkas vyras ir švelnutė moteris. Naujus siužetus jai 
sunku, kaip ir kiekvienam tipiškam austrui. Ji be galo objek
tyvi. Veiksmą veda lėtai, rimtai, bet taip galingai, kad skaityto
jas seką ją pavergtas iki pat pabaigos. ji barokinė rašytoja, ji 
greta šventų, kilnių paveikslų, duoda žmogų su visa jo prigim
tim. Orėta tikrų su žemiška psichika žmonių, randam ir taip 
iškilusių virš žemės, kad psichologiškai jievatrodo nepateisinami 
(pav. Stephana Schwertner ir Heinrich), čia pasirodo baroko 
dvilypiškumas.

Enrikos kalba gyva, atmiešta tarmiškumais.
Su XIX a. kovos šūkiais pasirodo ir Maria Janitschek (Tölk); 

gimusi 1860 m. MÖdlingine prie Vienos. Savo jaunystę, kaip 
sunkų sapną* praleido vienam melancholiškam Vengrų mietely. 
Studijavo privatiškai. Paskui ištekėjo už Pragos universiteto me
no istorijos prof. Janitschek.

jos raštai daugiausia eilėraščiai, romanai, novelės, iš kurių 
žinomi rinkiniai: „Die neue Eva“ ir „Kinder der Sehnsucht.“

Ji mėgsta stipriu s išsireiškimus, patosą. Tai žaibuojantį ener
gija ir lakoniškas stilius.

X • • • ‘ ,

Kaip jau buvo minėta, šių dviejų moterų bendras motyvas 
yra meilė. Tik ta meilė skirtinga, kaip dangus ir žemė. Haudel- 
Mazzetti sukurta meilė yra galinga. Ji galingesnė už protą ir dip
lomatinius planu s. Ji apkrikština bedievio vaiką protestantą ir at
veda jį į venolyną. Jį priverčia užkankinto bedievio lūpas pra
tark „Aš tikiu“. O kokių švelnių, gražių motiniškos meilės sce
nų turi „Jesse ir Maria“. Ta meilė viską nugali ir sutaiko 
priešus,

Marija nenoromis įžeidžia nukankintą, kalėjime sė
dintį Jessę. ji pati įskundė Jessę, o dabar dar jo širdį 
sužeidė. Sužinojusi, kad jessės žmona serga ir jau trys
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dienos, kaip jis jokios žinios negauna, eina iš gailesio 
aplankyti ligonį. Randa sunkiai sergančią motiną ir ver
kiantį kūdikėlį. Ir ji — svetima motina — pasotino ma
žutį o sergančioji, pajutusi, kad jos vaikeliui dabar 
gera, šypsosi.

Marija sugrįžta su žiniomis. Kalinys užm iršta vi - 
sa pikta, išgirdęs apie kūdikį ir žmoną. Ta moteris da
bar atrodo jam šventa. Ji pasotino jo kukikėlį. Bet Ma
riją dar laukia daug kančių.

Kitą rytą turi mirtį Jesse. Jis stovi bausmės aikš
tėj ir tartum girdi iš tolo skaudų moters skundą:

- ■ 7 * ■ ‘x .

„Aš per naktis gulėjau nesumerkdama akių... Aš 
budėjau ašarose paplūdusį, ir dėl tavęs negalėjau nura
minti savo verkiančio kūdikio“... (Taip skundėsi Marija 
atsiminusi, kaip Jesse norėjo pražudyt jos vyro sielą).

„Ir prisiartina su kalaviju budelis. Dar kartą pasi> 
girsta nelaimingojo nusikaltėlio balsas. Jis prabyla į savo 
kaltintoją:

— Prašau jus dėl visko, kas jums Šventa! Kai vis
kas bus baigta, nueikite pas tą moterį ir pasakykit jai, kad 
mirdamas meldžiu jos atleidimo dėl viso to, ką aš esu 
jai padaręs.

— Pas kokią moterį? — paklausė prokuroras taip 
tyliai, tarsi kalbėtų su ligoniu.

■— Pas Mariją Schinnagel. . ■
—Juk tai jūsų įskundėja!—sušuko nustebęs proku-

' roras.- .‘ -
— Pone, ji yra tauri moteris... y— Gilus atdusys iš

plečia jo apnuogintą krūtinę, bet jis vėl nurimsta—dabar 
viskas jau gera! ir po to jis nulenkia savo geltonplaukę 
galvą prie budelio kojų.

Tuo tarpu Marija suklupusi bažnyčioje prieš Sopu 
lingos Motinos altorių iš skausmo vaitoja:

—Paimki, Viešpatie, mano gyvybę vietoj jo gyvybės! 
Pakirsk mano gyvenimą, leisk man mirtį! Mano vaikeliai 
suras sau geresnę motiną, mano vargšas vyrasgeresnę 
žmoną. Bet neleisk, neleisk jam mirtį, tam nelaiminga- 
jamr kurį aš įdaviau į budelių rankas! Atidaryk dangų ir 
atsiųsk savo angelą!

IŠ minios ji sužino, kad herętikas Jesse žuvo. Ji 
apalpsta ir atsipeikėjusi vėl meldžiasi prie Sopulingosios 
Dievo Motinos.

— Marija, — sušvokštė nelaimingoji moteris. Ašaros
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neberiedėjo iš jos skaudančių akių — ašaros jau buvo 
visos išverktos; tik jos širdis ; sruvo krauju...

Dabar jau viskas baigta, taip, viskas baigta,—ji 
virpėjo, kaip mažas vaikas priblokštas prie žemės — jis 
tau niekada ir nieku nebekenks... Marija, tau nori pašiau* 
koti viena Širdis... tai mano... mano... palaužtą... palaužta

* širdis“...
Bet į skausmo blaškomą moterį pažvelgia Motina, 

kuri ant kelių laiko Sūnų, nužudytą už žmonijos kaltes. 
Jos Skausmas yra skausmų skausmas ir paguodos šaltinis.

Handel-Mazzeti meilė yra motiniška, viską dovanojanti, 
apimanti visą pasaulį. Kentėdama toji meilė tik tobulėja, ir artėja 
į ideališką meilę. Ji nepažįsta priešų pasauly. Tokia meilė negali 
būti paskirta vienam žmogui, nes ji myli visą žmoniją. Ji myli 
viską, nes ji kyla iš tos visumos, kurioj slepiasi dieviškos meilės 
šaltinis. '

Moteris galinga savo silpnumu. Tas parodaksališkas pasa
kymas yra teisingas H.-Mazzettikūryboj. Kenčianti motina ir 
žmona nori apsaugoti savo namų laimę, vyro sielą, ginti savo 
tikėjimą. Ji ginasi, bet dėlto turi dar daugiau kentėti. Galin
ga ir Margareta savo moteriškumu-motiniškumu prieš savo 
skriaudiką. Stephana Schwertner žūsta nuo vyro fiziškos jėgos, 
bet jos dvasia iŠgefbi nužudytojo sielą. Rita jautri, kaip muzikos 
instrumento stygos. Ji nujaučia audrą labai anksti ir moka iš 
nelaimės išsisukti. Savo jėgomis neįstengia nugalėti priešų. Bet 
tyros širdies balsas tūri nuga Paskutinę valandą ateina jai 
Sužadėtinis pagelbon — jos vestuvių išvakarėse krinta nuo sie
nos sunkus kryžius ir mirtinai sužeidžia mergaitę.

Meilė, gryna širdis viešpatauja Enrikos raštuose. Protas 
tūri nusilenkti širdžiai. Ta meilė kentėdama šventėja. Ji ilgisi. Tas 
ilgesys suprantamas kilnioms sieloms, nes jis ilgisi dieviškosios 
tobulybės. 

• ’ , + - 4 ’

Ar panaši į Handel-Mazzeti M. Janitschek?
Natūralizmas šaukė, kad reikia savo jausūiu s aiškiai išpa

sakoti, parodyti juos be jokio varžymosi. Moteris, norėdama būti 
„lygi“ su vyru vaizdavo savo intymiausius jausmus. Natūralisti
nėj kūryboj, jaučiama kad įr pati moteris lyg nesveika, lyg 
siaubo pagauta, stengdamosi save užmiršti, pasakoja savo vidų. 
Taip ir Maria Janitshek nervinga, egzaltuota moteris, svaido žo
džiais, lakoniškais posakiais, jos vaizduojama meilė yra gyvulio 
džiaugsmas ir skausmas, riksmas, geismas ir liguistas ilgesys, 
gyvenimo laimė — ramintoja ir naikintoja. „Karštesnė mylimųjų 
liepsna, negu Jahovo žaibai; aukščiau banguoja jų kraujas, negu 
Jo upės. Meilė yrą gyvenimas. Moteris ieško vietų, kur ji buvo
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kada nors laiminga“—tai jos mintys. Panašios meilės pavyzdžiai 
„Gott hat es gewollt“, arba „Qeschehite der Lehrerin“. Kitokia 
meilė jos vėlesniam kūrinėlyje.„Ein sterbendes Kind“. (Vienoj 
lūšnelėj miršta vaikas. Jis klausinėja apie viską, ko jo tėviškėj 
nėra. Jam pasakoja apie kalnus, karalius, tik visi tyli, kai jis pa
klausia — kas yra meilė. „Kodėl motina pradėjo verkti ir visi 
nutilo, kai jis ištarė:Meilė? Meilė?“).

Novelių rinkiny „Kreuzfahrer“ Marija svyruoja tarp gyve
nimo ir sapno, dabarties ir ateities, pažinimo ir veikimo^ tarp V • • Č •šio ir ano gyvenimo.

Mistiškas net liguistas ilgesys yra vienas iš esminių šios 
moters savumų. Ji ilgisi visko, kas yra už proto ribų. Ji sapnuo
ja nežemiškus sapnus, pakyla kartais iki keistų motyvų, sim
bolių. ’.•?

