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čių vaikų labai numylėta, eis kas dvi savaites.
Angelo Sargo Vaikų Sąjungos nariams kaštuos tik 3 litus, 
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Užsieny dvigubai,

„Naujosios Vaidilutės“ Redakcijos ir Admini
stracijos adresas: K A U N A S, Laisvės Alėja, Nr. 3, 

telef. nr. 12676.
Dežuruojamos valandos 11—12 kasdien be šventadienių.
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Naujoji Vaidilutė
11 Nr. 1930 Vytauto Didžiojo metų Lapkričio rnėn. X m.

Salomėja Neris

1. Rudens vėjas
Vėjas ūžia dainą gūdžią,
Vėjas pučia dainą rūsčią
Apie tuos takus,
Kuriais niekas nebevailksto, 
Kur nukritę medžiu skraistės 
Purvyne supus. —

Vėjas pučia dainą rūsčią ,
Vėjas staugia dainą baugią
Apie tas mares, .
Kur per naktj puotą kėlė, ’
Paviliojo bernužėli
Į gelmes sūrias.
. ■ • l - ‘ ,

Vėjas gaudžia dainą graudžią,
Vėjas suokia rūstų juoką ■
Apie širdį tą,
Kur, kaip vejąs glamonėja,
Kur laisva, laisva, kaip vėjas, 
Ir kasdien— kita.

2. Tavo šventovė
B. B. ' ' ; ■ /

Tamsiose alėjose vakaras rymo 
Mažyčiai lašeliai jų lapuose kuždąs 
Ir liepos vienuolės įkalba maldas.

Balti tavo rūmai — gilaus vienuolyno, 
Nuo amžių čia vaikšto tamsi paslaptis 
Baugu mano sielai jos žingsnių klausytis

„ ’ * . . -l - , -

Aukšti tavo rūmai — užburtas žinynas — 
Paklydo, paklydo širdis mano juos! — 
Vai kas ją išves? kas išvaduos?

. I . . ’ . ■ •
* • . * . • ,

• ■ . * * 

c »
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3. Apleistam parke
’ ’ * ’ * * . ,’ ** * . * ■ » ■ * . •» ’ • ' 9 ’ ■ t ’ t *

Kai čia orkestras grojo ir židėjo gėlės — 
Buvai ir tu, baltasis mano džiaugsme.
Dabar takai apleisti, raudavėjas — 
Ir lapai skrenda, kaip geltoni paukščiai. —

Ir mintys, tos kankinančios* taip margos: 
Paliki čia jaunystę žalią vysti — 
Sukąsk dantis ir būki vargo? vergas, — 
Kilk su geltonais paukščiais, skrisk j vėlilųkara-

\ ’ lystę! —

J. AugustaitytėAfaičiūnienė-
Katedroj . ’ ..•'*•••• 9 *. * . .

~ * v • * • * ■ • ■ ’ ' ' ■ ■ ■ •

Prie išrasojusiu piliorių,
Kaip prie užgesusiu širdžių, 
Prisiglaudė pirmi garsai vargonų —
Aidai mėliodijų saldžių. "

Suvirpo vaško žvakių liepsnos, 
Juodi suėjo klierikai.... ; 
Lyg, rodos, jūroj šlamagarsėj
Skęsti ir vėl paviršiumi plaukai. -

Išslinko žilas fioletas...
Ant jo galvos ir rankose valdžia, — 
Kur tave laimindamas saiko;
Kad dar dangun toli nuo Čia...

‘ * 1 * . . ** * '• * ’

Klapčiukai kaip raudonos rožės...
Ir kunigo baltoji stovyla...
Ir verkiančiu širdžių šauksmai bežodžiai. —
Ir vėl... tyla... tyla... <-/•?■■ ''

■ • • ■ * . - »

Su jumis Viešpats! Viešpats šiandien geras...
Aš užmiršau visus maldos žodžius...
Te pragare ugnis užges raudona, 
O žemėj šaltos ašaros išdžius....

- ■ ■ . • -n

Galva pasviro prie pilioriaus Šalto...
Ir aš lekiu miglų baltais žirgais...
Širdy vargonai patyloms dundena...
Siūbuoja giesmės saulėtais žvalgais.
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Akis atversi —* vėl paniurę sienos 
Lemputė spinksi palša liepsnele... 
Šventieji žiūri ramūs ir didingi...
Ir vėl pilkų dienų būrys šalia...

Prie išrasojusių piliorių.
Kaip prie užgesusiu širdžių, 

.Apmirę suklaupė aidai vargonų 
Ir akys skliautuos mirgančių žvaigždžių.

.... ?7 ’ '... . P. Orintaitė
Ruduo Pavenčiuos

Man žydėjo pavasaris Jūros pakrantėse 
Toks skaistus, kaip lietuvės mergelės širdis!
Saulė žadino kėlė kas' rytas iŠ naujo
Išgyventi jaunystei dienas ir naktis.

Vakarais baltos žvaigždės, dangus toksai mėlynas.. 
Nebejausti dievybės — nebūtum žmogus!
— Neprašyki širdie, nes vis tiek nebegrįžtų.
Vakarykščias žaidimas — tavo sapnas brangus.

■ ’ - ■ ■ ‘ ■ ■■ . 1 ■. ■ ■ ■ •

Vasarėlė geltona, sakuoti pušynai,
Tyli tėviškė — žalios palangės, daržai 
Mane gynė ir lepino vėl tartum kūdiki. 
Nors nė kartų ir tu dar širdin sugrįžai...

Bet dabar Pavenčiuos, gelsvais lapais kaišytuos, 
Šermukšnių ir uosių raudonam dugne 
Jau pakvipo ruduo. Ir akmuo aptaškytas 
Viduj srovės lyg verkia ir gundo mane.

Neviliok, negraudink, o Venta rausveide!
Bus gana man beklaidžioti žvaigždžių takais.
Lai tavosios srovės amžinajam skaidrumui 
Išpažint nuodėmių mano siela ateis —

t ' ' . , * • ■

I tave paskandinsiu gegužės padanges, 
Tokias mėlynai grynas, baltai nekaltas. ?
Ė, sudiev, mano Vasara, baigtos jau dienos! 
Tik dabar pažinau, kad tai buvo* ne tas!

5



- Uosto duktė
Jean Maiiclere

(tąsa.)-

Jau buvo' gili naktis, kai kapitonas atvyko į Cherbourg ą. 
Naktis šalta, šiurpi, miglota. Pro miglas šen ten skverbėsi bal
ta, drebanti elektros šviesa.

Lizerakas skubėjo įgulos uostau, kur tarp daugybės ka
ro laivu turėjo būti ir jo Šarvuotis „Richelieu“. Iš pradžių jo 
nepamatęs, susirūpino. Argi reiktu plaukti kitos įgulos laivu. 
Tada reikėtų gauti ir tos įgulos karininko leidimą. Ir vėl būtu 
laiko gaišinimas...

Eidamas gatve Gerardas išgirdo pažįstamą balsą. Tai 
buvo1Goasvenas, iškišęs galvą iš mažo „Richelieu“ laivelio. Jis 
sveikino kariininką su tikra kariška pagarbą, kaip ir pritinka 
komendanto inspektoriaus puskarininkiui. Gerardas pasilenkė 
ir šūktelėjo: ■

— Ką tu ten veiki, drąsuoli?
.— Atvykai įgulai maisto, kapitone. Sunkiai dirbame šio

mis dienomis.
— Ar grįsti?
— Taip, kapitone, aš tuoj plauksiu.
— Imk! — Kapitonas padavė jūrimukui čemodaną, o pats 

lipo geležiniais laiptais į laivelį, kuris smarkiai judėjo nuo vy
ru žingsniu. Kapitonas atsisėdo laivo užpakaly ir paėmė irklą. 
Kol mechanikas taisė motorą, Gerardas kreipėsi į Goasveną.

— Ar kas sugedo? Kada iškeliausim?
— Taip, kapitone, poryt apie pietus.
— Gal žinai, kur plauksim?
— Hm... — galvojo, dūmojo, užsispyręs rausėsi savo at

minty, pagaliau išdidžiai pakėlė galvą.
— Klaipi...pėdon. taip, rodos, girdėjau kuopose kalbant 

Tai Kinijoj, tiesa, kapitone? /
— Ne, mielasis, tik Pabaltėje.
— Mes ją ginsim?
— Ginsim.
— Stumk laivą!
Truputis triukšmo, durnu, ir motorinis laivelis vikriai plau

kė tolyn, uosto link. v
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Tenai nakties ir vandens pilkumą margino aukso lašai 
— laivu šviesos. Pačiu laivu nebuvo matyti; bet Gerardas pa
žino kiekvieną iš jų šviesu. Štai ten „Diderot“ su savo1 jūri
ninkais. Čia „Condorcet“, ten toliau „Condė“, su kuriuo pa
skutini kartą teko eiti lenktynių. Tas tylus šešėlis, tai „Arą-” 
bas“. . . ■' . ’ • . A-

Margas,.įspūdingas uosto gyvenimas Lizerakui buvo bran
gesnis ir už šeimos židinį. O Goasven išdidžiai ir su malonu
mu pasakojo apie šios dienos įvykius:

-- Turėta daug vargo su grįžtančiais iš atostogų... Laive
lis Nr. 2 audros metu neteko.vairo ir nežinia; kur nuplaukė. Ji 
rado šarvuotis „Gueydon“... Gėda uostui! 

*. * '• » • » ■ ■ i ■ ' ’ r » g .

' m. ' "'■'■■'■■■-'y /'je
■ Rengiantis į kelionę; laivo gyvenimas virte verda. Laivas 

turi būti visu kuo aprūpintas, kiekvienas daiktas turi būti savo 
vietoj. Tuo laiku visi įvairių specialybių karininkai broliškai dir
ba bendrą darbą. Dirba stropiai; nesigailėdami jėgų, neš svetur 
reikia tinkamai pasirody ti, 0i pasilsėt galima keliaujant jūra.

Kitą dieną „Richelieu“ krooėsi anglis. Ant platformų 
sukrovė tūkstantį tonų anglių. Pilkos, lengvos suodžių dulkės 
buvo nešiojamos po visą laivą tartum tyrlaukio vėtros smiltys. 
Pono komisoriaus butą taip pat aplankė tas nekviestas svetys, 
nors jis ir labai dabojos ir n elkentė tų dulkių.

Tą dieną Lizerakas praleido savo bokštelyje. Vienas kuįko- 
svaidininkas nesuspėjo laiku jam parodyti laivo įžymybę — 
stirnos odą, kuri, kaip sakoma, esantį visam pasauly pirmoji 
laivyno artilerijos emblema. Ir Lezerakas, bausdamas prasi
kaltėli, turėjo1 progos stiprinti savo dirksnius. Tuo tarpu vienas 
iš jūrininkų rašė savo mylimajai atvirutę, kurios paveikslėly 
buvo du balti karveliai. — Suradus tą „šventą“ odą, karinin
kas nuėjo su kitais savo draugais pietauti.

Ten visi daug kalbėjo ir smarkiai ginčyjosi įvairiais die
nos klausimais. Betriukšniaujant p. Roiijerar paklausė:

— Klaipėda... kas iš jūsų yra ją matęs? j
— Aš,- komisare, atsakė Gallier. Grįžtant iš Suomijos 

ten teko sustoti pasiimti anglių.
— Ar ten gražūs pajūriai? ;
— Neblogi. O Hensingforse žmonės maudosi be kostmmų.
— Na! na! Šuktelėjo Rallic, mažas šiurkštaus balso žmo

gutis, kuriam jūrininkas atnešė ir padėjo sriubą.
— Tikrai, mano mielas, tik mes neturėjom progos maudy

tis, nes mes ne rusai.
Kilo karšti ginčai. Mantrissant, paprastai susikaupęs, ypač 

kada žiūrėdavo mašinas, susirūpinęs paklausė :
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— (Nekalbant apie maudykles, kaip mus ten (priims?
— Taspriklauso nuo musu elgesio,—-sausai atsakė Voicy.
Visi pažiūrėjo į jį. Tai buvo aukšto ūgio. tamsaus veido, 

kupinas energijosjaunuolis. Nuo savo draugu jis skyrėsi tuo, 
kad labai neapkentė moterų.

-—Ką tu nori pasakyt? paklausė Lizerakas.
. — Pirmasis prancūzu laivas yra laibai gerai svetur sutin

kamas, antras kiek šalčiau, o kiti visai paprastai. Mačiau 
Maltoje 20 karininku, pasižadėjusiu dalyvauti laivyno admi
rolo šventėje. Bet kai reikėjo, nė vienas .nedalyvavo' ir pas
kui net nepasiaiškino. Viskas priklauso nuo mūsu pirmtakūnu 
Klaipėdoje.

— Juk šiandien paskutinis mūsų vakaras Prancūzijoj. Iš
gerkim už tuos, kuriuos paliekam brangioj tėvynėj;

Drebanti kapitono Vivareto ranka pakėlė žėrinčio bor- 
deau taurę. Turėdamas gerą ir gražią žmonelę, tas gelton
plaukis baltaveidis šeimos tėvas vis dar negalėjo sutikti su 
mintimi, kad reikia išvažiuoti. Karininkai skubėjo įkelti toas- 
tus. Bet kai kuriu veiduose taip pat buvo žymu nusiminimas 
ir liūdesys. Lomtrecies, pažvelgęs j draugus, padarė bendrą 
išvadą: ;

— Aš matau tik du linksmus draugus: Lizerak ir Gallier. 
Tik juodu džiaugiasi.