Reikia pasakyti, kad M. Janitschek vis dėlto gerai pažįsta 
nupuolusias, vien nuotykių ieškančias, galima sakytį išsigimusias 
moteris. Tai yra jos sritis; ji pažįsta moters purvinąją pusę ir 
nesigaili spalvų tiksliausiai ją nupiešti. Tai yra moters ironija, ir 
skaudi ironija. Ö gal iŠ dalies ir savo gyvenimo ironija (jeigu 
tuo tikėti, kad kūryba bent iš dalies yra autobiografiška). Greta 
tos ironijos eina didelis nervingumas, fantazijos nesveikumas ir 
nešvarumas.

fc- ■ - .. '

. • ■ . . > ... ■ - ■ ■ • . ■

Kaip galima palyginti Stephaną Schweriner arba Ritą bent 
su viena iš Janitschek moterų! Vienoj pusėj yra šventa dvasia, 
kitoj — išdykęs gyvulys. Dvasia traukia žmogų iŠ purvų ir ap
šviečia kelią į Karaliaus r ūmus, nes ji pati, pavirtu siilgėsiu,sku
bina į Karaliaus vestuves. Gyvulys ’apsiblaušęs knisasi purvy
nuose. —

’ * . . • ! ,

Toks didelisskirtumas tarp Enrikos Handel-Mazzetti ir Ja- 
nichek, nors abiejų kūryboj yra tas pat motyvas—meilė.

Enrikos kūryba yra žmogaus dvasios veržimasis iš žemės 
purvo į šviesą. To veržimosi vienintelė išeitis—meilė.

M. Janichek kūryboj nėra to veržimosi. Jos veikėjai dega 
neramia ugnim, jie klajoja nusivylę, netikri, pajausti, blaškomi su
jaudintos nesveikos vaizduotės.

Tokie šių moterų kūrybos pasauliai. Rodos, nebegali būti 
didesnės priešingybės!

Tačiau ne tik šiuo atžvilyiu taip skirtingos Šios rašytojos. 
Negalima pamiršti ir to, kad Handel-Mazzetti talentas yra dau g 
didesnis už Janitschek, Pirmoji yra menininkė iš Dievo malonės, 
natūraliai išaugusi iŠ savo tautos kūno ir iškilusi j meno aukšty
bės, kaip austrų tautos dvasios atstovė—barokinė rašytoja. O 
antroji yra tik savo laiku (19a. pabaigos) dvasios ir šūkių skelbė-
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ja. Ji yra nervinga natūraliste, ieškanti šiurpulingų gyvenimo nuo
tykių, atstovė tos ciniškos literatūros, kurioje triumfuoja degra
duota moteris. Kaip Handel-Mazzetti savo kūryboje yra rami, 
tikra meno atstovė, taip Janitsčhek blaškosi ieškodama naujų 
formų, bet jų neranda. Marijos Janitsčhek šviesa temsta prieš En
riką v. Handel-Marzzetti, kaip klajojančios liepsnelės prieš sau
lės Šviesą.
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Apžvalga.
Moteris ir kultūros krizis. Mūsų laikais dažnai kalbama 

apie įvairiausius krizius. Vieni norėtų juos visiškai neigti, 
kiti įsikarščiavę mato juos kiekviename žingsny. Gertrud 
Bäumer savo brošiūroj „M o t e r i s i r k uitu r 0 s k r i z i su 
(1927, Berlin, Herbigverlagsbuchhandlung, 39 pusi.) ir nori pa
tyrinėti, kiek dabartinis kultūros krizis liečia moterį, kaip ji tū
rėtų susforintuoti šiais blaškymoši laikais.. Svarbesnes min
tisčia paduodam. V

Kas yra krizis ? Kuo jis galu gale reiškiasi ? Tikra yra, 
kad kultūros krizis prasideda ten, kur įvairiausios) kovos f o r-' 
mos, ar tai būtų dėl idealų, ar dėl pasaulėžiūros, ar dėl 
naujų gyvenimo formų iš viso, užtemdo pačią egzistavimo 
esmę, sukrečia jo dorinį pagrindą, atveria bedugnę, į kurią 
gali nugrimsti dvasios gyvenimo pagringai. v Krizis yra ten 
kur sielai gresia sumechaninta civilizacija. Šiais laikais siela 
technikos nustumta į šalį, vad.,. darbas pavergė žmogų, atėmė 
laisvę gyventi. Iš čia viso gyvenimo būdo dirbtinumas, ne
baigiamos didmiesčio preblemos, nutolimas nuo gamtos. Šių 
laikų civilizacijos žmogus tai mikrokosmas galingojo mak
rokosmo — mašinų amžiaus. Čia dar prisideda kapitalizmas. 
Ir taip tos visos jėgos čiulpia dvasinio 'gyvenimo syvus. Nors 
žmogus į viską gali įprasti, tačiau yra riba, kurią priėjus pra
sideda ątikąkli kova: gyventi ar mirti. Kova dėl dvasinių, 
išvidinių žmogaus jėgų.

Taip atrodo mūsų gyvenamasis Ikonfliktas, kultūros pavo
jus. Bet ar viskas yra tikrai-žuvę, ar‘viskas yra pavojus? 
Ar žmogui nėr lemta dar kartą nugalėti gamtą? Esamą pesi
mistų, kurie nieko kltoi nemato, kaip vien mirtį. Kuriems 
dabartinė Vakarų kultūra rodos galutinai išsisėmusi, netekusi 
savo kūriamųjų jėgų. Bet rodos, į šių dienų gyvenimą būrų 
galima ir kitaip pažvelgti. Juk jaučiama, kad žmogus ilgisi, 
siekia būti žmogum, ne vien tik tenkinasi dienos duona. Reik
tų tą ilgesį išlaisvinti ir padaryti veiklų. O jei žmoigus su
rastų pats save, sugrįžtų į save, ir tvirtai norėtų, jis galėtų vi
są techniką panaudoti dvasios kultūrai kelti. Tariamąsias 
civilizacijos gėrybes jis. atmestų, o mokėtų' rinktis tai, kas yra 
geriausia. Jam pavyktų sukurti naują, stiprų, vispusiškai išsi
lavinusį, su giliu dvasiniu pagrindu žmogų.
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■ 1 ' ' • '. . ' . * • . . ' , *■ * , ’.Kultūros- krizis liečia ir moteris, kurios dėlto Žymiai daugiau kenčia. Moteris niekuomet nėr turėjusi vadovaujamos rolės tech niikos ir civilizacijos srity. Atbulai- Šita civilizacija, modernusis darbo padalinimas, šeimynos įtUkossumažinimas,. viešojo gyvenimo iškilimas — sukliudė moters gyvenimą ir uždarė ją labai siauram rately. Tokiu būdu, ji buvo priversta ak tingiau dalyvauti moderniniam" gyvenime, pasisavinti naujas civilizaci jos priemones, kad jų pagalba galėtu laimėti. Bet moteris mažiau atspari, negu vyrai, krizio metu. nes jos geriausios lėgo s glūdi ne tiek užkariavime naujų, kiek ramiam tvarkyme jau turimu sičių. Dėl to Sumišimo, blaškymosi laikais moteris daugiau nukenčia. Šiuo reikalu paaiškinti ir tą netikrumą, nepasitikėjimą savim,' kartais pasireiškianti nesavarankiškumą; moteris tėra pusiaukely į pilnutinį savo asmenybės išugdymą. .Visų pirma gyvenamasai krivius liečia Šeimos ir meilės problemas. Greitas civilizacijos tempas aikvoja ir nervina žmogų, kuris ima ieškoti sau pagalbos jausmo gyvenime. Vieni, kurie visai jau'.'neturi dvasinių reikalų, tik ten temato gyvenimo prasmę. Antri tikisi pasisemti ten sau naujų jėgų, įprasminti jaučiamą tuštumą. Ir vieni ir antri klysta. O moteriai čia gresia didžiąusiasi pavojus, nes jos prigimčiai, meilė ankštai susijusi su moteriškumu, be kurio ji virsta surogatu. Antra, moters pareiga yra palaikyti ir čia pusliausvyrą, kitaip ji bus, kaip putos, kurios šen ir ten blaškosi vandens bangų paviršiuj; Ji turėtų pajusti tą dideli atsakingumo jausmą, ku - ris yta giliai religijos pagrįstas. Tai ir yra musų laikų nelaK mė, kad žmonės nebejaučia savo amžino paskirimo, kad ap- 5 kurto ir atbuko tam didžiam atsakomingumui, ir religijai. Bet aiškų, senieji mergaičių auklėjimo metodai, kada ji palikdavo pasyvi net svarbiausiais jos gyvenimo1 momentais, nėra pateisinami. Ji tuomet nebuvo laisva, nors ir šiais modernais laikais ne kiekviena moteris moka atskirti tikrą laisvę nuo tariamųjų jos šešėlių. Moteriai visų pirma tenka kovoti su savo pačios išvidine nelaisve; tuomet ji pajėgs atsistoti savarankiška visose, tiek dvasios, tiek technikos, gyvenimo srityse. Reikia kovoti su pragaištingomis civilizacijomis, kurios ardo moters psichiką ir išstumia ją iš pusiausvyros ; bet vien pasy- vausi pasiprieinimo čia nepakanka..Antra svarbi moderniosios moters problema yra jos specialybės1, pasaukimo klausimas, kuris vėl ją skaudžiau liečia negu vyrus. Jau iš pat pradžios mergaitė susiduria su daugybe kliūčių: menkos tėvų lėšos ją verčia ankščiau baigti pasiruošimą ir griebtis darbo; skurdžios gyvenimo ir studijų są-
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lygos išardo* sveikatą, jos imasi darbo jau su išeikvotomis jė
gomis,be reikiamos energijos, tarsi jų pradėtosios -pareigos 
būtu galutinis tikslas, kuriam negaila paaukoti nė sveikatos, o 
ne jų veikimo pradžia, kuri turėtų būti pilna gyvenimo ir ener
gijos, kaip darbo dienos rytąs. Pašaukimo krizis pasireiškia įvai
riai. Vieniems nepakanka jėgų, antrus darbas padaro vien tik 
darbo mechanizmo dalimi, tretiems trūksta gilesnio ryšio su dir
bamu darbu ir sąmoningo atsakingumo jausmo. I savo profe
siją dažnai žiūrima vien tik kaip į priemonę reikalingiems 
pinigams gauti. Moteris turėtų ir čia pradėti naują pazityvią 
kryptį žiūrėti į tą reikalą kitaip: pašaukimas turi ją praturtin
ti. O ypač tai joms yra svarbu. Turime atsiminti, kad reikia 
dar ieškoti kelių j tokį profesinį gyvenimą, kuris labiausiai ati
tiktų moters prigimtį ir polinkius. Šitoje srity dar reikia daug 
dirbti; o to judėjimo centras turėtų būti moteris, kuri eidama 
į galingą darbo organizaciją išvaduotų žmogų nuo besielio 
tyrano.

Abi šios problemos, teisingai išspręstos, padės moteriai 
surasti gyvenimo /tikslą. Ji turėtų palikti savo dvasios gy
venime vietos pusiausvyrai ir ramybei, kurios leidžia girdėti 
amžinąjį gyvenimo šaltinį, šiais laikais, kada moteris tiek yra 
subrendus, kad pati gali statyti sau tam tikrus uždavinius 
žmonijos atžvilgiu, ji drąsiau ir energingiau turi kovoti ir 
siekti savo tikslą. ■ P.

Šis tas apie vokiečių studentę. (R ė d a k c i j o s p a s t a- 
b a. Čia dedame, kiek sutrumpinę, viešiejųsios Šią vasarą 
Kaune p. H. Raski straipsnelį apie apie Karaliaučiaus studen
čių gyvenimą ir vieną kitų bruoželį apie draugiją, kuriai pri
klauso ir šios žinelės autorė. Tikimės, mūsų skaitytojams- 
bus tai įdomu, nors straipsnelis ir neduoda pilnesnio vokiečių 
studenčių gyvenimo vaizdo).

Vokiečių studentė nesudaro vieningo tipo, jos negalima 
įsprausti į tam tikrus, siaurus rėmus. Net studentė socialiste, 
kad pastangos neveliuoti ir būtų didėlės, nėr vien tik tipas, vien 
tam tikros grupės- atstovė. Dėlto sunku yra apibendrinti vo
kietės studentės tipą, nes' tipas niekuomet nėr gyvas ir tikras.

Nėr jokios abejonės, kad didžiausia studenčių dalis studi
juoja dėl kurios nors profesijos, ar tai norėdamos, ar aplinky
bių verčiamos ją įsigyti. Tik labai maža dalis studijuoja iš 
gryno mokslo pamėgimo, ir tik nedaugelis dėlto, kad turėda
mos perdaug laiko, nežino, kaip jį praleisti. Tokių būdu, stu
dijos yra dažniausiai ne tiek tikslas, kiek priemonė. Tačiau., 
biauruš žodisl, kad moterys žiūri j universiteto studijas, kaip
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į melžiamą karvę, čia visiškai-netinka. šiaip ar taip, procen
tas vyrų, panašiai galvojančių, yra tikrai didesnis. Kitaip ne
būtų galima paaiškinti to . fakto, kad studentės , dažniau kaip 
studentai klauso ir tų paskaitų, kurios neįeina į jų studijų ob
jektą. Juk tikrai ne dėlto, kad įgytų egzaminams reikalingų 
žinių!?-

Kokius dalykus ypač mėgsta moterys pasirinkti? 1929— 
—1930 mokslo metų žiemos semestre Karaliaučiuje buvo im- 
matrikųliuota?534 moterys, neskaitant laisvųjų klausytojų ir 
baigusių klausyti, bet neišlaikiusių egzaminų. IŠ jų studijavo:

j Dalyko pavadinimas:
-C ’ ‘ .

B. Studentų 
skaičius.

1
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Vyrų : Moterų

1. Teisė ir valstyb. mokslai 732 30 25 2 2 1 i
2. Ekonominiai mokslai 45 9 5 1
3. Bendroji medicina ir 

odontologija 416 121 93 11 16 1 I

’ v • * .
4. Teologija ir religijų mokslas 208 23 23 •

ĮMiim

5. Senosios ir naujos kalbos 
ir germanistika 223 180 144 31 4 1 į

6. Istorija ir geografija

7. Matematika ir fizika

93
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44

38

38

33
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8. Chemija 47 8 7
| 9. Kiti dalykai. 106
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81
\ ■
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534

68

436

12

65X •
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28
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Tokių būdu, daugiausia, studijuojama kalbos, germanisti
ka ir medicina. Kiti dalykai mažiau ar daugiau. Visiškai nėr 
studijuojančių filosofiją, ir ūkio mokslus.

Politikoje vokiečių studentė, kaip ir vokiečių moteris ben
drai, deja arba — kitų nuomone ačiū Dievui, dalyvauja mažai. 
Tikrai kraštutinių partijų atstovės, nacianalsocialistėsj, socia- 
listės ir komunistės, sudaro čia išimtį.

Dažnai sakoma, ypač vyrų, kad studentės esančios nemo 
teriškos. Ar tikrai taip yra, kad studijos mus padaro netur-
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tingąs, užuot paturiinę? Aš nenoriu neigti^ kad kai kurios tik
rai tokios yra. Bet, man rodos, vyrai dažnai turi neteisingą, 
arba bent savotišką supratimą apie moteriškumą. Dažnai at
sitinka, kad studentės, vadinamos nemoteriškos, iš tikrųjų nėr 
tokios. Tiesa, jos yra labai savarankiškos ir veikia pagal savo 
įsitikinimą. Ar vyras vis nori matyti moterį, “kaip neprira
šytą lapą, kurį jis galėtų lengvai pripildyti savo bruožų. Jis 
mažai supranta tokią moterį, apie kurią yra pasakęs R. M. Ril
ke: Vieną dieną mergaitė ir moteris bus tokioj kurių vardas 
nereikš vien tik vyriškumo priešingybę, bet pats dėl savęs, 
bus tai, kas neleis galvoti apie jokį papildymą ar ribotumą, 
bet apie gyvenimą ir buvimą. („Laiškai jaunam poetui“, 
1929 m.). Ne vaikiškas meilumas ir nežinojimas, kurie net ir 
dabar yra daugelio vyrų idealas, yra studentės papuošimas. 
Vargas, nelaimės, kasdieninė kova padarė ją sąmoningą ir kie
tą, bet neatėmė moteriškumo. — Šia kryptim tačiau iškyla la
bai daug problemų, bet kitaip ir būti negali.

įdomus dalykas tai, kad daugiausia Vs visų studenčių tėra 
kokių nors organizacijų nariai, tuo- tarpu vyrų apie % priklau
so įvairioms korporacijoms. Kodėl taip yra? Žinoima, dalis 
studenčių pasitenkina, būdamos vad. „couleurdame“. Kitos 
nenori įeiti į didesnes sąjungas, nes tai varžo ar galėtų varžyti 
jų asmeninį gyvenimą. Bet esama ir kitų priežasčių. Tai 
glūdi, tur būt, moters prigimty, kuri labiau linkusi santykiauti 
su atskirais asmenimis, bet ne su dauguma. Mažas ratelis jai 
geriau tinka, čia ji jaučiasi smagiai,. čia ji gali laisvai rodytis. 
Daugumos studenčių jau turi savo siauresnį pažįstamų , ratelį, 
prieš pradėdamos studijuoti, dėl to josi neieško jų studenčių 
sąjungOSte;

Organizuotų studenčių tarpe galima būtų pastebėti trejo
pą tipą. Vienos, kurios ieško vien tik draugijinio gyvenimo. 
Jos stoja į tokias sąjungas, kurios tik reprezentuoja, kurios 
yra tam tikroje „visuomeninėj“ aukštumoje. Tokių 'sąjungų 
veikimas yra dažniausiai išorinis, jų struktūra panaši į vyrų 
studentų korporacijas. Kitos ieško progos susieiti su mote
rimis, kurios siekia vienodus ar panašius tikslus, ir su jomis v -
nagrinėti problemas, kurios joms kasdien iškyla. Šitokių drau
gijų veikimas labai mažai susijęs šu tradicija, bet visiškai pa
reiną nuo jų narių. Trečios ieško ir vieno ir kito. >

Aš negaliu duoti objektyvų visų Karaliaučiaus studenčių 
draugijų vaizdą. Papasakosiu tat apie vieną studenčių kata
likių draugiją „Radegund“., Duoti jums gyvą šios draugijos
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Veikimo vaizdą vien tik pasakojant apie ją yrą sunku, nes mū- • 
są draugija yra gyvą, nuolat auganti, o gyvenimo nesuimsi į 
griežtas formas. '•

„Radegund“ yra įsteigta 1927 m. gegužės mėn. ir dar ne
įstojo į jokią draugiją sąjungą. Nes Vokietijoje tėr vieną ka- 
katalikių studenčių draugiją sąjunga, jungianti daugiausia tas 
draugijas, kurios savo veikimui tvarkyti ima pavyzdžių iš 
vyrų korporacijų, fornas ir formules. „Radegund“, jos 
rodos, netinkamos. Tuo aišku, dar nieko nesakome apie tų 
draugijų vertę. Tiems, kuriems šitos formos atrodo turinin
gos ir tinkamos, turi teisės’ jas palikti. Apie mūsų organizaci- 
ją nedaug tegaliu pasakyti, Mes turime tik vienų vienintelę 
pirmminkęi/kuri mums atstovauja ir turi plačius įgaliojimus. 
Tai atrodo diktaturiška. Bet ištiesų taip nėr. Savo draugijos 
viduje męs tvarkomės labai demokratiškai. Net jaunausieji 

. nariai turi1 teisės balsuoti, nes mes norime, kad kiekvienas 
narys bent truputį butų atsakingas už tau įvyksta; Gal 
pačiai draugijai ir būtų naudingiau naujus naius (fųksus)! 
pirmą porą semestrą supažindinti su fradicijomiis, o paskui 
leisti jomsi kartu kalbėti. Bet jei jaunieji nariai dalyvauja vi
suomet, iš pat pradžios aktyviai, jie patys netrukus įsitikina, 
kad savaime niekas nepasidaro: jie patys turi mokėti virtį 
jei nori Valgyti. Ir turi mokėti gerai virti, jei nori gerai val
gyti. Tokiu būdu, jie lengviausiai išugdoi savy atsakingumo 
jausmą, nes atsakingu jaučiasi tik tas, kuris pats kartu veikia

Mes susirenkame kiekvieną savaitę. Vakarui vadovauja 
ne pirmininkė, bet kiekviena iš eilės. Ji pasirūpina ir vakaro 
programą. Tokiu būdu gali būt atstovaujamos įvairios meno 
ir mokslo srytis.