— Tikrai, pasakė Gerardas. — Aš mėgstu keliones ir mo
teris! Karas buvo mus nuo ju atskyręs;
— Aš, atsiliepė Gallier, — žinau Cher bürge mažą, gražią 
brunetę, bet labai godžią pinigu. Ji tik tris dienas verks dėl 
„Richelieu“ išvykimo, o ketvirtąją nusiramins su kitu. Aš 
geriu už savo turtingojo konkurento sveikatą! i

Visi juokėsi ir linksmai susėdo už to paties stalo, kur ka
daise sėdėjo prancūzu kareiviai, taip pąt ruošdamiesi palikti 
savo tėvynę. ■ Visi surimtėjo, kai jurininkas, laikydamas ke
purę rankoje, atnešė ponams kapitonams tarnybų žurnalus. 
Vivaret tuoj pastebėjo pranešimus apie daugybę įvykusiu ne
laimiu. Tuos visus įvykius tvirtino komendanto parašas.

Kitą rytą, prašvitus kovo mėnesio saulutei, laisvas pa
liko uostą. T rys. žmonės išlydėjo „Richelieu“ į jurą. Ir pasi
girdo balsas:

^Keliaujant! j

Tylėdamas, drebėdamas, bet skubiai pildė laivas kapitono 
įsakymą. Kiti eskadrilės laivai, bangu įsiūbuoti, tartum šoko 
baletą. Miestas nyko iš akiu, platus jūros kelias tiesėsi į ry
tus. Gaivinantis ryto vėjas glostė kapitono Veidą ir pranaša
vo jam įdomius nuotykius.
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. * ■

Siaurės jurą kovo mėnesi nėra labai svetinga. Žmonės 
laukia, kada galės žvejoti. Pamatę laivą, žvejai jį Sveikino.

„Richelieu“ tiksliai sekė komendanto nurodytą kelių, ir 
už kelių dienų turėjo pasiekti Klaipėdą. Laivas darė 12 
mazgų į dieną.

Tas didelis laivas, kaip koks jūroj žaidžiantis gyvūnas, leido 
tarnų kelionės gyvenimą. 640 žmonių, uždarytų, taip-, dangaus ir 
vandens, gyvenimas bėgo taip pat, kaip uoste. Komisaras Rou- 
jerar dirbo savo administracijos darbus. Kapitonas Voicy, 
kulkosvaidininkas, vadovavopenkiems kulkosvaidžiams. 

. Kiekvieną dieną —ar ankstį rytą brėkštant, ar vakare, kai dan
gaus mėlynėje vos pastebimi juodi vakaro šešėliai, — visumel 
jau krutėdavo apie savo guoli aukštas, baltų ūsų, gilių alkių, 
mažakalbis senis. Tai buvo laivo kapitonas, markizas de 
Fontrailles, labai senos kilmės, siekiančios net XII Šimtmeti, 
Po Dievo jis buvo pirmas „Richelieu“ vadas.

Gerardas dirbo su didžiausiu noru. Tai miklino kulkos
vaidžius, tikrino visas mašinas, tai kalbėjo su Montriissant, 
arba įgulos skaitykloje skaitė gražias ir naudingas knygas.

Sargybos valandos Liže r alkui buvo maloniausiois. Jau
nuolis mėgdavo ankščiau visų keltis ir valdyti, šėlstančią jūrą. 
Visi jūrininkai stropiai pildė budėtojo įsakymus. Kapitonas 
Lizerak tik čia jautėsi savo vietoje. Garbės legiono ženklas 
su mėlynai raudonu kaspinu puošė jo krutinę. Jo kaktą va
gojo gili raukšlė, atsakomybės ir pareigos supratimo ženklas.

Tai buVo tas pats karininkas, kuris 1915 m. balandžio 
mėn. 25 d. išdrįso sutriuškinti turkų galybę tiies Koum-Kaleh.

Kažin, ar yra kur kitur tokia didinga, graži ir turtinga 
gamta, kaip Vilniaus apylinkėse. Ten miškai tęsiasi dešimti
mis kilometrų. Juos vagoja takų takeliai, kurių galo nė pra
džios nesurasi.

Medžiai didingai žvelgia iš aukštų savo viršūnių. Var
gas mažiesiems, kuriuos nustelbia galiūnai ąžuolai ir pušys. 
Bet ir šie, mažieji, silpnieji, kelia savo galvas, veržiasi i mė
lyną, baltų debesų iškaišytą padangę.

Žiemą tų plačių miškų vaizdas atrodo dar didingesnis. 
Visų Šventų dieną miškus papuošia balti rūbai. Viską užden
gia sniegas. Takeliai ir keliai pranyksta, tik retkarčiais jais_ 
praeina ar pravažiuoja koks žmogus. Upės taip pat ilsisi už
migdė Savo sriaunias sroves. Tokia yra gamta ligi» pat Velykų.

Jau kovo mėn pradžioj miške pradeda busti gyvybė. Šau
lė, į mėlyną dangų pakilusi, karštai šildo ir tirpina sniegus.
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Jo vietoj pradeda dygti žolės daigeliai, pradeda kelti) savo gal
veles žibutės. Upės, sunkiu ledų slegiamos, veržiasi į laisvę. 
Vanduo kriokd amas neša didži ausi us snie go 'ir ledo gabalus. T ai 
yra metas, kada pirkliai plukdo Nemunu medžius-

Pirkliai atvyksta apsirengę meškų kailiais, ausis pa
slėpę kailinėse kepurėse. Paprastai1 jie supirkinėja medžius 
kur nors arti geležinkelio, upės ar šiaip didesnio kelio. Paskui 
gabena medžius į celulozds dirbtuvę Klaipėdoj, arba net į už
sieni. Pirkliai visiškai nesigaili nukirsti net didžiausius ir se
niausius medžius, kad tik gautų didesnius pinigus. Jie tuojau 
pat apskaičiuoja, kiek reiks žmonių tiems medžiams parblokšti 
ir pristatyti fabrikan.

Šį pavasarį net 30 žmonių pirko mišką Vilniaus ir Verkų 
apylinkėse. Iš didesnio lenkų darbininkų būrio išsiskiria du. 
Augaloti, plačiapečiai, kaip pats Vytautas Didysis, kuris su 
savo kariuomene paėmė Naugardą; apvalių, ramių veidų, tam- 

t - * . - " ’ .4 "" k. ta

sios odos ir žibančių aiki1 — tai lietiiviai. jAbu mažai kalba,
mažai su kitais juokauja ir abu — nep»erskiri:imi draugai. Ga-
limas daiktas, kad tie du vyrai yrei kili ę iš vienos Šeimos,
arba iš vieno kaimo. Juos samdydamas dari>davys įraše savo
bloknotan: Antanas Stu

Ir it Anin i
Ipinas ir Jui*gis Nausikaiitis; kilę iš 

Uaff4’IO dixlcLolUj iyuįI VŲillv’Llclf 
Tuodu lietuviai buv<

V CLkJLliIcX
> dori ir tilkii

vHvv 
itys ir,

L JL JL. 4
kaip visi šio kra-

štoi žmonės, neapkentė trijų dalykų: lenkų, kurie taikos metu 
užėmė Vilnių — tą šventąjį jų miestą ir senąją Lietuvos so
stinę, bolševikų ir pagaliau žydų.

Vakarų kraštuose žydas yra laikomas tokiu pat žmogum, 
kaip ir kiti. Prancūzijoj žydas yra prancūzas, Anglijoj — an
glas. Ten niekas negynė jam būti geru karininku ir geru pi
liečiu. ■

Europos vidury yra kiek kitaip. Izraelitas yra žydas 
blogiausia prasme. Ir nenuostabu! Spaudžiami nuo amžių 
įsigalėjusios aristokratijos, policininkų persekiojami, įtarinėja
mi, žydai nesugeba visam tam pasipriešinti. Tokioj aplinku
moj jie palieka vieni sau, pasidaro nesąžiningi, kiti visai at
bunka. Kai kurie palikdavo žydų kvartalus ir eidavo j mie
stą, nes ten jiems Šiaip taip pavykdavo įsikurti. Kiti gi, pro
tingesni, visai paliko nesvetingas vietas ir nuėjo į Rytus ieš
koti geresnės būklės.

Yra trys dalykai, kuriuos lietuviai už viską labiau myli. 
Tai- tėvynė, iš sunkaus rusų jungo išvaduota; šeima, jo 
gimtoji! šiaudinė pastogė ir — žalieji miškai su tomis paslap
tingomis gilumomis ir grožybėmis, kurias taip puikiai apdai
nuoja savo dainose. Deją, tas nė kiek nekliudo įkirsti galiu-
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giausius ąžuolus, nes Nemuno apylinkėse šis amatas yra la- 
bąi branginamas, ir vertinamas. —'

Sunkus darbas miške vargina darbininkus; nuvargo ir 
draugai lietuviai. Sustojo, pypkes prisikimšo vietinio tabako 
ir atsisėdo ant upės kranto* Jie iš lėto užtraukia po durną ir 
rimtai’, savo sena sanskritų kilmės kalba, Šnekasi apie savo 
darbus.

— Kada mes sujungsime sielius, Jurgi?
— Tür būt, tada, kai viską nukirsta.
— Kaip bus gerai plaukti vandeniuJ Srovė bus smarki.
Ir rūstų Jurgio veidą nušvietė maloni šypsena.

—Taip, ir ant Nemuno nerasim geriau sujungtų sielių, 
kaip mūsų.

■— Neužilgo galėsim plaukti, Nemunas jau baigia ledus 
nešti,— tęsė Antanas, žiūrėdamas j upę.

Žalsvų Nemuno vandeniu triukšmingai plaukė_ ledų ga
balai. Tarp jų šniokštė, putojo bangų verpetai niūniuodami 
pavasario laisvės dainelę.

Draugai rimtai susidomėję žiurėjo į žvilgančius ledų ga
balus, galvodami, kad netrukus bus laisvas kelias plaukti jų 
sieliams i Baltijos pajūrį.

— Kažin kelinti jau metai, kaip mudu plukdom medžius,
— pertraukė tylą Antanas.

— Jau šešti, atsakė pagalvojęs Jurgis.
— Šešti metai, pakartojo antrasis galvą linguodamas,

— taip ir aš maniau... Per tą laiką mudu taip susigyvenom, 
kaip tikri broliai. Žinai ką, Jurgi — išsiveržė jo įgimtas stai
gumas — aš tave taip myliu, kaip seselę Mieilytę!

Sielininkas Jurgis atrodė ramus, tik sudrebėjo' jo nulei
stos blakstienos.

— Ir tave,Antanai, aš myliu, kaip mylėčiau savo tikrą 
brolį, jei Dievas jį man būtų davęs.

Draugai be žodžių paspaudė vienas kitam rankas. Ta: 
buvo jų broliškumo išraiška ir nauja vienybės sutartis ge
riems ir blogiems laikams. Bet Jurgis nepakartojo to .vardo, 
kurį pasakė jo draugas; pajūrio dukters vardas, netikėtai iš
tartas, nebegrįžo į draugų lūpas. To vardo aidą sugriebė 
pro šalį lekiąs vėjas ir kažkur nunešė.

Pagaliau upėje nebėra ledų. Pavasaris vis smarkiau bu
diną gamtą. Laukai jau puošias pirmutiniais daigais. Niekas 
negali tikėti, kad prieš keletą dienų tuos pačius 1 aulkus den
gė balti patalai. Nemunas, numetęs sunkius žiemos Šarvus, 
pradėjo savo darbą.

Pakrantėje medžių kirtėjai stengėsi užbaigti sielius. Jur
gis’su Antanu buvo prie to darbo pripratę, jiem sekėsi. Ąžuo-

I ■ . t • ' '
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lūs dėjo šu pušimis, nes jie vieni nugrimstųį upės dugną .Tarp 
jų kur-ne-kur buvo matomos jaunos eglaitės, kuriosbuvo ski
riamos popieriui gaminti. Taip darbininkai sudarė apie 60 
metrą ilgumo ir 10 metru platumo sienojų plokštumą. Me
džius iškirtus, žaliasis miškas pavirto į kelmų ir mažų medelių 
išmdrgintą lauką, kuri, laikui bėgant, meniškoji Kūrėjo ran
ka vėl papuoš didingais medžiais. ~~

Sieliai jau paruošti. Abiejuose galuose pastatė, po mažą 
būdele; vienoje iŠ jų įtaisė vairą, padarytą iš storokos, bent 
5 metrų ilgumo, karti Vietoj stabdžių ir inkarų, sielininkai 
vartojo plačias medžių šakas; jų visiškai užteko varyti sie
lius ūpe arba, atėjus reikalui, sustabdyti.