Mes įpratusios- visus1 organizacinius reikalus kuo greičiau
siai atlikti. Mes laikytumėm sau didelę nuodėme paskirti 
tiems reikalams visą susirinkimą. Mes ne tam slukūrėm „Ra
degund“, Jret gyvam, labiau į vidų nukreiptam darbui. Mus 
suvedė mūsų moteriškumas, akademinis pašaukimas ir kata- 
likiškumas. Ir mūsą tikslas — taip jis užrašytas mūsų kroni
koje — yra „tuos tris principus nuolat gilinti, kaip uždavinius 
ir jau laimėtas gėrybes, įsigyventi į jų ęsmę, kaip galima1 pla
čiau savo protu juos nuskaidrinti, apimti jausmus ir valią juos 
įgyvendinti mūsų gyvenimui“. Tai mes siekiame ir bendru, 
rimtu darbu ir linksmomis šventėmis.

Norėčiau dar pridurti, kad Karaliaučiuj yra ir kita katali
kių studenčių draugija „Adalbertą“, kuri yra senesnė ir pri
klauso bendros katalikių studenčių sąjungos. Mes gerbiame 

< vieni 'kitą įsitikinimus, ir dėlto mūsų santykiai yrą draugiški
Hildegund Ros kl.
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Išanglų moterų gyvenimo. Kartais manome, kad ang
las mėgsta laisvę ir moka ja tinkamai naudotis. Iš dalies tiesa. 
Bet kitiems pripažinti teisę ja naudoti s, jis nevisada mėgsta. Ir 
anglų moterys yra kol kas šiuo atveju skriaudžiamos. Gal kai 
kas nustebs dėl to? Jukpirmos moterų judėjimo pionierės yra 
anglės. Jos turi ir balsavimo teisę. Bet anglė mokytoja ar kita 
valdininkė atsidusus prisipažins, kad jį gauna žymiai ma
žesnį atlyginimą už vyrą, dirbantį toj pačioj profesijoj. Iš jos 
reikalaujamas toks pat cenzas, tokios pačios jėgos, toks pat dar
bas, bet atlyginimas nelygus!

Moterys dėlto kovoja, bet nesinervina, nes jos jau įpratu- 
sios kovoti. Anksčiau jos beveik nieko neturėjo, o dabar tiek 
daug įgyta. Viskas įgyta per darbą ir kovą.

Reikia pažinti anglų ir anglų moters gyvenimą norint su
prasti, kaip ištikrųjų buvo tos moters gyvenimas sunkus ir nuo
bodus. Mergaitė turėjo augti motinos globoje, padėti jai trūstis 
virtuvėje, rengti kambarius, šluostyti dulkes ir kitas smulkmenas 
dirbinėti. Dukterys sėdėdavo salione ?), knibinėdavo rankdarbė- 
lius, dirbdavo vaškuotas gėles, truputį skaitydavo, žiovaudavo ir 
žiūrėdavo į laikrodį; Merginos paskyrimaš buvo ištekėti. Tuo 
rūpindavosi jos tėvai, giminės ir ji pati. Tai buvo vienintelis 
išganymas —„profesija." Buvo ir kita „sritis“ —- pasilikti neiš
tekėjusia teta ir būti kitos šeimos sunkenybe iki mirties. Tai 
buvo moters paskyrimas. Jokių kitokių svajonių! Kitokios duk
ters nepažintų giminės, atsižadėtų tėvai. Yra dienynų, kur mo
terys pionierės aprašo savo sunkius atsiminimus: kaip jos diena 
iš dienos sėdėdavo tam pačiam kambary, dirbdavo tuos pačius 
rankdarbėlius ir sekdavo laikrodžio rodyklę; valgydavo, sėdėda 
vo vakare, visada tuo pačiu laiku, prieš ugnį ir 10 vai. eidavo 
miegoti. Jos žinojo, kad kas vakar buvo tas pats bus ir rytoj 
Ir visą gyvenimą Nieko daugiau! Tokia atmosfera buvo tvanki. 
Vis daugiau atsirasdavo ir netekėjusių moterų, kurios jausdavo
si esančios kitų šeimų sunkenybė. Nenuostabu, kad tokia at
mosferą turėjo pagimdyti ir pirmąsias moterų judėjimo pionieres.

Dar viena profesija buvo moterims atdara. Ja pasinaudo
davo neturtingos gabios mergaitės. Tai guvernantės profesija. 
Ir šių moterų likimas būdavo liūdnas (ne taip, kaip romanuose .ap
rašo). Negalėdamos susitaupyti senatvei iš menko atlyginimo 
(25 svarai metams; iš to turėjo apsirengti kaip „lady“), jos buvo 
paskirtos senatvėj badauti, skurti: Pirmoji pradžia kovos dėl 
moterų teisių ir buvo -— apsaugoti guvernantes nuo bado ir 
pajuokos. Norėta surasti mokyklą mergaitėms, kuri galėtų pa
rengti guvernantes. Bet nebuvo mokytų moterų, nebuvo tam rei-

U Drawing room. *

1
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kalui pinigų, ir tėvai nepritarė mergaičių mokykloms. Pagaliau 
XIX a. pusėje atsirado ir viena kita mergaičių mokykla; tarp jų 
Queen’s College (karalienės kolegiją; dabar antroji mokykla— 
secondary) — rengti guvernantes. Šioj mokykloj mokyta geogra
fijos, istorijos, truputį matematikos ir kalbų.

Nauja idėja, kuri patarė mergaitėms rūpintis mokslu, plito. 
Bet ji susilaukė didelio pasipriešinimo iš tėvų ir net gydytojų. 
Pastarieji tvirtino, kad mokymasis mergaitėms kenkiąs, silpninąs 
jų Širdį ne tam esančios jos Dievo leistos. Vyrai juokėsi iš mo
terų pastangų. Nepaisydamos to moterys, kartą pradėjusios dirbti, 
nenuleido raukų. Šu laiku jos įgijo teisę laikyti eksterno egzami
nus Londone. Un. Senatas nutarė leisti joms laikyti žemesnio 
laipsnio egzaminu s. Moterys stengėsi gauti teisę laikyti egz. to
kio pat laipsnio, tik kai kuriuos dalykus (nereikalingus) atmetus. 
Kai Londonas atsisakė suteikti joms tokias teises/ jos atsigrįžo 
į seniausius universiteto miestus: Cambridge ir Oxford. Šie 
miestai buvo vyrų miestai. Patekti moterims ten atrodė negalima. 
Todėl moterys įsikūrė mažuose nameliuose už Cambridge. Pra
džioj buvo apie 6 studentės. Kai kurie profesoriai pritarė moterų 
judėjimui; jie sutikdavo paskaityti joms ir privatiškų paskaitų. Su 
laiku atsirado daugiau moterų norinčių studijuoti. Namas buvo 
per mažas. Sunku buyo su lektoriais. Bet į Cambridge moterys 
bijojo eiti. Tada įsteigta moterų kolegija vietoj apie 2 anglų my
lias nuo Cambridge. Tuoj ir ta kolegija buvo per maža ir 1871 
m. įsteigta antroji Cambridge. Namai buvo maži, moterys pinigų 
neturėjo. Studentės pačios viską turėjo dirbti. Kitokių pramogų 
jos neturėjo tik diskusijas ir studijas. Išeiti į miestą jos ne
drįsdavo. Vyrai su jomis nekalbėdavo. Net savo lektorių jos ne
galėdavo tiesiog paklausti, nes nepatogu buvo klausti nevedusių 
vyrų. Klausimus reikėdavo siųsti raštu. Vyrai laukė skandalo, 
bet metai praėjo ir viskas buvo ramu: moterų kolegija nepadarė 
jokio skandalo.

Kai kurie pažangūs vyrai pritarė moterų judėjimui. Profeso
riai, kurie dirbo su moterimis studentėmis, pasirašydavo jų egza
minų lapus. Jos laikydavo lygius egzaminus kaip vyrai, tik nie
kad nežinojo, ar jų egz; bus pripažinti.

Tas judėjimas veržėsi toliau. Tuo laiku Oxfordas domėjosi 
naujomis idėjomis. Apie 1870 m. ten buvo toki žymūs vyrai kaip ; 
Newman, Ruskin ir kiti. Jie buvo palankūs šiam judėjimui. Jie 
peržiūrėdavo moterų darbus be atlyginimo. Pagaliau buvo suda
rytas komitetas ir 1879 m. Oxforde įsteigtos moterims dvi kole
gijos. Bet ir čia moterys neturėjo pinigų, nedrįsdavo vaikščioti 
po miestą. Jeigu studentė būdavo apsirengusi teniso drabužiais, 
ji turėdavo važiuoti uždarytam vežime.
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Pradžioj į kolegijas buvo siunčiamos moterys; kurios ne
turėdavo progos i įtekėti. Tai, be abejo, sudarė blogą vardą kole
gijoms; Su laiku tai pasikeitė. Turėjo pasikeisti ir kitos aplinky
bės. Nors moterys turėjo būti atsargios, bet jos gavo teisę klau
syti paskaitų drauge su vyrais viešoj salėj. Tik negalima buvo 
vaikščioti pro tas pačias duris su vyrais. Sėdėti reikėdavo prie
ky, kad profesorius galėtų jas matyti.

Viena pati moteris negalėjo įeiti į vyrų kolegiją net per D. 
karą ir po karo.

Jos negalėjo nusiimti per paskaitas skrybėlės; turėjo dėvėti 
praėjusių madų drabužius,

Jos laikydavo tuos pačius egzaminus, bet negaudavo dip
lomo. Pirmas diplomas gautas 1920 m.

Oxforde buvo jaučiamas vyrų tiraniskumas. Su laiku Öx- 
fordo žmonės, nors norėjo palengvinti moterų padėjimą, bet ne
galėjo, nes senai išėję iš universiteto nariai ir nu jaučianti eji nau
jų laikų reikalavimų, turėdami teisę balsuoti, balsuodavo prieš 
moteris1).