Atrodo, kad visa tai yra lengva ir paprasta padaryti. Ta
čiau teks, be tinkamų įrankių, darbas yra labai sunkus ir var
ginąs. Daug trumpesnis atrodo laikas ir malonesnis sunkus 
darbas, kai jį lydi skambiosios dainos, taip mėgiamos lietuvių 
sielininkų.

Antanas dažnai dainuodavo savo neišlavintu, bet grynu 
balsu Ir šį kartų užtraukė savo mėgiamąją:

Jau čia pat tamsi naktelė,
Kyla šiaurės vėjai
Kur aš gausiu nakvynėlę,

. Kur aš pernakvosiu?
- ■ *. • , * J . • ■ *. « " . ‘ . s

Jurgis jam pritardavo:
’ . ■ . * ■ ' '« ■ • • • • .

Vai žinau dvare mergelę 
Iš visų gražiausią.
Laukia ji jaunų keleivių, 
Laukia — nesulaukia.

• . ■ • .. .. .

Ir drebančiu, bet didingu, tarsi kažkam grąsinančiu bal
su tęsė toliau: . ..

Pailsėjęs valandėlę
Vėl aš sėsiu ant žirgelio 
Ir sudiev mergelei taręs 
Aš toliau keliausiu.

’ * * ." . * •

Viskas jau buvo-baigta; beliko tik uždengti šiaudais ma
žųjų trobelių stogus. Antanas visą laiką pasilenkęs rengė 
vietą ugniakurui, staiga pajuto nebeturįs’ ant gaivos kepurės.

-— Na, ką tu dabar išgalvojai, Jurgi? -— neatsigręžda
mas paklausė.

12
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— Aš?.. Aš tik dirbu,---atsakė šis, sukdamas šiaudu grįžtę.
— Jei tu kalbi apie savo kepurę, taipažiūrėk, kur ją vėjas
nunešė. k

Antanas pakėlė, galvą ir gal už 20 metru pamatė, kaip 
bangu supama plaukė jo kepurė.

>Na, nieko — nė kiek nesijaudindamas atsakė lietuvis,
— ji jau buvo tokia sena, kaip ir šii upė! Bet vis dėlto, man 
reikės įsigyt naująM^ol pasieksime Juodkrantę.

— Žinai ką! Tu galėsi ją nusipirkti Vilniuj. .
O t, gerai sugalvojai,

Stulpinas nusiramino ir baigė lipdyti savo krosnelę.
Ant rytojaus draugai vyko į senąją, lenku okupuotą,. Lie

tuvos sostinę. Juodu keliavo plačiu vieškeliu, salia kurio 
gunksojo menkos, mažos trobelės. Tose vargingose lūšnelė
se gyveno lietuviai. l

Paskui juodu atvyko i tą Vilniaus miesto dalį, kurioj ru
su valdymas buvo palikęs savo rėžimo žymiu. Norėdami, 
kad senasis lietuviškas VHnius pasidarytu panašus į Maskvą, 
rusai pastatė čia daug aukštų mūriniu namų.

Liūdnas buvo Vilniaus gatvių vaizdas. Nusiminę žings
niavo draugai lietuviai vengdami lenku karininkų, kurie savo 
keturkampėmis kepuraitėmis ir žvilgančiais pentinais kreipė į 
save visų dėmesį.

Karts nuo kartb jūodu dairėsi ir į krautuvių langus, pri
krautus kepurių. Bet jų aukštos kainos sielininkams buvo ne
prieinamos. Antanas net pradėjo (galvoti, ar verta taip sun
kiai uždirbus pinigus išmesti už kepurę Taip bedūmojant vi
sai netikėtai, netoli §v. Kazimiero bažnyčios, prie vieno mažo 
namelio pamatė vaiką kepurninką...

— Ar judu iš ten? paklausė jis lietuviškai/ strasburgie- 
čių judesiu rodydamas į rytus.

— Taiip, — atsakė Jurgis, — mes iš Kuršių pamario.
— Aha! Kraipydamas galvą sumurmėjo kepurninkas. — 

Gerai; žinau, kur jus galite gauti sau tinkamą kepurę. Aš no
riupadėti jums,savo broliams. Eikite į žydų kvartalą, į Ark
lių gatvę ir ten susiieškokit Eliją Brovskį.

— Kas jis per vienas? — pakreipęs savo pasišiaušu
sią galvą paklausė Antanas. — Tai žydas? '

— Taip, žydas ir nedidesnis vagis, kaip jo tautiečiai 
Aną savaitę iš mano šeimininko jis nupirko šiek tiek padėvė 
tų, bet dar visai gerų kepurių. Tikriausiai dar visų jis nebus 
pardavęs.

Taip įtikinti sielininkai nuėjo parodytu keliu, žydų kvar
talo link. Nulenkę galvas, susikaupę, sunkiais žingsniais ke
liavo tuodu krikščionys į Izraelio namus.
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— Vilniaus žydu kvartalas yra vienas iš įdomiausių ir la
biausiai apgyventu Europos miestų kvartalų; Tenai gyvena 
virš 70 tūkstančiu žydų. Siauras kvartalo gatveles dengia 
namų arkados, kurios meta gatvėn tamsius, paslaptingus še
šėlius. ŠM^Vilniaus kvartalas panašus i širšių lizdą, pilną per
tvarų pertvarėlių, įvairių labirintų, slaptų priebėgų ir gyveni
mo, pilno triukšmo, energijos, į kažkokius slaptus nežinomus 
tikslus besiveržiančios.

Daugelį tautų galima pažinti iš jų rūbų. Šio kvartalo 
gyventojų rūbai daugiausia buvo juodos, pilkos, ar žalsvos 
madžiagos, nes šios spalvos amžiais prispaustą ir paniekintą 
Izraelio tautą geriau slėpė nuo prispaudėjų akių. Pasislėpė 
nuo kitų jie galėjo ramiai gyventi. Praėjusių ir naujų pogro
mų baimė ir žiaurumai vertė juos kiek -galint prisitaikinti prie 
naujos savo tėvynės papročiu ir gyvenimo. Tačiau tie pa
niekos ir skurdo amžiai paliko žydo veide savo žymių. Jo 
žvilgsniai kalba mums, kokiu fanatišku užsispyrimu jis ne
kenčia krikščionių bažnyčių bokštų, kurie savo didingumu nu
stelbia jų šventyklas. Ir veltui ieškoti jų veiduose rytų ra
sės ramumo ir gyvenimo džiaugsmo, kuriam taip aklai pasi
duoda rytietis. Krikščionių neapykanta taip tamsina žydo vei
dą, kaip melsvą dangų pilki debesys. Tiesa, retkarčiais pra
giedrėja ir žydo veidas. Bet ne tyras džiaugsmas ir sielos ra
mumas jį nuskaidrina, tik džiaugsmas, kad gerai sekasi biznis 
ir kad pasiseks apgauti krikščioni.

To kvartalo viena lūšnelė slėpė tos nuskriiaustosios tau
tos gėlelę. Tai bu vo mergaitė, kurioje, atgimė Esteros ir Dalilės 
grožis. Juodų plauku vainike spindėjo jos baltas veidas, kiek
vienam maloniai šypsojo aksominės akys ir kaip uoga raudonos 
lūpos. Visa jos harmoninga ir pilnų formų figūra rodė gy
venimo! džiaugsmo troškimą. Tai buvo žydų kvartalo pažiba; 
skurstanti dėl savo likimo menkumo.

Vokiečių gatvėj galima pamatyti sinagogų, kurios vidų 
puošia puikūs suolai. Sinagogos stogą remia keturios kolo
nos. Didingą rabino sakyklą remia dvylika mažesniu kolonų/ 
išpuoštų rytiečių stiliaus ornamentais. IŠ šiois sakyklos ra
binas skaitydavo1 Jehovos įsakymus ir savaip juos komentuo
davo. w Šioje tat šventykloje rastume dabar Eliją Brovskį.

Šis senų kepurių pardavėjas buvo tipiškas žydų rasės 
atstovas. Jo platūs, nors ir apdriskę, rūbai, ilga, žila barzda ir 
ryškūs veido bruožai kiekvienam praeiviui galėjo priminti 
Michel Angelo Sixtinos paveikslo apaštalus. Bet akylesnis
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stebėtojas pamatytu jo žvilgsnyje kažkokį neramumą, kuris 
.perveria kiekvieną su juo kalbanti. Jo veidas išvagotas. gi
lių raukšlių ir lūpos suspaustos ne tik dėl to, kad jis nebeturi 
dantų, bet ir todėl, kad įgimta žmonių neapykanta išmokė jį 
tylėti'. Jo barzda — ilgas aptriušusių plaukų pluoštas —Ben
gia seną, bet vis dar krauju plūstančią joi širdies žaizdą. Prieš 
30 metų, baisiojo pogromo laiku, kada pas degančius žydų na
mus kareiviai niekino jo tautos mergaites, vienas iš tų girtų 
kareivių nukirto jam ausį.

Skaudžiai dūsaudamas ir vaitodamas grįžo tada Brov- 
skis namo1. Ir maldavo amžinąjį Jehovą, kad suteiktų jo na
mams savo malonę ir pasisekimų. Ir tikėjo, kad jo malda bus 
išklausyta, nes meldėsi ne jis vienas, bet ir daugiau nuskriau
stųjų. Anų laikų Vilniuj tokios maldos buvo pateisinamos, nes 
daug buvo vargo ir tamsumo.

Palengva žingsniuodamas šlapiu, duobėtu šaligatviu, 
Brovsikis pagaliau priėjo mažą trobelę, kurios mažutis langas 
buvo prikrautas kepurių. Pamatęs pasišiaušusią namo išvai
zdą ir išgirdęs iŠ vidaus einantį triukšmą, pažino savo namus.

— Kad mano atėjimas atneštų laimės! tarė peržengda
mas slenkstį.

— Kad tai įvyktų dusliu balsu atsakė jo žmona Debo
ra, kuri sėdėjo ant senos dėžės ir šukavo savo jauniausios 
dukrelės Rachelės plaukus. Tą jauną ir tvirtą mergaitę var
gindavokiekvienas, nors ir mažiausias darbelis. ■

— Laimės! — su karčia panieka pakartojo kitas mote
riškas balsas. — Man rodos, kad mums tas žodis yra tikrai 
beviltis!

Tie pilni paniekos žodžiai buvo pasakyti ne gimtąja heb
rajų, bet lenkų kalba, nes vyresnioji Brovskių duktė Abisal 
nemėgo žydiškumo. Ji norėjo patikti elegantišikems kavalie
riams, dėl to su pasididžiavimu vartodavo lenkų kalbą. Eli
jas, lygindamas savo suraukšlėtą kepurę, dejavo:

— Ko tu nori, dukrel ? Jei Amžinajam: patiks, ateis ge
ri laikai... Nesirūpink, kad tave pametė tas karininkas, nes Je ■ 
liova tau lemia geresnį ateitį... Atsimink. Mardochėjaus gimi
naitė sutiko Assnerį... Todėl visada turėkime vilties...

Abisai grakščiai sudėjus kojas taisė šilkinę kojinę ir vi
sai išsiblaškiusi klausė tėvo žodžių?

Pasigirdo šiurkštus Rachelės balsas:
— Ar greit grįš Sara? - ■ i '
— Kam klausi, juk žinai, kad iš darbo grįždama ji užei

na mokyklon parsivesti Izaoką. — silpnu balsu atsakė motina.
— Sara! — su panieka tarė vyresnioji, — Tu manai.
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kad ją traukia mūsų apgriuvę namai, kada ji gali leistilaiką 
puikiame biure? — ■> . .

Pikta šypsena iškreipė gražuolės lūpas, sublizgėjo bal
tų dantų eilės, tarsi pasiryžusiosįkąsti gyvenimo išminti.

Vyresniosios dukters neapykanta jaunesniajai buvo v> 
su Brovskio šeimos nesusipratimų ir nesutikimų pradžia. Jau
nesnioji Sara buvo labai gabi ir inteligentišką mergaitė. Ją 
dar visai, mažą paėmė globoti vienas turtingais bankininkas. 
Jis padėjo vargingojo kvartalo žydaitei pasiekti 
ra baigė gimnaziją, studijavo angių kalbą ir kilt
Mokyklos suole būdama ji iš savo draugių patyrė, kaip yra 
nekenčiama ir niekinama toji rasė, iš kurios ji buvo kilusi. 
Gėdą ir neapykantą nugalėdama, jaunoji Brovskytė pasiryžo 
darbu, kartais net intrygomis — tai dvi neatskiriamos žydu 
savybės iškilti socialiniame gyvenime. Tėvai didžiavosi 
jos pasiryžimu ir tikėjo, kad jų dukrelė, pati kildama, ir juos 
ištrauks iš vargo. Ir visa šeima, išskyrus Abisai, didžiavosi 
ir mylėjo Sarą valdininkę. Abisai dėjosi nepastebinti paleng
va pražys tančio sesers gražumo. Ji nekentė Saros ir ją visa
da smerkdavo.

— Tu mane amžinai žudai, puldama savo seserį! — su
aimanavo Elijas. — Ar ne ji turėtų būt® mūsų šeimos gerbia-^ 

. ma? ' •
— Ką čia bepadės garbė, jei mes mirštam badu? Neužilgo 

mes liksim tokie kaip mums įsako Jehova!.. Ar
yra kuo džiaugtis, mama?