Moterys neturėjo teisės gauti B. A. laipsnio2).
Taip buvo iki Didžiojo karo. Didysis karas praliejęs daug 

kraujo, suteikęs laisvę daugeliui tautų, palengvino ir moterų bū
klę. Anglijos moterys pasirodė, kad jos moka ir vyrus pavaduoti. 
Kada anglų vyrai kovojo fronte, moterys stengėsi atlikti jų dar
bus namie, studijuoti, dauginti kultūros laimėjimus. Per karą mo
terys įėjo į vyrų viešas profesijas, parodė, kad moka dirbti, ir 
po karo jau sunku buvo jas pašalinti iš tų vietų.

Ne to krašto gyventojai pastebės Anglijoj daug netekėjusių 
moterų, po 30 metų, moterų, kurios dirba visuomenėj viešus dar
bus ir nesirengia ištekėti. Tai parodo, kad moteris per amžius 
verčiama ieškoti pagalbos tik ištekėjime, pagaliau radusi kitą gy
venimo uždavinį, nenori grįžti prie šeimos pareigų.

—’ * ’ ■ ‘ ' ’ * • ' . ...

Daug kas pasikeitė per karą ir sename Oxforde.
1914 m. kai kurie kolegijų namai buvo paversti ligoninėmis. 

Per 4 metus moterys lankė miesto centrą, vaikščiojo vienos ir 
neatsitiko jokio skandalo. Per karą moterys laikė universitetą. Jos 
mokėjo mokesčius, laikė egzaminus. Jeigu ne jos, būtų reikėję 
uždaryti universitetą. Pagaliau 1920 m. moterys gavo visas aka
demiškas teises, tik viena sąlyga — jų negali būti dau giau Ox- 
frpde kaip ’/s lyginant su studijuojančių vyrų skaičiumi.

U Öxfordo universiteto visi buvusie ji nariai turi teisę visada balsuoti.
2) Bachelor of Art.

J'
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1920 m. spalių mėn. 14 d. suteikta moterims pirmi laips
niai M. A. J) 1921 m. išėjo pirma moteris daktarė (laipsnis D. 
C. A.). •

. Pereitais metais Oxforde buvo' apie 600 studijuojančių mo
terų. ■ •' '

Oxfordo universitetas gauna kasmet milžiniškas sumas iš 
valdžios, bet moterų kolegijos negauna nė cento. Nors moterų 
kolegijos neturtingos, tačiau jos turi kelias stipendijas. Jos duo
damos tik toms studentėms, kurios to vertos savo darbais ir 
gabumais, ir kitaip negali būti Oxforde. Jeigu studentė gavusi 
stipendiją pasirodo esanti jos neverta, ji tūri pasitraukti ir užlei
sti kitai vertesnei vietą.

Oxfordo produkcija yra labai lėta. Sis universitetas reika
lauja iš studijuojančio išlavinto proto, didelio kriticizmo ir spe
cializacijos. Diplomą gauti vis sunkiau. Iš moterų čia labai daug 
reikalaujama.

Nors visos teisės yra dabar lygios vyrų ir moterų (paskai- 
tos lygios visiems, egzaminai laikomi drauge), bet sociališkas gy
venimas negali būti lygus, nes moterų kolegijos, palyginant su 
vyrais, yra labai neturtingos.

Bet anglės moterys laimėjusios savo ištverminga kova ir 
darbu tiek daug, tikisi ir daugiau laimėti: kaip pareigų svarbumu 
taip ir teisėmis susilyginti su vyrais. Jeigu vyrų kolegijos turi 
teisės gauti pašalpas iš valstybės pajamų, kodėl moterų ne? Jei- 
vyras turi teisę gauti tokį ar kitokį atlyginimą už savo darbą, 
tai Kodėl moteris negali, jeigu ant stalo guli toks pat cenzas ir 
darbas dirbamas toks pat? Anglės jaučia ir šią neteisybę, bet 
jos moka ir kantriai laukti ir organizuotai, intensyviai dirbti.

O. Norušytė

Studenčių komisijos posėdis. „P a x R om a n a“ kongrese, 
§. m. rugsėjo mėn. 2 d.

Moterys, be bendrų reikalų, visuomet turi dar vieną kitą 
klausimą, kuris ypatingu būdu jas vienas teliečia. Įvairiuose 
studentų kongresuose ir s/ų važi aviniuose beveik visuomet jos 
susirenka ir skyrium. Šių metų rugpjūčio pabaigoje Mūnche- 
ne prasidėjąs „Pax Romaną“ Kongresas išklausė tarp kitko 
ir studenčių (komisijos pirfmininkės pranešimą. Įdomesnės 
mintis čia kartojame, trumpai suglaudę. Iš viso pranešimo 
svarbiausias dalykas, ir mums įdomiausias, bene bus ateinan
čių metų planas. Visas dėmesys manoma sukoncentruoti gry
nai praktiškoje srityje. Visų pirma —• parūpinti pastogę nau-

l) Master of Art. (aukštesnis laipsnis negu Bachelor).
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jai atvažiavusioms studentėms, iŠ kitu miestu, ar net iš užsie
nio. Studentės ypač kenčia dėlto, kad .dažniausiai turi būti 
studijų metu toli nuo savo Šeimos, savo tėviškės. Jos pasi
ilgsta organizacijos, kuri bent iš dalies atstotų joms šeimos 
globą ir jaukumą. Dėlto svarbu sudaryti tam tikslui komitetą, 
kuris parūpintu įvairių... pensijonų, privačių namų ir Lt.; sura
šą, nurodydamas adresus ir kainas. Antra, tektų susipižinti 
arčiau su užsienio studentėms, atvažiuoj,arčioms. studijuoti. 
Jos reikėtų laikas nuo laiko kviesti į studenčių .sąjungų susi
rinkimus, kur jos galėtų rasti namų šilumos vienaip su jom 
manančių tarpe. Trečia, reikalinga būtinai padėti surasti ata
tinkamo darbo, tarpininkauti ieškant pamokų privačiosie ^šei
mose, net ir užsieny. Palaikyti tampresnius ryšius su užsie
nio studentėm ir jų organizacijom, globoti studenčių ekskur
sijas.

Be Šių, grynai praktiškų dalykų, buvo diskusijos moters 
pašaukimo klausimu. Būtent kaip turėtų elgtis baigusi aukš 
tąjį mokslą ir pradedanti savarankiškai gyventi. Čia studen
tei tenka nugalėti daug kliūčių, „pergyvent nemaža sunkių va
landų. Dažniausiai tai atsitinka dėlto, kad ji nenumato visų 
savo parinkto pašaukimo pavojų ir sunkumų. Vad., čia labai 
svarbu nušviesti ir patarti pradedančiai studijas, kad baigusi 
būtų pasiruošusi sutikti įvairių sunkumų. įvairiems biurams 
čia taip pat iškyla sunkus uždavinys. Negalima į pirmą pasi
taikiusią laisvą vietą siųsti bet kurią moterį. Tenka pasirinkti. 
Čia reikia įvairius darbo bįūruš ir komitetus labai gerai suor
ganizuoti, išplėsti jų veikimą ir užsieny. Daugiausia bene bus 
moterių, dirbančių šiokį ar tokį pedagoginį darbą. Jam jos 
gerai pasiruošusios, daugelis privačių namų, pensijonų, mo
kyklų, kaip tik reikalauja moterų svetimoms kalboms mokyti. 
Reikėtų stropiai rinkti žinias, daryti statistikas, užrašynėti ad
resus. Tam didžiuliam darbui tenka suorganizuoti, aišku, vi
sas moterų organizacijas; vien „Pax Romana“ čia visiko ne
gali padaryti.

iškeltos mintys aktualios ir Lietovoje. Vertėtu ir mūsų 
studentėms jomis susirūpinti.
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Mūsų gyvenimas.
"v. Mirė Marija Pečkauskaitė. Š. m. liepos mėn. 24 d. 
Židikuose mirė žymioji musų rašytoja ir didžioji pedagogė Ma
rija Pečkauskaitė. —-

Jos mirtis liūdesiu apgaubė visą Lietuvą, nes tas nelauktas 
smūgis perdaug anksti pertraukė didžių Jos darbų įsibėgimą. 
Velionė dar daug žadėjo mūsų jaunai kultūrai. —

Dėl a. a. Marijos Pečkauskaitės mirties skaudžiausiai liūdi 
„Naujoji Vaidilutė“, nes brangioji velionė visą laiką ja rūpinosi, 
rėmė ir tobulino. Ji buvo didžioji mūsų Bendradarbė, kuri šio 
žurnalo skiltyse skelbė tikrąjį susipratimą, kultūrinimąsi ir auklė- 
jimąsi. \ \

„Naujoji Vaidilutė“, norėdama tinkamiau pagerbti a. a. Ma
rijos Pečkauskaitės atminimą, kitą numerį paskiria Velionei.

Ateitininkė III-jam Ateitininkų Kongrese. Di
džiulė At-kų šeima kartas nuo karto susirenka keletai die
nų bendru gyvenimu pagyventi, žvilgterėti į prabėgusį laiką, 
padarytą darbą, ateičiai gaires nustatyti. Gyvas ir įdomus būna 
tų kelių dienų gyvenimas, kaip ir visose darniose Šeimose vi
siems jos nariams susirinkus, Iš visų kampelių suvažiuoja: čia 
žiūrėk žemaičiai taip šaltai, flegmatiškai rokuojas, čia dzūkeliai 
visu savo įkarčių besibažija. Sueina bendran posėdin keli tūks
tančiai žmonių. Žiūrėk senas rimtas profesorius besėdįs, o šalia 
jo jaunas studentėlis, ar gimnazistas. Gilinasi srendžia tuos pa
čius klausimus. Be galo gražu žiūrėti į tą didžiulį, taip įvairių 
žmonių būrį bedirdantį bendrą darbą. Ir nūn, jau praėju s tom s 
taip turiningoms, kartu praleistoms dienoms norisi permesti aki
mi, ką veikė ateitininkė.