Bet Debora, pamačiusi dukters veide kylančius audros 
ženklus? ir numanydama, kad jai per maža jėgų tą audrą nu
malšinti, norėdama išvengti susirėmimo, pasikėlė ir .sunkiais 
žingsniais vilkdama šliures nuėjo virtuvėn pataisyti šiokių to- 
kių pietų. Abisai nė kiek nesidrovėdama kraipė pečius, pa
galiau, sutvarkiusi savo kojines, ilgai gėrėjosi savo kojomisr 
kol jos dėmėsi patraukė krautuvės

Kaip tik tuo laiku mažyti krautuvės langelį buvo uždengę 
du pirkikai. Iš karto du! Elijas viską metęs nuskubėjo prie 
jų. Stambus tų vyrų sudėjimas, pilnas atvirumo ir naivumo 
žvilgsnis rodė, kad jie lietuviai. Šypsena pasirodė žydo vei
de : tai geri žmonės, galėsiu uždirbti.

— Koi norėtumėt, ponai? — nuolankiai paklausė.
— Kepurės, trumpai atsakė Antanas.
— Aš turiu įvairių fasonų, visokio; didumo... kepuraičių... 

tokių, kaip mieste... o per pus pigesnių... kailinių, gėlumbinių, 
odinių. ! 7

Be kvapo bėrė šmugelninko žodžius triukšmingai dari- 
nėdams stalčius. Žydui pasilenkus nudribo žili peisai nuo veido
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ir kairės ausies vietoj pasirodė Šlykštus randas. Jurgio 
vaizduotėj iškilo pergyventu pogromų vaizdai. Jis kumštelėjo 
draugu ir sušnibždėjo:

—• Pažiurėk j jo ausi.;. ./•
Antanas tuo tarpu žvalgėsi įdomesnių dalykų. Matė, kaip 

pro užpakalinės krautuvės duris įėjo jauna mergelė. Ji buvo 
apsirengusi rytietiškais rūbais, trumpų, juodų plaukų garbanos 
gražiai įkrito ant jos kaktos. Nuo sukrypusio stalelio pasiėmė 
kažkokį juodą skudurą — Rachelės priejuostę ir greit išėjo iš 
krautuvės., Lietuvis, mokėdamas pinigus, paklausė:

— Ar tai jūsų dulktė?
— Taip, mano antroji, Sara... Penki zlotai... dėkui. Am- 

žinasis apdovanojo mane - gausia malonė: turiu ketvertą vai
kų... jjąug vargo-šiais; laikais!

Žydas nutilo, nes pamatė įėjusią Abisai. Jai rūpėjo pini
gai, o gal ji manė ir apie tai, kad be reikalo tie svetimi vyrai 
taip pasigerėdami žiurėjo į jos seserį. Ji norėjo juos iš naujo 
nustebinti, todėl drąsiai ėjo artyn pasirodyti. Labai trumpas 
sijonėlis ir netvarkingai susegta bliuzelė darkė jos veido gra
žumą. Elijas, dėdamas jai ant peties ranką, pasakė: \

—- Tai Abisai, mano džiaugsmas. Šita maloni balandėlė tei
kia vi-siems linksmybės.

, Lietuviai' buvo jau toli nuo krautuvės.
1 Vertė M. Tulauskaitė,
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Ir atsibunda dievai žmoguje..;
Nelė Mazalaitė
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Ir kadgi jūsų siela 
būtų mano sielos vietoje!
Jobo knyga 16 —< 4.

Konservatorijos salėje-šj vakarą didelis koncertas, i kuri 
bilietai jau prieš savaitę išpirkti. Koncertuoja nauja muzikos 
žvaigždė — jaunutė smuikininkė, baigusi užsienio studijas. Ke
letą kartą ji koncertavo dideliuose Europos miestuose, ir už
sienio- spaudoje daug buvo kalbama apie „mažutę, auksagar- 
benę smuikininkę“. Dabar toji garsenybė parvažiavo i tėvy
nę, ir čia pasirodys pirmą kartą.

Gyvatės lankstumo žurnalistai, neduoda jai nė kelių mi
nučių poilsio, reikalaudami - „tik trijų minučių“ pasikalbėjimo. 
Ištisą savaitę laikraščiuose mirgėjo gražuolės muzikės atvaiz
das; nestebėtina, kad publika taip veržės i jos koncertą; nors 
šiaip jau, sostinės gyventojams panašūs dalykai — kurių tiek 
nemažai— atsibodę.

Publika puiki, rinktinė — mundieros, brangus poky
liu kostiumai, tūkstančiu vertos suknios, brangenybės ant nuo - 
gų kūnu, kvepalai — toji kiekvieno didesnio- susirinkimo, nuo
dėmingoji pasaulio simfonija.

Ir tik vienu vienas, visoj didžiulėj, išsiipuošusioj salėj, 
vienas nepasigražinęs žmogus, kaip anas Evangelijos nekvie
stasis vestuvių svečias. Ne žmogus, o berniūkštis — neturtin
gas nė pinigais, nė metais.

Daug kas, iš mėgstančiųjų pirkti laikraščius iš gatvės „žur- 
nalistų“ — pažįsta juodaaki Adą, kuris lieknas ir lankstus, 
-kaip karklo- vytelė, ir išbalęs, kaip cenzūros išbraukta straipsnio 
vieta. Sakytum, jis turi savyje kažką nepaprasto, nes, nežiū
rint jo nuolatinio užsisvajojimo, kuris visai netiko jo amatui— 
ir jo nesugebėjimo konkuruoti su kolegom, jis, greičiausiai iŠ- 
pardavinėdavo savo partiją ir daugiausia uždirbdavo redakci
jai, Jo reikalavimai buvo labai maži — jam pilnai užtekdavo 
menko uždarbio. v

Geras toks kuklus gyvenimas. Bet kievienas turi savo Pa
lestiną-—savo žadėtąją, ir neyisuomėt pasiekiamą, žemę. Ka
da Adas eina pro muzikos krautuvę — jis užmiršta pačius
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sensacijų pilnus numerius, užmiršta redakciją—ir visiku. Mando- '/ 
linos, su išpaišytais serenadų pozoje kavalieriais, gitaros me
lancholiškai laukiančios stygų suvirpėjimo, tolumoje — bliz
gąs atidaras rojalis. O! čia. trūksta vien angelų muzikantų, kad 
prasidėtų stebuklingas koncertas. j

Ak—Viešpatie,—smuikas! Smuikas! Štai käs galima duoti 
mainais už karalystę! Ne, ne karalystė turi daug mažesnę ver
tybę —nes tose keturiose stygose- ne tik karalystės — bet 
visi pasauliai. Adas girdėjo smuiką daug kartų per šven
tes, kai radio triuikšmauja ir gatvėse, ir kino salėje, kai yra at-

• .liekamas centas. Girdėjo smuiką, bet niekada jo iš arti nematė 
vitrinoje^ ir niekada nepalietė. Jis nepažįsta stygų, bet 

kada ilgas valandas — ištisus amžius —- rymo prie lango, ro- 
doši jam, kad smuikas — kasdienė jo duona, rodosi jam —- pa
lies stygos jo> pirštus, ir jie lakstys, virpins stygas, gimdys gar 
sus. Tų gaidų — tų burtininkių juodu taškelių, tų sujungtų 
į melodijas garsų — neišsemiamai pilna jo galva ir siela.

šįryt ji pritrenkė didelė puošnių raidžių afiša — smui
kininkės mergaitės koncertas. Koncertas! Adas buvo daug kar
tų kine ir teatre — bet koncerte —ne! Tas žodis turi savyje 
didelio paslaptingumo. Ir smuikininkės akys, iš žurnalo virše
lio žiūri į jį,- kaip kažin kas neišsakomai gražus, kaip... kaip 
— taip kaip smuikas.

Jis nueis į koncertą. Jo širdis sudrebėjo, ir jis dar labiau 
išbalo< nuo tos džiaugsmingos minties — jis nueis. Bet —- bi- : 
lietai? Adas iškrapštė visas kišenes, permetė mintimis visas 
savo taupmenas— ne, nėra tokio kapitalo, kuris reiką- 
lingasi pačiam pigiausiam bilietui. Kažin kokia mintis pasisiū
lė jam į pagalbą—- bet išvijo ją su pasipiktinimu.

Visą dieną praslankiojo — jau jiau visai nusikratydamas 
savo pagundomis, bet afišų buvo tiek daug, ir jos visos apie 
tą patį šnibždėjo, kalbėjo, šaukė. Ir — vakare, jis nebėnune- 
šė, kaip paprastai, dienos uždarbio o drebėdamas nuslin
ko prie bilietų kasos. Ne — bilietų nebėra. Nebėrą! Ar neiš- 
mėgino' kiekvienas tą nebegalimybės troškimą, tą prakeiktą 
troškimą — būtinai gauti to, ką sako negalimu. — Adas butų 
padaręs visiką, viską, jeigu tik kas pasiūlytų už taf bilietą — 
bet to niekas nereikalavo ir bilieto nedavė.

O kartais yra stebuklų — to niekas negali ginčyti, toks 
buvo ir dabar — nes Adas įslinko į salę be nieko. Įslin
ko kažin kaip, pats netikėdamas, tarp dviejų šilkiniu, de
koltuotų ponių, — netarp -stebuklo. Nuėjo į patį galą, ieško- ? 
damas tamsios kertelės. O toji prakeikta elektra! kaip būtų
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gerai, kad elektros stotyje įvyktu kas nors, kas pri
verstų pakeisti ją lempomis, duodančiomis šešėli. Adas 
gniaužo savo atlapų marškiniu krūtinę irtykiai, 'nejudindamas 
lūpų, kalba visokias išsimoikytas ir improvizuotas maldas, kad 
tik jo nieką s nematytų. Kas matys vienyšą vargingą berniūkštį 
— kada yra ko įdomesnio pasižiūrėti ~ ponai skaito pro
gramą ir ponių akis, o jos — kavalierių šypsenas ir varžyti- 
ninkių tualetus.

Ir minutės artėja prie išsigelbėjimo.
Kaip sapnas, ar ne tiesa kaip sapnas — tolimoj estra

doj pasirodo mergaitė, baltai žalsvu rubu ir krintančiomis ant • 
pečių garbanomis, kurios kaip rudens lapai. Ir štai, mergai- • 
tės rankose, po to, kaip aptilsią triukšmingi plojimai, paši- 
rodo — ne, sušvinta — smuikas.

Adas nežino kaip tą pavadinti tą, ką kalbą smuikas 
mergaitės rankose. Dieve geras, tatai iir yra tikroji muzika, 
tikras smuiko prakalbėjimas 1 — O, ne tai, ką girdėjo 'kino 
salėse. Smuikas!

Ir mato jis — dideliais ugnies liežuviais rašosi prieš jį 
gaidos, pažįstamos, kaip tikroji motina; jo pirštai: klaikiai kla
joja ore kažko ieškodami. Ir mato jis — tiesiai' į jį. kažkokiais 
nematomais sparnais, lekia, plaukia smuikas, plaukia į jo 
rankas., Adas sudejuoja iš laimės ir veržiasi kažin kur pirmyn, 
eina, beveik bėga.

Keliolikos minučių pertrauka —• smuikininkė išnyko nuo 
estrados. Publika baigia ploti, — keliasi pasivaikščiojimui; 
ponai dalijasi pastabomis apie artistės kojeles ir stovylą 
staiga... Kas? Kas čia atsitiko ? — j estradą veržiasi, jau užli
pa, kažin koks vaikezas, blogai apsirengęs_ir išbalęs, suvel
tais plaukais. Visi nustebę ir pasipiktinę žiuri, kaip ima pa
dėtą ant rojalio smuiką — ir .pats, dreba, dreba kad net 
iš tolo matyti. t

Atėjo didelė, keistos tylos minutė.
Ir paskui, prakalbėjo smuikas — pirmą kartą sutiktose

- išsiilgusiose jojo rankose.
Griežia drebantis smuikininkas tas gaidas — kurias vi

sada mokėjo, kuriomis turtingas, kaip milijonierius, — ir, rodos 
jam, kad tai ne smuikas, o didelė, žydra žvaigždė, ir per jos 
spindulius jis brauko ne smičiumi, o savo dūšia, savo širdies 
krauju. Ir iš kiekvieno garso — gimsta žvaigždės — bega
lybė jų — šypsosi jis išdidus, laimingasis žvaigždžių sėjėjas.

Kas atsistojęs buvo — tas taip ir užmirė, kas sėdėjo —- 
taip ir sustingo,visi, net nieko nesuprantą muzikoj,—-jautė, 
beveik įmatė, kaip krinta iš smuiko' žvaigždės — tikras žvaigž
džių sniegas, gali jas rinkti rankomis. Viena pasiliko, kada ki-
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tos sutirpo nematomybėj, pasiliko ir. pakibo ties nudriskusio 
muzikanto galva.

Paskui pasirodo pasaka ir praveria savo paslapčių langą. 
Ointaro rūmuose vaikšto-tiūdna karalaitė — ir tai jos kojų 
žingsniai skamba ant nuvytusiu rožių Šlamėjimo.

Štai ateina tyki ir baisi savo tykume juoda šmėkla, savo 
baugumą paslėpusi dar baugesniame paslapties apsiauste. 
—Ūžia, šniokščią mėlynas ežeras, — jaučia visi — jis čia pat, 
jau veržiasi, jaučia, užlies visa — jaučiamas slogutis slopinan
čio vandens — toks siaubas.

Juodoji šmėkla nusimeta apsiaustą — tai giltinė, — ji ima 
smuiką iš berniuko, nutraukdama jo griežiamą pasaką. Ir taip 
noris sulaikyti tos pasakos paskutinio akordo paskutini ato
dūsį, tarsi pastarą kieno atsikvėpimą.

Kaulėtasis smuikininkas* griežia savo melodiją., Klajo
janti aukštai žvaigždė, nusileidžia ir bučiuoja išblyškusią ber
niuko’kaktą.

Visi dreba, tarsi išbudinti iš burtu nieko, nieko iš to vi
so — tik estradoj gulėjo mažasis muzikantas, negyvas. Plo
jimu ir! klausinėjimu jam nebereikėjo. Tik — kiekvienas iš 
buvusiu toj salėj — žinovai ir paprastieji — galėjo prisiekti, 
kad vieną kartą savo gyvenime jie girdėjo tikrąją muziką.
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Modernioji kultūra ir katalikės 
moters uždaviniai*)

. ■ St. Ladygienė, - ... ■

Modernioji kultūra salia dideliu lateė j imu materialiniame 
gyvenime^ turi daug neigiamybių dvasiškojo gyvenimo pusėje.

Moteriai tenka padėt rasti pusiausvyra tarp šuoliais le
kiančio materialio gyvumo1 ir lėtu pastangų dvasiškam tobu
lėjime^ Dinamiškumą turi pasivyt krikščioniškasis susiprati
mas, Žmoniją užkrėtęs seksūalizmas privalo rasti užtvarą 
plačiai suprastoje ir gyvenime pritaikintoje motinystėje. Siau
ro utilitarizmo vietą privalo1 užimti sustiprintas idėjtagumas. 
apginkluotas pasiaukojimo dvasia. Sielos kultūra artimesnė 
moters prigimčiai. Moteris pertiekį'a ją auklėjimo keliu kar
toms. Visi gi veiksmai ir laimėjimai tėra priemonės auikštes-

• nlems tikslams. • ... ....
Mfesų (gražiausios visuomenės dalies atžala suima savy 

visas geresnių laiku viltis. Į jaunuolę tenka mesti pilnas pa-; 
sitikėjimo ir maldavimo žvilgsnis. Ji nepaseks paskui dulkėtą 
gatvę viesulo pagautą ir skiedrele blaškoma. Ji atsistos pilna 
gyvybės* entuziazmo ir amžino jaunumo sulaikyti įtūžusį ban^ 
gavimą. Ji turės kam paaukoti gilųjį tragizmą, susidūrusi su; 
gyvenimo realybe, priešinga jos idealiniems polinkiams ir ne
taps nuožmi auka, bet jšeis vainikuota laimėtoja.

Idejingai atžalai, musu dechristianizuotoje visuomenėje, į 
kurią tenka nuo pirmu su mokslu susidūrimo dienu kręipti go
du atramos ir paguodos žvilgsnį, teks pamatyti, kad krikš
čionybė, kaip gyvenimo norma, daugeliui yra mirusi ar iš
nykusi idėja, kuri nębeteikia vaduojamųjų principu, aiškios 
elgesio linijos, švelnaus atsargumo, priebėgos sunkiose Valan
dose. Aišku, ieškota kuo pakeisti tai*, kas atmesta. Atmetus 
tikybą, kuri laikę žmogų apsaugotą nuo silpnybių, priimta 
moralė, kuri garbina individą. Svarbios sąvokos: sąžinė, 
garbė, pareiga, žmonių meilė — pasiliko, bet sukūrė naujus 
žodžius altruizmą, humanitärizmą, kad senų nebeliktų ir kad
. ,, L.. . ***

*) Paskaita, skaityta III Jubiliejiniam Ateitininkų Kongrese, moterų 
pnsėdy. Pirmoji šios paskaitos dalis buvo atspausdinta „Ryte*’ 168 Nr., 
š. m., liepos mėn. 2 d.

■ •. ... • Reii.
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būtu subedievintas meilės žodis. Atmesk tikybą, seimą, tė
vynę— kas beliks kilnesnio? r

Dažniausia visuomenė suserga lėtu užsįkrėtimu. Jeigu 
nėra tvirtu sienų, per kurias užsikrėtimas negalt patekti, jeigu 
nėra pavyzdžių, kurie aiškiai parodytų kovos kelią, tai jau
nuolei užtenka iŠ lėto stebėti auklėtojų nerūpestingumą idėjos 
ar pavyzdžio atžvilgių, kad ištirptų kilnios užuomazgos, 'glū
dinčios jos širdyje. .

Įžeidžiančių pavyzdžių yra be galodaugirsunku juose su
sivokti. Pasižiūrėkim į bet kurią mokyklą. Štai išeina i klasę 
mokytoja drąsią šukuosena, išteptomis lupomis; ' madiškiau“ 
siu rūbu. Ji nekreipia dėmesio į savo žodžius ir savo elgę
si. Mokinės, norėdamos pasiekti ar neatsilikti, galvoja apie tai, 
kada jos galės iš uniformos išsiinėrusios panašiai apsirengti. 
Ateina atostogos ir pradeda žaisti madingas paneles. Arba, 
pavyzdžiui, mokytoja kalbasi su atėjusia ją aplankyti drauge. 
Kalba smailiai, visai nekreipdama dėmesio į vaikus, kurie ap
link stovi. Bet vaikai ausylus. Jie pagauna vieną, kitą ne
kuklų posakį. Sudieu tada „geras tonas.“ Juk tai dažni atsi
tikimai. Galim paimti dar vieną pavyzdį. Mokyto pasižiū
rėti„grybas“, —neišsigąskit — jauna, turinti gerą skoni, rū
pestinga, švari, korektiška kalboje. Jos mokinės švariai apsi
rengusios, elgesys ir žodžiai padorūs, visai kita pagarba. 
Smulkmenos — pasakysitebet smulikmėnos, kurios įsi
skverbia į kūną ir kraują. Neigiamos smulkmenos nuolat skver
biasi į sielą iš gatvės, teatro, kinematografo, dviprasmių kny 
gų, įžeidžiančių paveikslų, aplinkumios. Todėl mokykloje ar
ba šeimoje turi būti randama atrama arba doriškoji apsauga.

Šeima gali greit užtrokšti nuo aplinkumos mikrobų. Moky
kla ir šeima eina drauge, nes viena yra tęsinys kitos; mokinės 
ir šeimoj ir mokykloj gyvena. Jei šeima tvirtą, rimta, tai ji 
kontroliuoja idėjas ir pavyzdžius, kuriuos vaikas gauna mo
kykloje, jei to nėra, tai mokyklos nelaimė, pasidaro) ir šeimos 
nelaimė.

Taigi_jaunai atžalai tenka nugalėti visą eilę įsiskverbusių 
į musiį kūną materializmo mikrobų, kurie sako, kad gyventi 
tai nereiškia mokytis, galvoti, ieškoti, atlikti savo pareigas, 
išskirti jas nuo pasismaginimų ir pakelti realų dalyką į dva
sišką aukštumą, bet liepia tenkintis visu kuo ir visur betarpiš
kai, visomis slidžiomis realybėmis, neregint nei1 tolyn, nei 
aukštyn, nei nieko nepriskiriant praeičiai, nesirūpinant atei
timi. Bet toks kelias veda į pavojingus išsigimimus. Tai- įvyks
ta tada, kai imame užleisti pirmenybę maloniam dalykui vie- . 
ton naudingojo, atsitiktiniems, vieton reikalingų, tam, kas rodo
si, užuot tam, kas yra. Tokiu būdu įsivyrauja klaidos ir sąmy
šis galvojime, šių dienų pasismaugimai taikomi kūnui. Daro-
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ma tai; kas jam patinka, kas ji smagina, kas jam lenkiasi. D va
šia, jeigu ji dar yra, seka paskui, o siela, tai jau nebesudaro 
rfipimd kiaušinio, ji nepažinta, užmiršta. Materializmas turi 
ginklu: rėkiamą, viliojimus, laikraščius. Iš visu kampų skam
ba tuščia blogybė, jaunimui nebelieka išorinių priemonių vi-- 
sierris tiems smaginimąms atsispirti. Imkime knygų klausimą. 
Iš kur jaunuolė gali kiekvieną kartą žinoti, kad ne tos knygos 
geriausios, kurios daugiausia reklamuojamos, kurias dauge
lis skaito ir apie kurias daugiausia kalbama. Dažnai tam, tikru 
knygų pasisekimas patraukia visą galvojimą^ Ir atsispirti 
visam blogu reklamų, knygų, laikraščiu antplūdžiui ne tiek 
padės išorinis davatkiškumas, kiek gyvas, veiklus, aiškus nuo
lat maitinamas, platus, galingas tikėjimas,

Laiko dvasia veda mergaitę į visišką pasidavimą ä prio
ri visam tam, ką duoda mada ir i visišką savo asmenybes 
paneigimą. Jau pačioje Šios ydos prigimtyje pasireiškia tam 
tikro liguistumo laipsnis, vienu atžvilgiu didesnis, kitu mažes
nis ; joje žymus tam tikras moralis nuovargis, noras išsiskirti, 
braviravimas pasigautąja nuomone ir didelis atsidavimas tam, 
kas madiška.

Kad yra pavojų musų skoniui, tai mes kasdien pastebime 
tualetuose ir kūno formose. Norą išsiskirti pažįstam _iŠ kar
tojimosvetimu nuomonių, citatų ir iš noro, kad kiti būtų ge
ros nuomonės apie mūsų veiklumą. Mada visada turėjo savo 
reikšmės. Pokariniai laikai po žiaurių karo rūstybių įnešė i 
madą švelnesnių atspalviu ir patiekė malonaus vaizdo akims. 
Kiekviena madą šiek tiek atvaizduoja laiko dvasią. Bet visu 
pirma1 mums rūpi, kaip mes į ją turėtume, žiūrėti. Geriausia 
pasielgsim šiuo klausimu, pašilaikydamos Šv. Tėvo Pijaus XL 
nuomonę ' „Reikia, kad moteris būtų elegantiška ir daili, kad 
būtų maloni ir žavėtų. Bet kai ji pradeda pamesti padorumo 
nujautimą, ji lygiai pradeda pamesti ir savo doringumą, malo
numą ir nustoja patikti“. Padorumo nujautimas yra tikriausias 
mados salikas, o jo pametimas mergaitei ir moteriškei bran
giai kaštuoja.

Čia noriu pasidalinti vienu studentės įspūdžiu, patekus į 
fakulteto susipažinimo vakarą Metropoly. Nueina mergaitė 
į pasilinksminimą, apsirengusi su pirmąja, po uniformos, ku
klia mamytės siūtai suknele, ir mato, kad jos draugės, metai 
ar dviem anksčiau už ją baigusios gimnaziją, švytruoja be ran
kovių suknelėmis. Žvilgteri į kitą salės pusę — vėl tas pats: 
daugelis be rankovių ir dekoltuotos. Jaunai fuksei taip ne
jauku pasidarė patekus, jos manymu, į nepadorią draugystę; 
tokia gėda apėmė už visas ir už visus, Ikad su dideliu skausmo

R* •’**. .

24



diegu pasitraukė iš salės ir, grįžusi namon, visą naktį išverkė. 
Jai pynėsi įvairūs klausimai: ar ji taip dėvės* ar taip būtinai 
reikia, ar ji pragaran pateko ir tt. Tai tikras; nesuteptos sie
los nusiskundimas. Ir Šiandien ne viena, užsimiršusi tą pirmu
tinę reakcijos valandą,. jau susigyveno su nepadorumu, su pa
laidumu. Bet jei nekalta prigimtis tokį protestą pareiškia, žy
mu, kad tie dalykai nėra mažmožis. Viena savo įspūdžiu aša
rodama pasidalino, kita tyliai viena jį pergyveno ir nukentė. 
Užtat privalom. susigriebti vienos, kad nebūtume papiktinimu, 
o kitos, kad nepasektume paskui papiktinimą.