Sėkmingesniam tokios didžiulės žmonių grupės darbui rei
kėjo nemaža įdėti rūpesčio ir pasirengimo, čia jau tegalėjo dirbti 
keletas arba keliolika žmonių. Ateitininkėms tame darbe irgi ati
teko nemaža dalis.

Birutiečių ir Giedriečių pirmininkės tik bėgioja, tik rikiuoja, 
vienos paprašydamos, kur to neužtenka — įsakydamos. Moteriai 
gyvenime dažniausiai atitenka smulkmenos, bet jos ją ne kartą 
ir paskandina. Kongresui artinantis reikėjo visokių ženklų ženk
lelių, bilietėlių, papuošimų, tai vis rodos mažmožiai, o žiūrėk ko
kio buvo giedrietiems sušilimo kol juos sukarpė, susiuvinėjo, vi
są^ mielą dienelę keletas draugių perdirbo. Ogi misterijai »p. Bi
čiūno 8Amžių karžygys“ rūbai. Per porą dienų ir tiek pat naktų
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teko virš 60 žmonių aprengti ir vis neprastų: karalių, karalienų, 
karžygių, bernelių, mergelių. Ir vis, kad būtų gražu, kad blizgėtų 
žibėtų. Toji našta daugumoj atiteko visiems darbams tinkančiai 
ir visada sutinkančiai dr-gei Jonutei Petrauskaitei. Po misjerijos, 
tai nei ji pati nebuvo į save panaši, nei jos rankelės: pūslėtos, 
subadytos, sudraskytos. Ji mat tokia paslanki, tai kas tik sunkes
nio jai ir atiteko. O darbo buvo labai daug, Taip kad teko 
ir nemiegoti, o ką jau ten kalbėsi apie valgį...

Antras daugiau laiko ir atsidėjimo reikalaująs darbas buvo 
nakvynių atvažiuojantiems parūpinimas. Tai atiteko Birutietiems, 
ir daugiausja draugėms Birutėlei čižiau skaitei ir Elziutei Mika
lauskaitei. šios ' pakaitomis dižuruodavo naktimis bendrabučiuose, 
kur moksleivės nakvojo, viešnias suiaukdamos ir aprūpindamos.

Be to, ateitininkės turėjo atskirą posėdį, kur nagrinėjo tik 
jas liečiančius klausimus. Posėdį atidarė moksleivių mergaičių 
reikalais besirūpinanti ir juos betvarkanti dr-gėE. Sabalytė. Per
bėgus akimi kas At-kių jau padaryta teko išklausyti labai įdomios 
ir turiningos p. Ladygienės paskaitos, kurioje ji vaizdžiai nurodė 
koks turi būti idealus moters inteligentės tipas.

v Toliau buvo išrenkama nauja mergaitėms moksleivėms Va
dė. Šios pareigos vienbalsiai buvo uždėtos darbščiai biržietei 
dr-gei Romašauskaitei.

Daug Šnekėta apie „Nujosios Vaidilutės" pagerinimą per- 
tvarkimą ir jos sekretore išrenkama dr-gė J. Jatulytė, kuriai pa
vedama sudaryti redakcinė komisija ir pakviesti redaktorė. Ad
ministratore išrenkama dr-gė A. Sereikytė.

Posėdis dideliu jaunatvės entuziazmu ir moterišku nuošir
dumu praėjo, sugiedojus savo himną, dr-gės A. Sereikytės kalba 
uždaromas.

Taip ir nepamatėm kaip praskrido tos kelios dienos ir te
ko vėl išsiskirstyti, kur kas sau, vienom daugiau padirbėjus, dau
giau išvargus, kitoms kiek mažėliau, bet įspūdžiai ilgai meišdils 

• iš atminties. Ant, Cet.

Ateitininkių Taryba. Praėjusių mokslo metų pabaigoj bu
vo išdirbtas Ateitininkių Tarybos statutas, sudaryta pati Taryba 
jr pradėtas darbas.
v ■■ ■ • ’ , ' • • ' •

Čia trumpai supažindinsim su Ateitininkių Tarybos tikslais ir su
dėtim, ••• v

Ateitininkių Tarybos tikslas yra nustatyti Ateitininkių ju
dėjimo kryptis ir jis tvarkyti tikrojo katalikės moters susiprati
mo pagrindais, jungti mokslą einančias ateitininkes ir jų sen
drauges, derinti jų veikimas ir teikti joms moralinės ir materia
linės paramos.
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Ateitinikių Tarybą sudaro visų Ateitininkų Sąjungų Mergai
čių Reikalų Vedėjos,. arba Centro Valdybų atstovės, Kauno Stu
denčių Draugovių ir Sendraugių Moterų Skyriaus priniininkės 
arbapavaduotojos.

Ateitininkių Taryba renka iš savo tarpo pirmininkę, pava
duotoją ir sekretorę, kurios sudaro Ateitininkių Tarybos prezi
diumą;

Pedagogės smarkiai veikia. Prie „Giedros" Dr-vės p. 
O.pžiugytės-Urmanienės iniciatyva 1920 m. gruodžio mėn. 5 d. 
įsikūrė Pedagogių Būrelis. Būrelio tikslas-— vispusiškai ruoštis 
pedagoginiam darbui. Per trumpą, palyginti,laiką be kas mė
nesį daromų įdomių ir gyvų sus-mų būrelis aplankė 3 vaikų 
darželius, V. J.Dr-jos laikomą Mergaičių Amatų mokyklą ir prie
glaudą ir Berniukų amatų m-Ią, Aklųjų Institutą ir Pedagoginį 
Muziejų. Visų lankytųjų įstaigų vedėjai maloniai teikėsi duoti 
įvairius paaiškinimus.

Būrelis veda_ ekskursijų protokolus, kuriuose užrašo eks
kursijos eigą, įspūdžius ir savo pastabas bei išvadas.

Būrelio veikime jaučiamas gyvumas ir tikras susidomėjimas 
pedgoginiaisklausimais. Balčiūnaite.

Ateitininkių „Giedros“ Draugovė. Po skaidrių vasaros 
atostogų suvažiavo į Almą Mater josios dukros su nauja ener
gija, naujais pasiryžimais dirbti.

Ir štai, rugsėjo» 24 d. būrys jaunuolių skuba... į pirmąjį s. m. 
poatostoginį susirinkimą.

Draugovės pirmininkė išrinkta A. Kudirkaitė, valdybos na
riais: M. Korgaudaitė, K. Vilkaitė, V. Balsytė ir V. Dagelytė.

Kalbama stud. At-kų konferencijos ir „Nauj. Vaidilutės“ 
reikalu.

Visos draugės kuo gyviausiai nusiteikusios. Pasiryžimas 
darbui ir rimtas ateities veikimu susirūpinimas rusena kiekvienos 
akyse. M,

Moksleivės. Anketų žiniomis, moksleivių ateitininkių 
1929-30 m.m. II pusmetį buvo 30 kuopelių.

Kėliose kuopose veikė ir jaunesniųjų mergaičių kuopelės, 
kurios lenktyniavo net su vyresniosiomis. Visos ateitininkės dirbo 
ne vien tik kuopelėj, bet ir įvairiose sekcijose. Didelė dalis visų 
ąt-kių buvo euch ari stininkės ir abstinentes. Be abejo, jos nepa
miršo ir sporto ir stropiai rengėsi ateitininkų Kongreso olimpia
dai. Bet tuo at-kės nepasitenkino. Kaikurios kuopelės, kaip Ma- 
riampolė, Panevėžys turėjo ypatingas sekcijas: gailestingumo, 
rankdarbių, žaidimų ir kt.
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Apskritai at-kės mergaitės domėjosi svarbiausiais šių laikų 
susipratusios moters klausimais: savęs tobulinimu, asmenybės ir 
ifioteriškumo ugdymu. Jų skaitytos paskaitos aiškiai rodo, kad 
kuopelių sus-muose tie klausimai buvo atidžiai nagrinėjami.

Paskutiniu laiku Švietimo M-ja uždarė daugumą moksleivių 
organizacijų. Tas, aišku, turės atsiliepti ir moksleivių at-kių gy
venime.

Knygų recenzija
Aukštyn. Moterų kūrybos almanachas. Redagavo Bronė 

Buivydaitė.{vadą parašė Gabrielė Petkevičaitė. Kaunas, 1930 — 
Vytauto Didžiojo — metai. Kaina 6. lit.

Almanachas,—kolektyvinis darbas,— yra visuomet ne atski
ro asmens, bet ištisos visuomenės grupės jausmų ir minčių reiš
kėjas. Grupės, kuri yra surišta vienodų Siekimų, bendrų idealų 
ryšiais. Šio almanacho tikslas atvaizduoti moters lietuvės kūrybą, 
nušviesti, kaip augo ir brendo lietuvės kuriamoji mintis, pradė
jusi reikštis dar sunkiais priespaudos laikais, skaidriai pražydusi 
jau laisvoje tėvynėj; nušviesti, kiek ji pajėgė užkariauti sau vi
suomenės palankumo, kiek parodė savarankis kūmoj r moteriškos 
individualybės, žengdama sunkiais kūrėjo takais. Šiame almana
che dalyvaujančių pavardės rodo, kad duoti pilną musų rašan
čių moterų kūrybos vaizdą nevisiškai pavyko. Nėr pačių jau- 
niausiu, bet jau spėjusių šen ir ten išblaškytais savo raštais pra
bilti į skaitančią Lietuvos visuomenę. Dėl to pasigendi pačio 
auniausio žodžio, dar nesenai suskambėjusio, ir jau visai, kito- 
ciošė aplinkybėse, negu pirmųjų musų rašytojų. Trūksta ir se
nesnių, nors ir be sumanytųjų kaltės. — Iš viso 12, senai jau 
žinomų, spėjusių nemaža tomų išleisti, pavardžių. Dalis jau mi
rusi. Liudvika Didžiulienė Žmona duodą apysaką „Tėvynės 
sūnus % G. Petkevičaitė be įvado žodžio — „Nebepirrhas“ .ir 
„Gyvenimo bangos“, J. Žimantienė Žemaitė — porą dalykėlių 
iš žinomų jau jos raštų rinkinių. Š. Raganos giliai psichologi
ška, visuomet pagaunanti, „Irkos tragedija“, Lazdynų Pelėdos — 
„Stebuklingoji tošelė“ ir „Motulė paviliojo“, —: vieną iš geriau
sių rašytojos apysakėlių, seniau spausdintų. M. Lastauskienė —- 
„Kas toliau“ ir š. Čiurlionienės pora kūrinių. Iš poezijos yra 
apsčiai Bronės Buivydaitės, (Tyrų Dukters), Augustaitytės-Vai
čiūnienės, Alės Žalinkevičaįtės (Sidabraitės), Š. Bačinskaitės (Ne
ries) ir Petrės Orintaitės kūrinių. Daugumas dalykų jau žinomi, 
raštų rinkiniai jau ne kartą buvo pakliuvę į nagingų recenzentų
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rankas. Nauja beveik nieko, tačiau bendras įspūdis kitoks, nau
jas; stipresnis, negu palaidai spausdinamų rastų. Čia „skaidrių 
svajonių giesmės“ praskambėjo pilniau ir galingiau, krūvon su
rinkti kūriniai duoda pilnesnį kuriančios moters vaizdą. Temų 
įvairumas, pradedant nuo paprastučių, šiaudinėj lūšnoje girdėtų 
žodžių, liaudies stygomis skambančių dainelių, iki rafinuotų mie
sto poezijos posmų, rodo, kad mokėta atsiliepti visoms gyveni
mo sritims įvairiausiais laikais.