Kiekvienas naujoviškumas mus šiek tiek apsvaigina. 
Kai žiūrime į paveikslą, kuriame nieko nesuprantame, ar į be
lytę statulą, ar klausomės aštrios muzikos — sakome, kad 
mums patinka. Toji klaidingoji estetinė pažiūra pasikartoja 
elgesiuos, žaidimuos. Naujas šokis mums pasidaro gražus ne 
dėl to, kad jis tikrai toks būtą, bet dėl to, kadjįs naujas. Iš 
čia ir tokstrotų pamėgimas, kuris turi dar ir kitokio pagrindo, 
dažnai išsiveržia iš reikiamu ribų. Vatedingumo dėlei primin
siu patirtą kelionėje i Kongresą įspūdį. Važiuoja studentė 
(studentiška kepurė ant galvos) ir du studentai. Prekių yago- 

* nas pilnas prisikimšęs visokių žmonių, daugiausia Dainos Šven
tės dalyvių. Apie poilsį ir patogumus nieks nesvajojo. Stu
dentė kiek įstengė, prisiderino. Vagono kampe iš ^vienos pu
sės sėdinčiam studentui padėjo savo galvą ant krūtinės, ran
ką užkišo už jo apsiausto diržo. Kito- studento galvą pasidėjo 
sau ant krūtinės ir. apkabino jo kaklą ranka. Vaizdas, visiems 
rėžė akis ir piktino. Šit prie kokio nenusijautiimo savęs pri
veda atsižadėjimas padorumo smulkmenose. Jaunuomenei 
privalu įsitikinti, kad visa tai, kas įvyksta draug su savo as
menybės pametimu ar pasidavimu aiklai madai, yra kvailas 
dalykas ir darbas tų. , kurie_neturi kol veikti. Mergaitė, vertai 
pasitikinti savimi neturi būti arba visada niūri, arba visada 
linksma; vieta ir laikas tesuskirsto ir darbą, ir poilsi bei pa
silinksminimą, bet ji neprivalu gėdinti kitų ir iššaukti netvarką.

Suminėtos galvojimo ir elgesio klaidos priveda prie aš
tresnių išsišokimų, kurie pasireiškia .,berniokiškumu‘\ Mer
gaitei „susiiberniokinti“ visai nedera. Lasvi mostai, pasavinti 
berniukų judesiai daro prievartą prigimčiai, sutrauko harmoni
jos dėsnį tarp formų ir gestų ir, žinoma, yra nekorektiški. Jei 
neužkristų tam tikra apgaulės Kaukė mergaitei ant akių, tai ji 
pati pastebėtų, kokį nemalonų įspūdį padaro kitiems. Bernio- 
kiškumas taip nedera, kaip didžiulė galva mažam žmogeliui, 
kaip gotikos bokštas antikos šventyklai. Kiekvienos esybės 
išorinė išraiška turi susiderinti su išvidine esme. Jei švilpau
jama» jei rūkoma fotely išsivertus, jei stačiokiškai kalbama —
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žavesys dingsta, lieka mergaitės vietoje .sijonuotas kompanio
nas. Iškrypimas išsavo asmenybės harmonijos nutolina nuo 
vyriausiu tikslu ir uždavinių. Be to, poelgiai visada išreiškia 
išvidinį pakiluma, Idėjingai esybei visada pasiperša tajn tik — 
rų Švelniu rezervų išlaikymas, kurie yra daugiau valios daly
kas. Dviejų moralių nėra, vienos vyrams, kitos moterims, bet 
kas dera vienam — kitam ne visada dera, o pilnutinis kiekvie
no išsivystymas stato rimtesnių reikalavimų ir naikina nesu
sipratimų eilė,

Nebepasiėpsime to, ką nauji laikai mergaitei yra suteikę : 
atvirą akių žvilgsnį, tvirtą žingsnį, savarankią, laisvą išvaiz-

II

Dar viena dažnai pastebima skaudi klaida, tai blogai su
prasto ir neriboto laisvės įkarščio įsigalėjimas. Užuot laisvę 
panaudoti individualybei išvystyti, dorovingumui sustiprinti, 
jaunystės pajėgoms ugdyti — ji niekais paverčiama. Mergaitė 

, bežiūrint išsiemancipuoją iš rimtų ir reikalingų tradicijų ir ma- 
no, kad ji laisva, kai pasidaro' nepriklausomą visai eilei tokių 
dalykų, kurie jai nėra reikalingi^ Visuomet mes kam nors 
priklausom. Jei ne kam kitam, tai nors laiko įtakai. Jaunuo
lė, nepriklausomybe susižavėjusi, ryžtasi gyventi savo gyve
nimu be kontrolės ir be taisyklių. Kiekviena, nors lengviausia, 
kontrolė ją vargina, kiekvienas patarimas nemalonus, kiekvie
na doros taisyklė nuobodi. Ji vaikščioja sau viena, elgiasi, 
kaip jai patinka, skaito, kas jai patinka, linksmiiinasi, kiek pątin- 
ka, vienu žodžiu, vadinamoji nepriklausomybė pasireiškia siau
ru egoizmu.■

Jaunam žmogui perdrąsu elgtis savarankiškai, privalu 
pasikliauti taisyklėmis ar doriniu autoritetu, daugiau patyru
siu, galinčiu vadovauti, ar bent patarti. Kai atmetamas tėvų 
autoritetas, tai dažnai jau jokio nebepriipažįstama. Ir tuo bū
du pranyksta saugumas, pasineriama tuštybėse ir suteršiama 
sąmonė. Be to, laisvės pripažinimo galvojime ir veikime są- 

, skaiton sukuriamą slidi pasaulėžiūra be atramos, be tikėjimo. 
Ir neva prisidengiant plačiomis bei tolerantingomis pažiūro
mis prieinama prie teorijų, kurios veda į charakterių susilpni-' 
rūmą ir užnuodįjįmą visuomenės. Pagaliau, perdėtoji laisvės 
karštligė sužadina prie pasilinksminimu apetitą. Kai nutaria
ma veikti, kas patinka, tai einama greit prie to, kas patraukia ; 
o patraukia dažniausiai ne pareiga, bet smagumas ar malonu
mas. Pareiga iššaukia nekantrumą, o naudotis malonumais 
taip lengva įprasti, bet daug sunkiau nuo jų nusigręžti ir daryti 
ne tai, kas smagina, bet tai, kas reikalinga.

Norėčiau priminti ir išsiblaškymą, kuris vardan kokios
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tai stumiančios, jėgos išsiūbuoja esybę, padaro ją be tvarkos 
prie žmonių ir, prie daiktų. Jo požymis — išblaškytas veiklu
mas: čia vakarėlis, čia susirinkimas, čia parodą, čia ekskursi 
ja, pasivaikščiojimas ir 1.1 Trūksta jame nuoseklumo dvasios, 
darbų koordinacijos, net svarbiuose ir geruosė darbuose’. Dėl 
išsiblaškymo laikas dažnai lieka netiksliai sunaudotas, lėšos 
išeikvotos. Be to, dėl išsiblaškymo dingsta gabumai', kurie 
išsivysto tik mokant save valdyti jr tvarkyti. Išvidinis pajėgu
mas netaupomas mažėja ne tik mūsų sieloje, bet išsenką ir ąp- 
linkumoj. Kaip smėlio kopa po smiltelę vėjo pučiama išsisklai
do, taip iš lėto išsisemia sielos, susilpnėja valios,; išsieikvoja 
jėgos, nyksta sveikatos ir iš tuštėja atsargos, įkyrios galėtų bū 
ti panaudotos visų gerovei.

Palietusi neigiamų klausimų eilę, pirmiausia nenoriu jų 
taikint stačiai ateitininkėms, bet noriu padėti susivokti savo ap
linkumoj. Kreipdamasi i mūsų jaunąsias pajėgas, turiu vilties, 
kad savęs ir savo klaidų pažinimas geriau padės išsilaikyti de- 
ramoj aukštumoj ir priartins prie tobulo išsprendimo mergaitės 
kilnumo klausimo. Modernioji kultūra, šalia visų civilizacijos 
gėrybių, apnešė mus pelenais, iš kurių jaunos rūsinčios,- gaiva
lingos kibirkštėlės lengviau įstengs išsiskaidrinti ir įsižiebi i 
kaitra, kad neišblėstų. Jaunasis idealizmas patrauks paskui ša- 
ve platesnius būrius ir ves i aukštumas. Stiprūs organizacinis 
susiklausymas neleis pavienių gražioms pastangoms ištirpti, 
bet užkariaus ir sielas ir viešąją nuomonę, kuri dažnai ironingai 
žaidžia moterišku jautrumu. Vieningomis jėgomis panaudoda
mos viršgamtinius šaltinius savo vidaus gyvenimui sustiprinti 
tarsimės einančios prie kilnių moters katalikės uždavinių vyk* 
dymo.

Naudotasi: J S g i o t C., 1) La jeune fille saus l’esprit chrėtien; 
2) La jeune fille et le malaise moderne; 3) La jeune fille ęt la modę. Edi
tion Sps-Paris.
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« Lazdynų Pelėda — moterų klausimo 
j u idintoja

(Pastabų žiupsnelis)
* ■ * * . ’ • ‘ .* r . i , r

Z Drungaitė

L Moterų klausimas yra senas ir kartu naujas dalykas, 
nes nuolat besiplėsdamas susiduria vis su naujomis gyvenimo 
sritimis ir įgauna naujas formas. Paskutinio šimtmečio laiku 
šis klausimas pasidarė ypač aktualus, nes, pasikeitus ekonomL 
nio ir visuomeninio gyvenimo sąlygoms, įgavo socialės reikš
mės. Moteris, gyvenimo1 verčiama, stoja kovon už būvį, kuri 
pareikalauja iš jos pasiruošimo ir kfek platesniu teisiu, nei tos 
primityvios, kuriomis j® tenkinosi, tik šeimos rately būdama. Ky- 
1 a tyli< bet atkakli kova. Kartą paliestas moterų_ klausimas 
svarstomas ir nagrinėjamas. Gal daugiausia kliūčių sutinka 
formalinė, tai yra teisinė klausimo pusė.

Pas mus, Lietuvoje, kovą dėl moters teisiu neturėjo to
kių aštriu formų, kaip kitur. Čia moteris mekad nesiveržė iš 
jos prigimčiai savos srities, kurią nustatė papročiai. Gi vėliau, 
prasidėjus tautiniam, kultūriniam judėjimui, ji, nieko nesiklaus
dama, stojom į tą darbą, nes ir vyras carizmo akyse buvo čia 
beteisis. Ir Štai, iškovojama kraštui nepriklausomybė. Mote
ris, tos kovos dalininkė, tampa pilnateisiu piliečiu.

2. Lazdynu Pelėda yra kaip tik anų, ikovoš už tautinę 
kultūrą, laiku žmogus. Tu laiku, kuriais svarbu buvo darbas, 
o ne tas, kas jį atlieka, ir todėl jos raštai, liečiantieji moterų 
klausimą, judina moters išvidini gyvenimą, jos, kaip žmogaus, 
asmenybę. Lazdynų Pelėdai moteris ar vyrais yra žmonės, 
turį gyvenime vienavertęs reikšmės. Moters teisėj jai — žmo
gaus teisė, išplaukianti iš jos pareigų ir pasiremianti tuo. ką ji 
gali, ką moka, kokią įtaką turi gyvenimui. Tokios pažiūros tu
ri dalinai pagrindo asmeniniame Lazdynų Pelėdos gyvenime, 
kuris dėl nelaimingos moterystės buvo nelengvas. Užaugusi 
nepraktiškų tėvu globoje, gyvenimo nepažįstanti, norėjo angelu 
būti nusigyvenusiam girtuokliui vyrui. Bet pagyvena ir pati
ria visą teisybę. Vargas atidaro alkis. Išmoksta kitaip visa 
vertinti. Supranta, kad teisių neužtenka. Kad gyvenimas bu
tų gražus ir laimingas, reikia, kad žmogus nusimanytų, kas 
esąs, kad būtų savarankiškas. Ji to siekia pati ir kitoms tą 
kelią rodo. v
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3. Moters gyvenime Lazdynų Pelėdai daigiausią rite* 
švietimo Ar auklėjimo klausimas^-Autorė mato, kad tų laiku
moteris’ mažai tėpasirėiškia viešame gyvenime. Jos veiki
mas ir pareigos baigiasi šęitnoš-židiniu. Nei visuomenės-gerovė, 
nei vargai jai nerūpi. Ji nesupranta visuomenės poveikio šei
mai. Kova su gyvenimu jai svetima. Ji temoka kentėti. To
kios moters pavyzdžiu galime imti iš „Klaidos“ Petro motiną 
Jonaitienę, arba jos dukterį, Oną DigleviČienę. Tokia moteris, 
tai nenusivokiąs gyvenime kūdikis. Ji nuolat verkia deltai iš
tikusiųjos šeimą nelaimių ir nė karto nepagalvoja, iš kur jos ir 
kaip su jomis kovoti. Ji nori gero sau, savo šeimai, bet to sie
kia tik malda, aimanavimu, skriaudos ašaromis. Niekur pasi- 
ryžimo, niekur sąmoningo pasipriėšinimo.

Arba vėl. miesto mergaitė Paša. Ji myli savo sūnų, nori 
būti gera motina, nori, kad jos sūnus būtų ponas, toks, kaip jo 
tėvas1 kad buvo, o tam reikią daug pinigų. Ji jų gaunanti, tik 
visa bėda, kad tas jos mylimas sūnūs nesužinotų iš kur ir kaip... 
Prisiminkime dar „Roželės laimužę“. Vis tai bus tamsos aukos. 
Bemokslės prasčiokės, patekusios į sunkias gyvenimo aplin
kybes, ir ten žuvusios. _

Bet ne geriau ir su tomis, kurios gavo kokį nors išauklė-; 
jimą. „Klaidoje“ sutinkame Eugenijos Janickos^asmeny tra- 
dfcinio auklėjimo moteriškę. Jos pasaulis ir rūpesčiai, tai šuny
čiai, tualetas, baliai. Apie darbą nė girdėti nenori, ir dėdės siū
loma, paimti kokią patinkamą mokslo* šaką ir tuo pelnytis duo- 

; uą, ųžsigąuna. Jos manymu, jaunai mergaitei turi rūpėti tik 
linksmybės. Taip mano ir jos visos tetos.