Almanachas iš viso 208 pusi, didelio formato. Gražus vir- > 
šelis, dailus ir sumanus viso rinkinio redagavimas. Visų daly
vaujančių įdėta atvaivdai ir ilgesnės ar trumpesnės biografinės 
žinios. Redaktorės žodžiais tariant, „Šiuo rinkiniu norima Vy
tautą Didįjį pagerbti—sudėti jam širdies, skausmų ir džiaugsmų 
vainiką“. Iš tiesų, didį asmenį tegalima tikrai pagerbti tik kultū
ros laimėjimais. Dėlto šio darbo sumanytojos ir vykintojos ga
lės pasidžiaugti. A. P.

Lazdynu Pelėda (Marija Lastauskienė)] Radybos. Štai vėl 
naujas Lazdynų Pelėdos tomelis, „Sakalo“ bendrovės išleisas 
Kaune, 1930 — V. D. — metais, 163 pusi. Kaina 3 Ii t. Mūsų 
skaitančiai visuomenei — nepaprastas, netikėtas dalykas. Jau pa
laidojusi savo mylimą ir talentingą rašytoją staiga gali vėl džiau
gtis naujai atsiradusia, nežinoma, nors senai jau rašiusia tyliai ir 
kukliai pasislėpus, antrąja Lazdynų Pelėda. Jos kūryba uoles
niems skaityiojams jau žinoma iš seniau. Dabar turime naujai 
parašytą jos apysaką, kurios fabulą sudaro nelaimingų, gyveni
mo palaužtų žmonių kova dėl šviesesnių dienų. Vieni žūva, ki
ti laimi. Intriga pinama sumaniai ir įdomiai. Viskas vyksta lie
tuviškam fone, mūsų kaime, neramiais bruzdėjimo laikais, tuoj 
po japonų rusų karo. Jaunas lietuvis Juozas Lūšis grįžta is ka
riu o menės ilgėdamasis savo senelės motinos ir paliktos jaunų die
nų draugės Ziunės. Svajoja apie laimę, bet randa visus žymiai 
pakitėjusius. Motina, patekusi į vagių ir girtuoklių draugystę, 
baigia savo dienas nuo žmogžudžio, buvusio jos bendro, ran
kos. įtarimas krinta ant nelaimingosios Ziunės, Juozo sužadėti
nes. Ji patenka į kalėjimą. Jau anksčiau pradėję irti judviejų 
santykiai baigiasi tuo, Juozas veda kitą, nors laimę sau neranda. 
Ziunė po ilgų vargų išvysta geresnes dienas. Ima mokytis ir sva
joja šviesti savo gimtąjį kampelį.

Nors fabula realistiška, paimta iš gyvenimo, bet visur galima 
jausti autorės elegiškoji nuotaika, lengvutis liūdesys, kuris visur 
lydi apysakos veikėjus./ Visuose L. Pelėdos raštuose pastebima 
nuoširdi užuojauta kenčiantiems ir nusidėjėliams žymu ir čia. 
Lengvas, smagus stilius verčia paėmusį į rankas apysaką perskai
tyti ją iki galo.
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Apysakos pradžioje Liudas Gira taria kelis įvedamuosius 
žodžius^ kuriais trumpai nupasakoja tą nepaprastą musų litera
tūroje įvykį, tarsi supažindina skaitytojus su naujai atsiradusia, bet 
jau seniai rašančia M. Lastauskiene. A. P.

Pol D'Egremon, Motinos tragedija. Romanas. Išvertė K. 
Makrickas. „Vairo“ B-vės leidinys. Kaunas 1930 V. D. m. 336 
pusi. Kaina 3,75 et.

Paskutiniu metu išversta lietuvių kalbon mažai težinomo 
prancūzų rašytojo Pol D’Ęgremon’o — Motinos tragedija. Kny
gos viršelis ir spauda daro neblogą įspūdį. Paskaičius—vertėjui 
taip pat nieko negalima prikišti. - ; _

Perskaičius šios knygos pirmuosius puslapius iškyla gražūs 
jaunos moteriškės markizienės de Sipier paveiksiąs. Švelni ir jau
trios sielos markizienė savo ligoto vyro despotiškumo auka. Vi
sas susiraminimas ir viltis — dukrelė Leonutė. Šalia šios kilnios 
ir pasiaukavusios motinos atsistoja antra moteriškė — vikontięnė 
de - Mondragon, kuri aklos ir aistringos meilės vedama pradeda 

ardyti šį aukštos moralės ir teisingo savo pareigų supratimo liz
delį. Klasta ir melas laikinai apgali švelni ą ir kuklią teisybę. Kil
nioji žmona ir motina markizienė de-Sipier netenka savo vyro ir 
brangiausio turto^ dukrelės. Kalėjimas ir net mirtis nebegązdina 
motinos. Ji jau nieko brangesnio nebenustos. Pagaliau Dievo tei
singumas dar šiame pasauly teisingai atlygina skriaudikams. Klas
tingoji de-Mondragon, nunuodijusi savo brolį, pati tampa savo 
vyro nunuodyta. Motina susiranda savo dukrelę, kuri per apsi
rikimą buvo palaikyta mirusia, ir po tiek iškentėtų kančių ir vargų 
ramiai apsigyvena Indijoje.

Turinys nėra komplikuotas, bet pati fabula taip sukompo
nuota, kad pradėjus skaityti nesinori mesti. Kad aprašomieji tipai 
būtų ryškesni, aprašoma du moters tipo kraštutinumai: jautri ir 
švelni markizienė de-Sipier ir ambicinga, nevaldanti savo jausmų 
rikofitienė de-Mondragon. Angelas ir demonas. Kova tarp šių 
dviejų būtybių, kovo nelygi, virsta tragedija. Jauna moteris atsi
žadąsavo jaunystės, pirmųjų svajonių, savo meilės vien dėl to, 
kad butų jos tėvai laimingi. Ištekėjusi už nemylimo ir pilno ka
prizų senio,, palieka ištikima jd žmona ir pavyzdinga motina. Pa
reigos sunkios. Malda ir kūdikio meilė teikė jai jėgų keliauti erš
kėčiuotu gyvenimo keliu. JQriezionietis.

Qiovanni Papini. Kristaus Istorja. Antroji dalis. Iš ita
lų kalbos išvertė d—ra s P. Mačiulis. 1930 m 227 p. „Ži
nijos^ bendrovės 21— sis leidinys kaina 6, 50 Lt.

Štai susilaukėme ir antrosios šio žymaus autoriaus didžio 
veikalo dalies, kuri atrodo reikšmingesnė už pirmąją. Ten Kris-
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tus veikia, kaip pavienios sielos Viešpats ir Išganytojas. Čia gi, 
kaip visos visuomenės „dieviškasis Perversmininkas“. Prasideda 
moterystės klausimo gvildenimu. Toliau labai įspūdingai piešiama 
Jeruzalės išgriovimo ir pasaulio galo pranašystė bei jos išsipildymo 
ženklai. Ypač vykusiai atvaizduotas anų laikų Jeruzalės didikų ir 
dvasininkų padėjimas ir motyvai, dėl ko jiems Jėzus atrodė nepagei
daujamas. Bandoma aiškinti Judos išdavimo ir Jėzaus maldos 
Getsemano darže paslaptys Petro užsiginimas Kaitos kieme ir 
gaidžiagystė atpasakojama, kaip tikra savo —• konvertito istorija. 
Koks šiurpulingas ir iki sielos gelmių jaudinąs „Keturių vinių" 
pasakojimas, kuriame vaizduojamas nežmoniškai žiaurus Kristaus 
prikalimas prie kryžiaus ir žydų minios pasitičiojimai.

Bendrai, šioje dalyje, kaip ir pirmojoje, imame iŠ eilės ats
kiri svarbesni Kristaus istorijos faktai ir savaip, bet taip jautriai, 
vaizdžiai, taip išsemiamai ir kartu vispusiškai išanalizuojami, kad 
skaitai ir negali atsigėrėti, įsijauti ir visiškai; esi pavergiamas tos 
galingos autoriaus jėgos, kuri iš kiekvieno šakinio trykšte trykšta. 
Įvairūs gi sugretnimai, Kristaus ir žmonių poelgių kontrastai, 
romėnų ir graikų istorijos faktams prilyginįmai šį, atskirą idėją 
vystantį/ Kristaus istorijos faktą dar gražiau išpuošia ir mūsų 
laikams pritaiko. Tokį veikalą tegalėjo parašyti tik gyvas italas ir 
jautrus konvertitas.

Negausingoj mūsų rimtų vertimų literatūroj šis veikalas 
yra ne tik žavėtinas ir svarbus savo turiniu, bet ir pažiūrėti 
gražus. St. Aidulis.