Daug tradicinio auklėjimo nenaudai pasako apsakymėlis 
„Naujasis takas“ kur tradicijų poveiky išaugusi Stėnė, pate
kusi į kitas gyvenimo aplinkybes, patiria daug vargo, kol per- 
Šliaužia ir permano naują padėtį ir gyvenimą.

Nepatinka Lazdynų Pelėdai Įr sentimentalus auklėjimas 
darąs iš moters naivią svajotoją. Šį klausimą pavaizduoją ap
sakymėlis „Mano draugė“, kur sentimentaliai išauklėta bajorai
tė Morta, pakliuvusi miesto gyveniman, tikį! įvyksiant ką pana
šaus, kaip romanuose kad rašo. Pasipiina vyriškis •— tai još iš
svajotas, — ir pamilsta jį. Nieko negelbsti nei draugės ikalbi- 

• n ėjimai, nei jo netikęs elgesys. Ji tiki. — visa vyksta taip, kaip 
ji svajojo. Gyvenimas, tai romanas, Ji, pagaliau, viena, palik
ta sunkioje ligoje, o jį paviliojo čigonė, toji, kur vakarais atei
davo kortų mesti, ir kuri taip smailiai į jį žiūrėdavo. Štai laiš
kas jo rašytas. Jis nekaltas — kalta čigonė, ir Morta mir
šta. -■ > " ' '

Nieko gero neduoda ir teoretinis auklėjimas. Vaizdelyje 
„Karalaitė Lėlė“, turtingos dvarininkės auklėtinė Lėlė, išmoko-
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. ma, .turi daug diplomu Ü ir mokytoja, ir visokiu ūkio šakų spe
cialistė, bet praktikai žirnių taikymasne vyksta.

Taip paneigusi aukščiau išvardintus auklėjimo būdus, Laz
dynu Pelėda pasiūlo moteriai gyvenimo mokyklą. öilu m 
tikrą^ gyvenimo pažinimą iš j o paties. Visos jos raštų didvy
rės, šviesiosios moterys, laimi gyvenimą tik tada, kai pačios, 
išeina 'gyvenimo' arėnon ir, patyrusios vargo, užsigrūdina .

„Klaidoje“ sutinkame Marę Stonaitę; prasimušusią į mo
kslo viršūnes vien savomis pastangomis^ daug gera darančią 
savo kraštui todėl, kad pati visokio vargo patyrusi ir gyvenimą 
pažinusi ne vien iš knygų ar globėjų rodoma, supranta krašto 
ir žmonių vargus ir reikaluš. Ten pat, greta mokytos, o vis 
artimos saviškiam Stonaitės, sušvinta simpatinga Jonaičių Pra- 
nikė. Ji bemokslė, bet gyvenimą i)r jo painias pažinusi, kitų 
klaidom prisižiūrėdama, o gal ir per savo mylimą Juozi Grigo 
pamokinimų paveikta, pasitiki savo tyrų protu, širdies balsu ir 
laimingai gyvena. -

Arba kad ir „Naujo tako14 Stėnė, likimo nublokšta i gyveni* 
mo sukuri, pamato savo bajoriško auklėjimo nėtinkamiumą ir 
griebiasi ji taisytu Dirba ir mokosi, kol pagaliau... Tiesa, auto
rė palieka pačiam skaitytojui spręsti, ar Stėnė ištvers savo 
pasiryžimuose ar ne,bet jau Optimist iškali ji nuteikusi. .

Taip pat ir apsakymėly „Karalaitė Lėlė“, autorė gražią 
Lėlę po visų teorinių pasiruošimų paklupdo prie senos tetos; 
globėjos kojų ir duoda jaf suprasti, kad gyvenimas ne knygose, 
o pačiame gyvenime: ten reikia jo iir mokytis.

Vaizdely „Nesitikėjau“ autorė ideda i Elenos lupąs žo
džius, kuriais toji paaiškina savo buvusiajam; Edvardui, ieškan
čiam joje naivios Eliutės, dabartinę savo- padėti laimėtą grum
tynėse už būvi. Ji sako: „...jos (Eliutės) vietoje yra moteriš
kė atsidėjusi darbui ir pareigai“. Arba vėl žodžiai pačios ’ąuto- 
rės vaizd. „Laimė“, kur ji sako, kad laimę tegali suprasti tik task 
kas gyvenimo šiurkščią mokyklą yra išėjęs.

Tik deja, ne visom taip klojasi, toje gyvenimo mokyklo
je, kaip kad „Naujo tako1“ Stęnei, „Klaiidos“ Marelei Stonaitei 
ir Jonaičių Pranikei: Ne visos taip moka išsiversti iš gyve
nimo painių, kaip ^Nesitikėjau“ Elena. Yra daug aukų. ViOf 
nas nubloškia nepermaldaujamas likimas, kaip pavyzdžiui, 
„Laimės“ ponią Jadvygą arba „Roželės laimužėje“ Moniką, 
Roželę ir Juzę. Kitos pačios savo gyvenimą suardo kaip 
„Paskaitos44 Matilda, „Valandos“ Vanda.

4. Dažnai paveikia moteri neigiamai ir bendri visuome
nės isitikinimai, savotiškos pažiūros j mote r j. Autorė iŠ tokių 
pabrėžia vieną, .būtent, dvasios moralės klausimą. Jos nuo- 
mone* vienaip teisti nusikaltusi Vyrą, o kitaip moteri, reiškia
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paskutiniąją moraliai užmušti, nes tas .teismo nevienodumas 
eina moters nenaudai. Tiesą, autorė nėra tam klausimui pa
skyrusi nė vieno darbelio išimtinai. ' Bet vis tiek žinome, kad 
jis nebuvo jai svetimas, nes taivienur, tai kitur atskiromis 
mintimis prasimuša, tikriau sakant, autorė nuolat gyvai jau
čia, kad gyvenime taip yra. Vaizdelyje „Laimė“, / kada ponia 

—Jadvyga išgąstingai klausia:... — argi moteriškei nėra .atlei
dimo, argi nėra, kaip paklydus prisikelti, atgimti?!“ pajunta- 
mę vėl' tą jėgą, kuri ją kadaise prieš daugelį. metu įtikino, 
kad ji esanti nepataisomai puolusi„Juk visi taip nusprendė! 
— Kovoti su ta nuomone neturėjo savyje pajėgu» lyg' skęstan- 

Ą tis žmogus vieko pritrukęs pasidavė srovei, — likimas, toks 
likimas mano! “ Arba vėl kitur, apsukymėlyje ,,Sugriautas gy
venimas“. Auka susimąsto: „Kodėl ant kepurės jokios žymės 
nelieka, o ant skepetuko ir mažiausias užkritęs šapelis ma
tomas?“ v

5. Turint galvoje visa, kas buvo pasakyta, tenka pripa
žinti, kad Lazdynu Pelėdos raštai, kad ir pajudiną moterų 
klausimą, bet holi gražu negalima juos vadinti fenimizmuį skir
tais raštais. Jie nepanašus į tokius romanus, kuriuose turimas 
aiškiai formuluotas tikslas kovoti už moterų teises. Lazdynu 
Pelėda^savo raštais liečia ne moterų klausimą, o tik moters 
gyvenimą, ir tai tik tiek, kiek ir kitus visuomenės gyvenimo 
opius reikalus,

Ji rodo moteriškei jos ydas ir priemones joms taisyti: 
mokslą ir gyvenimo patyrimą, — gyvenimo mokyklą, su kuria 
betgi, kaipo su auklėjimo priemone, negalima visai sutikti, nes 
tai lyg miškas, kuriame retas nepaklysta, ką berods ir pati ąd- 
tbrė pripažįsta, nes daug ir jos raštuose atvaizduotų veikėjų to
je mokykloje egzaminų neišlaiko. Turėtų būti dar kažkas, kas 
moteriai vadovautų gyvenimo painiavose. Turėtų būti koks 
nors idealas. Autorė mums paduoda tėvynės meilę, žmonių 
meilę, religiją; bet kažkaip tie visi dalykai stovi toli nuo jos vei
kėjų išskyrus gal tik' vieną kitą. Viena permanome, kad mote
ris, stodama gyveninio arenon, turi būti ko nors iš anksto tei
giamainuteikta, kad sugebėtų atsilaikyti gyvenimo sūkuriams. 
iŠ kur teigiama nuotaika turi ateiti, iš autorių raštų mes 
nesužinome Ir kartais rodosi, kad moteris, pakliuvusi į gyveni
mo triukšmą, išėjo iš jo laimingai vien todėl, kad jai likimas bu
vo taip lėmęs. Paimkime „Naujo tako“ Stėnę ir „Mano Draugės“ 
Mortą. Jog abi buyo netikusiai išauklėtos. Kodėl Stėnė lainii, 
o Morta žūva?

Nežiūrint to, Lazdynų Pelėdos raštai praturtina tą litera
tūros rūšį, kur moters reikalai gyvai jaučiami. Jie neturi 
didesnės reikšmės formalinei, tai yra išorės moters emancipa-
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cijai, nes jokios griežtesnės minties šiuo atžvilgiu nepraveda. 
BeWidausemaeipacijai reikšmingi. Viena, jie leidžia į moterį 
pažvelgti, kaip į žmogų visuomenės darbininkę, švietėją, šei
mos motiną visai ant realaus gyvenimiško pagrindo atsistojus; 
antra, gan giliai praskleidžia moters psichiką. Tuo atžvilgiu 
svarbesni kūrinėliai. Ne iš kelmo išspirta, „Panelė >Mania“,\,,Ka- 
zamatų sapnas“, kuriuose tarp kitko jaučiame moters sugebėji
mą daug išsižadėti dėl kokios nors idėjos, kuri nebūtinai turi bū
ti patentuota, užtenka, kad moteris ją pasirinko ir jau aukų jai 
nesigaili. Vietomis Lazdynų Pelėdos moterų psichologijoje pri
mena Ožeškienės romaną „Du ašigaliai“, kur panelė Severiną 
išsižada mylimo žmogaus vien todėl, kad su juo susi jungus ji 
negalės vykdyti! savo labdarybės ir krašto švietimo planų.

I
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Redakcija, pradėdama š;j naųj'ą
7 skyrių, norėtų jo puslapius pavesti 

■ *. plačiausioms moterų diskusijoms šiuo
svarbiu, dažnai apleidžiamų namų 
židinio klausimų. Būtų Įdomu išgirsti 
kuo daugiausia moterų balsų.

Moteris ir šeimos židinys
' • c • . * . . ■

EI. Turauskienė

„Moteris sukuria ir sugriauna namus“ 
Fenėlonas (Apie mergaičių auklėjimą).

. . . -• .•

Tikrieji moters spielčiai visada buvo šeimos židinys, ir 
4 kiekviena ■ moteris jo naturajiai siekia.- Tuo norima pasakyti, kad 
moteriai yra tekusi geriausia gyvenimo dalis, bet tuo pripa
žįstama, kad nepaisant visko, moters uždavinys labai opus ir 
labai nedėkingas. Argi pats Kristus neužjautė Mortos dėl tov kad 
jai teko rūpintis medžiaginiais dalykais? Argi nuo to laiko Mor* 
ta nėra tapusi mums visoms darbingos ir rūpestingos šeimi
ninkės pavaizdavimu?

Taip, bet ar Morta viena pati gali patenkinti visus žmo
giškus šeimos reikalavimus? Juk šeima susideda iš dviejų 
gyvų asmenybių, kurių kiekviena turi ne vien, žemiškuosius 
ir ūkiškuosius interesus. Todėl reikalinga ieškoti Mortos pa
pildymo. Ir štai Evangelija mums ii duoda Marijos asmenyje.

Morta ir Marija, kurios mums Evangelijoje pavaizduo
jamos taip įstabiai teisingai, yra dvi asmenybės, kurios sim
bolizuoja pilną moterį. Pilna moteris turi savyje sujungti, su
derinti praktiškus šeimininkės savumus ir sielos bei proto kil
numą, jei ji nori būti tikra šeimos židinio saugotoja plačia 
prasme, vadinasi, rūpintis visomis medžilagilnėmis šeimos 
smulkmenomis ir sykiu palaikyti su vyru gilų sielų bendra
vimą. _

Yra moterų, kurių visas rūpestis, visos pastangos yra nu
kreiptos į vieną daiktą, būtent: kaip patenkinti vyro medžia
ginius reikalavimus. Jos tikrai savo vyrus apsupa dideliu rū
pestingumu, aprūpina juos visu kuo, stengiasi patenkinti ma-
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žiausius jų norus bei pageidavimus. Tiesa, tokios moterys tu
ri teisės iš savo vyrų laukti dėkingumo; tačiau jos rizikuoja 
jo nesusilaukti ir savo per dideliu rūpestingumu rizikuoja pa
darytisavo vyrus dideliais savimyliais, nelaiikiančiais iš mo- i 
terš nieko daugiau; kaip tik, materialinių rūpesčių ir banąliš- 
ko patenkinimo. Toki santykiai lengvai gal išsigimti, ir kada 

~~vyraspradės bodėtis, jei jis neturi aukštesnių reikalavimų, 
jis ieško pašalimų, dažnai pavojingų draugavimų, o jei jo sie- 
los reikalai gyvi, jis skurs ir ilgėsis. J

Todėl moteris turi saugotis pasidaryti išimtinai vyro tar
naitė ir senovės laikų vergė, kuriai jos ponas karts nuo karto 
suteiks savo dėmesio ir savo1 malonumo, tačiau jo siela pa
siliks jai svetima ir jo protas tolimas.