„Skaitytinos knygos“, geriausių knygų ir straipsnių ka
talogas vispusiško lavinimosi reikalui. Redagavo Vyt. Valiukevi
čius. Ateitininkų Federacijos Vyriausios Valdybos leidinys. 245 psl. 
Kaunas, 1930—Vytauto Didžiojo—metai. Kaina 2 lt. 50 c.

Katalogo turinį sudaro redaktoriaus prakalba, Z. Ivinskio 
ilgas straipsnis »Kaip reikia skaityti knygas“. Toliau dvylika sky
rių bibliografijos: informacinis, religija, filosofija visuomenės mokslai 
ir visuomenės veikimas,-švietimai ir auklėjimas, kalbų mokslas, lite
ratūrą ir menas, istoriją, gamtos mokslai, geografija, gimnastika, 
sportas, žaidimai, žurnalai. Papildymų daly svarbesnieji katalikų 
knygų leidėjai užsieny, autorių registeris, turinys.

Katalogo tikslas paaiškintas redaktoriąųs prakalboj. Šis „ka
talogas turės padėti skaitantiems ypač mokslą einančiam jauni
mui orientuotis mūsų literatūroj, nurodydamas skaitytinas kny
gas ir straipsnius lavinimosi bei auklėjimuosi darbe, dubti temų 
ir medžiagos paskaitoms, referatams, pagaliau būti vadovu mo
kyki ų, organizacijų ar privatinių asmenų bibliotekoms “.

Visų knygelių turinys patvirtina kaip tik šį tikslą esant vi
sai tinkamai atsiektą Z. Ivinskio straipsnis populeriai išdėstęs
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geros skaitybos savybes, katalogui davė gražų naudingą įvadą.
„Skaitytinos knygos“ pasirekomenduoja vertu susidomėti 

rimtumu. Viso katalogo turinys atatinka jo rimtai rekomendacijai. 
Viši turinio skyriai suskirstyti į mažesnius skyrelius, todėl kata
logas yra geras apžvelgiamumo atžvilgiu,_ be jokio vargo gali 
susiorijentuoti rūpimuoju klausimu literatūroj.

Gerų lietuviškų knygų dirva neplačiausia, — jos visos yra 
„skaitytinose knygose“. Bet jau gausi lietuviška Įiteratūra atski
rais, vertingais straipsniais, spausdintais periodinėj spaudoj. Šioj 
srity sųsiorijentavimas be vadovo jau gana sunkus. Dabar tuo 
vadovu jau turime „Skaitytinas knygas“, kuriose vertingesnieji 
periodinės spaudos straipsniai jau surūšiuoti į atitinkamus sky- 
rius. J'/

Svetimomis kalbomis literatūra turi tiek puikią kataloginę 
reklamą, jog ją nė labai tegalima pasitikėti „Skaitynose knygose“ 
yra nurodyti patys vertingieji, greta mūsiškių rimtųjų knygų ir 
patikrinti specialistų kaip prof. Dovydaitis, prof. Šalkauskas ir 
p., visai verti pasitikėjimo.

Katalogas palieka skaitytinų knygų net planingumą: knygos 
pirmoj eilėj skaitytinos išskirtos žvaigždutėmis.

Apsčiai yra nurodyta ir knygų kainų, gali a, kad knygų kny- 
nos dabartiniais laikais yra labai nepastovios ir kitų kainų ne
buvo galima sužymėti kataloge; ypač tas trūkumas nepatogus 
dėl knygų svetimomis kalbomis.

Paprastai knygų katalogai siūlomi veltui. „Skaitytinos kny
gos“ pardavinėjamos po 2 lt. 50 c, egzemplorius. Bet jos sa 
vo turiniu, tą kainą visai pateisina, nes tai yra ne bet tik siūlo
mųjų knygų sąrašas, o Mormacijos knyga apie gerąsias knygas 
verta turėti kiekvienam mėgs tančiam spausdintą mintį.

•: : Al.

Perskaityk ir įsidėmėk\

Malonios skaitytojos ir malonūs skaitytojai.
* ■ ’ • ■ • • •

Jau dešimti metai, kaip „Naujoji Vaidilutė“ lanko Tamstas. 
Buvo jai visokių dienų. Kai kas jai pranašavo mirtį. Bet ma
tote pranašavimai neišsipildė. Tai parodo šis atostoginis nume
ris, kuris išeina du kart didesnis ir įvairesnis. Žurnale padarytos 
žymios reformos. Kad ir toliau žurnalas tobulėtų, reikia daug 
darbo ir pinigų. Daug mūsų skaitytojų yra neatsilyginę dar už 
1929—30 m. Visus labai prašome, tuojau atsilyginti.

Ateitininkių Tarybos nutarimu visos ateitininkes sendraugės 
privalo „Naująją Vaidilutę“ užsiprenumeruoti. Toms, kurių adre-
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sus gavome, pasiųsime įr šį „Nauj. Vaidilutės* numerį. Taip pat 
prašome gerb, sendraugių nemanyti, kas nors užprenumera
vo, bet tuojau už šį pusmetį atsiųsti pinigus „N. Vaidilutės* 
administracijat

Visų, kurie pakeitėte, ar netiksliu adresu gaunate „Nauj. 
Vaidilutę*, arba kurie užsiprenumeravote ar prašėte, kad „N. Vai
dilutė* butų siuntinėjama ir jos negaunate, labai prašome sku
biai apie tai pranešti „N. V.“ administracijai.

Galima gauti »Nauj. Vaidilutę* ir veltui tik reikia išplatinti
8 metinius „N.Vaidilutės“ prenumeratų s.

Visi pįatintojai, kurie neįstengia išplatini 8 egžemploriūs, 
„N. Vaidilutės“ veltui negaus.

Platintojus dar nepranesu sius, kiek egzempliorių jiems siun
tinėti, prašome tuojau pranešti. Kol riebus pranešta siuntinėsim 
seniau nurodytą skaičių ir senu adresų.

„Nauj. Vaidilutės* administratorė.

Gauta paminėti.
P.Butėnas. Lietuvių kalbos prielinksnių mokslas teorijai ir 

praktikai. 1930 met. (
£./. Vytauto Didžiojo darbai Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, 

1930 met
Prof. dr. J, Totoraitis. Vytautas Katalikas. Kaunąs, 1930 m.
T. Pranciškus O F. M. Šv. Agnietė Asyžietė.
A. Cechov. Meška. Vieno veiksmo juokai. Vertė A. Kelmu

tis. Antrasis leidimas Kaunas, 1930 met
Liudas Gira. Kuo buvo Lietuvai Vytautas Didysis? Kau

nas, 1930 met.
Harty Strong. Pakrančių plėšikai. Išvertė Juozas Vaidevutis 

Kaunas, 1930 met,
Prof. P. Avižonis. Apie trachomos išsįplatinimą Lietuvoje, 

Kaunas, 1930 niet
J Talmantas. Visuotinnės literatūros chrestomatija. I dalis. 

Graikai Ir Romėnai. Kaina 4 lit. Kaunas, 1930 met
Mūsų pasakos. VI knyga. Lietuvių Katalikų Blaivybės Drjos 

leidinys. 1930 met
„ Athenaeum“. Kalbos, litaratūros, istorijos ir geografijos 

žurnalas. Redaguoja prof. dr. J. Eretas.
V. Mykolaitis-Putinas^ 5 veiksmų O paveikslų dra

ma. Kaunas, 1930 met Kaina 4 lit

Redaguoja Redakcinė Komisija. Karo cenzūros leista.
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GAMTOS IR ŠALIMU MOKSLU ILUSTRUOTAS 
MĖNRAŠTIS SU POPULARIU SKYKIUM

GamtosDrau gas
III 1930 — Vytauto Didžiojo — metaiIII Kosmos. Liepos m. 185 - 224 pusi. TURINYS:
UI B S i v i c k i s, Eksperimentinės zoologijos darbai. ĮĮ A. GI e b a vi č i ū t ė-P r i ė 1 g ą u sk i e n ė Policelis ni- II - gra akių regeneracija įvairiose išilginės kūno U ašies dalyse^ (su 4 brėžiniais) ; . . .U Olšauską s j S t. Žemo ir aukšto oro slėgimo sritys.II P. B. Š i v i c k i s, Dresdeno Higienos Paroda 1930 
|| metais (su 1 atvaizdu) . . .U Iš gamtininkų gyvenimo ir darbų:JĮ A.- G y lys, Clemens Pirquet (1874—1929) . .U A. S krabai, Karl Auer von Welsbach (1858 — 1929) IĮ P. B. Š i vi c k i š,George Neil Stewart (1860 —1930) 
|| Eksperimentavimo kertelė:
II M. Purvinas, Paprastai aparatas Boyle’o-Mariot-II te’o dėsniui demonstruoti (su 1 brėžiniu) .
II Gamtos Draugas (Rugsėjo, Spalių ir Lapkričio mėn.).IĮ 129 — 176 pusi. T U R I N Y Š
|| Pr.. D o v y d a i t i s, Keletas trupinėlių iš skaičių pasaulioj | Į A. P u O' d ž i u k y n a s, Medžiaga ir šviesa . . .U Pr. Dovydai t iš, Iš ko Edisonas1 egzaminavo savo U papėdininką? . . . . . . .II E. SI o s s o n, Chemija— istorijos variklis . .|| R. Lies e gan g, Koloidų chemija ir gyvybiniai reiški-II v niai (su 2 pav.) v . . .U C. Pakuc kas, Saulė ir Žemė pasaulio erdvėje (su 1 p.) 11 Pr. D o v y d a i t i s, Naujai aptiktoji planeta—Plutonas 
H A. J u š k a, Paskutinėms naujienos astronomijoj .U F. B u t k e v i č i u s, Žvaigždės — milžiniškos dangaus H krosnys . ..... . .11 P r. D o v y d a i t i s, Koks yra žvaigždžių tankumas ir I kas yra jų tarpuose .| C. P a k u c k a s, Žemės kilimas, jos pirminė būklė ir jos
| amžiusJ P. B. Š i v i c k i s, Ant Taalo vulkano Filipinuose .
1 Pagal K. K u h n’ą, Žemės vidus turėtų būt kietas .
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