Moteris turi atsiminti, kad ji yra lygiai vertinga asme
nybė, kad ji neturi išsižadėti savo protinių ir dvasinių reika
lavimų patenkinimo ir kad ji turi išlaikyti išmintingą pusiau
svyrą tarp materialinių ir moralinių reikalavimų. Reikia vi- 
sada atminti, kad pasivergus išimtinai medžiaginiams rūpes
čiams, jei vyras lengvai tuo pasitenkins, šeima pavirs nuo
bodžiu be sielos židiniu, paskendusiu aklame egoizme; ir 
priešingai, jei vyras turi koki aukštesni sielktaą, idealą, jei jis 
nori kilti, tobulėti, gerėti, tai moters nesidomėjiimas vyro sie
los gyvenimu sudarys tokią nuotaiką, kad šeimoje bąs nema
lonu, nejauku, susidarys sunkiai pakeliama tuštuma ir visa 
eilė tragiškų nesutarimų bei nesusipratimų.

Šeima yra viena iš tų žmonijos pagrindinių ištaigų, kuri 
reikalauja didžiausios pusiausvyros. Todėl moteris neturi nė ’ 
vienam momentui pamiršti Mortos ir Marijos idealą.

Deja, šalia moterų, kurios viso savo gyvenimo tikslu 
pastato rūpestį kaip patikti ir įtikti Vyrui, kurte tokiu keliu 
eidamos padaro savo vytus didelius egogistus ir pačios pasi
daro ne mažesnės egoistės, besirūpindamos vien medžiagi
niais reikalais; nematydamos pas vyrą nieko kita, kaip tik jo kū
no reikalavimus, kaip ir sau neieškodamos jokių kilnesnių 
reikalavimų, kaip tik egojistiškos ramybės, sotaus valgio ir 
gražių tualetų, šalia Šitų moterų musų laikais atsirado daug 
tokių, kurios puola į kitą kraštutinumą.

Norėdamos būti visiškai laisvos nuo Mortos uždavinių ir 
atsipalaiduoti nuo bet kokios vyro priklausomybės, paneigti 
medžiaginius šeimos židinio reikalus, jos siekia aukštųjų mok
slų ne iš didelės mokslo meilės, ne iš nenugalimos aistros kilti i 
proto ir dvasios viršūnes, bet dėl to, kad moksle jos mato vi
siškos nepriklausomybės, visiškos medžiaginės laisvės arba 
emancipacijos priemonių. Jos net didžiuojasi tuo. kad visiškai 
neišmano šeimos reikalų, nė girdėti nenori apie tūkstančius 
smulkmenų, kurios sudaro visą šeimos gyvenimo šilimą ir jos

I
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jaukumą. Jei tokioms moterims pasitaiko ištekėti, tai jos at
neša į šeimą keistą, sunkią, slopinančią blogai suprastos ly
gybės ir nepriklausomybės dvasią. Pripažindamos tilk Mari
jos pavyzdį, "jos" p“am ir Šta, kad be Mortos šeimą gyventine
gali ir kad, jei ištekėjusioji kultūringa moteris nenorės" sujung
ti Mortos ir Marijos vaidmenį savo asmenyje, tai teks Mor
tos vaidmuo pavesti svetimai nekultūringai samdinei ir, nėra 
abejonės, kad tokių rolių sukeitimo pirmoji auka bus pats šei
mos židinys ir jo ramybė bei tvarka.

Tokios moterys yra visuomenės priešai, kadangi jos yra 
šeimos priešai. Nuosakesniosios iš jų yra tos, kurios rimčiau 
įvertina savo nusistatymus, bent neieško ištekėti ir nesiekia 
kitų nelaimės; tačiau tos, kurios, nepaisydamos savo keistos 
nepriklausomybės manijos, ryžtasi ištekėti, elgiasi negerai, 
nes jos parodo milžinišką ego j izmą ir nepaprastą išminties 
stoką. Joms visiškai’ net nekyla klausimo, ar kitas žmogus, 
surišęs su jomis savo likimą, bus laimingas, ar jis pajėgs pa
kelti jų mamukišką nusistatymą, ar jis pajėgs susigyventi su 
tuo nuolatiniu laisvės ir nepriklausomybės pabrėžimu, su ta 
emancipacijos dvasia, su tuo paprastųjų kasdieninių reikalų 
neigimu ir t. t.

Niekas nieko negali turėti prieš moters išsimokslinimą, 
niekas negali protinga i priešintis moterų aukštajam mokslui,, nes 
tie laikai, kada moteris buvo laikoma žemesniu sutvėrimu, jau 
senai yra praėję. Moters išsimokslinimas, priešingai, gali bū
ti labai rimtu gražaus .inteligentiškos šeimos sugyvenimo* fak
torium. Moters mokslas gali būti, nelaimei ištikus, labai r imt aš 
šeimos pragyvenimo pagrindas ir šaltinis, jei, pav., vytas nu
mirtų ar ilgesnį laiką liga jį išmuštų iš vagos. Pagaliau mo
ters mokslas, mokėjimas bet kurio1 amato ar profesijos gali bū
ti pagalba Šeimai greitesniu tempu siekti didesnio gerbūvio, 
greičiau išsivaduoti nuo ekonominės pusiausvyros trūkumo ir 
kitų gyvenimo sunkumu.

Tačiau, kad moters mokslingumas nebūtų kenksmingas, 
kad jis neardytų harmonijos, reikia, kaip jau pasakyta, neaplei
sti ir Mortos vaidmens, reikia neapleisti tūkstančio smulkių 
reikalų-reikalėlių, rūpesčių-rūpestėlių, kurduose nė geriausias, 
nė protingiausias, nė geriausių norų vyras negali ir niekada 
nepajėgs moterį atstoti.

Jau iš senų laikų mokyta moteris, kuri apleidžia šeimi
ninkės roię, buvo pajuokiama, ir Moljeras Chrysalio lūpomis 
teisingai sako :

„Pas mus viskas žinoma, išskyrus tai, kas reikia žinoti; 
v „Pas mus žinoma, kaip juda mėnulis, šiaurės žvaigždė,

„Venus, Saturnas ir Marsas, kurie man visai nerūpi,
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„Ir dėl to tuščio žinojimo, kurio taip toli ieškoma, 
„Nežinomą, kaip verda mano sriuba, kuri man taip reika-

. : / j ./ .. ; -■■■'"■ [linga;
Nedaug moterų moka būti mokytos, nes labai dažnai jos 

paraduoja su savo mokslu, visur jį rodydamos, kiekvienam jį 
pakišdamos ir todėl drąsiai galima pasakyti, kad daugiau yra 
mokytu, kaip protingu moterų.

Tokiu būdu tenka dar sykį pabrėžti, kad kiekviena mo
teris, prieš tai, kaip ji pasidarys profesorium, gydytoju, advo
katu turi stengtis išauklėti save taip, kad būtu gera žmona ir 
motiną. Nuo to pareina visa visuomenės ateitis. Fenelonas sa 
ko: į,Kogas moterų išauklėjimas daugiau atneša blogo, negu 
blogas vyru išauklėjimas, ries vyru auklėjimo' netvarka daž
niausia pareina nuo blogo auklėjimo, kurį jiems davė motinos,, 
arba nuo aistru, kurias jiems įkvėpė kitos moterys“.

Savaime aišku, kad jauna mergaitė turi įsigyti žinių vi
sais svarbiausiais gyvenimo klausimais. Ji turi susipažinti ir 
su sociąlio ir su politinio gyvenimo pagrindais, domėtis ; litera- 
turą ir mokslo laimėjimais, kad galėtų atsiliepti į savo busimo
jo vyro intelektualinius reikalavimus ir patenkinti savo dva
sios siekimus. Tačiau ji niekad neturi! pamiršti gerai prisirengti 
vadovauti busimajam šeimos židiniui, būti tam tikroje srityje 
vyro pagelbininke, o kitoje srityje būti savarankiška vadove.

Vyrai labai aukštai įvertina gerai vedamo» šeimos Židinio 
Šilimą ir tvarką. Napoleonas, duodamas patarimu Madame 
Campan, yra pasakęs: „Reikia per tris dienos ketvirtadalius 
jūsų mokines užimti rankdarbiais: jos turi išmokti mėgsti ko
jines, siūti marškinius, siuvinėti. Būtų gera, ikad jos sūšipažin- 
tų taip pat ir su? virtuvės dalykais. Aš norėčiau, kad jauna mer
gaitė, išeidama iš jūsų įstaigos, mokėtų pasiūti sau rūbus, su
taisyti vyro rūbus ir pagaminti vaikų vystyklėlius“.

Turint visa tai galvoje ir įsižiūrėjus į (gyvenimą tenka pa
sakyti, kad yra nemaža šeimų iširimo atsitikimų, kurių prieža-’ 
stys yra kaip tik tos, kad moteris nebuvo prisirengusi šeimos 
židinio jai dedamoms pareigoms, kad ji nenorėjo jas tinkamai 
suprasti iir įvertinti. Moterystė yra pašaukimas ir prie jo rei~, 
kia rengtis, kaip prie labai rimto, aukšto ir didelio dalyko. Mo
teris, kuri pasistato sau kaip vyriausią gyvenimo tikslą ište
kėti, visiškai nesirūpindama rimtu giliu prisirengimu, daro leng
vapėdišką žingsnį. Ji rizikuoja padaryti nelaimingą ne vien sa
ve, bet dar ir kitą asmenį. O toks rizikas yra per daug rimtas, 
kad doras žmogus galėtų lengvapėdiškai su juo žaisti.

Visais amžiais ir visais laikais moteris kūrė ir ardė na
mus, kaip sako Fenelonas, nes moteriai tenka sunkus uždavi
nys nuolat palaikyti begęstančią ugnelę, iškelti: aliejaus lem-
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poj įkritusi degti, jai tenka padėti vyrui vakarais tęsti savo 
kasdieninį darbą židinio ramybėj, 'ji turi reikale patarti ir pa- 
guosti tą, dideli vaiką,; koks yra kiekvienas vyras, nes kiek
vienas vyras laukia iš ‘ moters nuturalaus nepedantiško, nepą- 
raduojančiomotiniško švelnumo.

Ir šitokiame paprastame, bet tvarkingame ir harmoninga
me gyvenime; šitame kiekvienos, nuo didžiausios iki mažiau
sios pareigos supratime, šitame nuolatiniame: rūpestingume 
tiek vyro kūno, tiek sielos -atžvilgiu; moterystės jungas, pavirs 
kiekvienai iš jūsų meilės ir taikos jungu, kaip kiekviena iŠ jū
sų yra prašiusi arba dar prašys vestuvių dieną Visagalį tos 
įstabiai gražiais žodžiais maldos, kurią Bažnyčia yrą skyrusi 

. kaip tik Vestuvių Mišioms.

Gyvenamojo buto higiena
(Kambarys, jo apšildymas, vėdinimas ir šviesa)

j. Petrauskaitė

Didesnę dienos dalį mes, miesto gyventojai, praleidžiame 
po pastoge, namuose. Tad turime pasirūpinti, kad tie narnai bū
tų patogus, higieniški ir estetiški. Jie turi stovėti tinkamoj vie
toj, padaryti iš tinkamos medžiagos, ir namų ir gatvių link
mė, _žemės meridiano ir dažniausių vėjų krypties atžvilgiu, tu
ri būti tinkamai parinkta. Namų statyba turi rūpintis ir mies
to savivaldybės, planuodamos gatves, ir valstybė, neleisda
ma statytis žemose vietose arba drenuodama drėgnus mies
tus, ir įvairios statybą prižiūrinčios įstaigos. Šiuo kartu visa tai 
neminėsim; pakalbėsime tik apie gy venamojo' buto higieną, bu
to, kurio sutvarkymas ir > įrengimas iš didelės: dalies pareina 
nuo gyventojo kultūringumo, noro ir sugebėjimo.

Mūsų butai labai dažnai esti netvarkingi, neestetiškai 
įrengti ir, svarbiausia, — nesveiki. Juk taip išsiplatinusi dabar 
džiova kai kurių autorių vadinama „butų liga“. Arba račhitas, 
kuris taip negailestingai žaloja vaikučius pirmame jų gyveni
mo dešimtmety ir daugelį jų nuvaro i kapus, erdvuose, sau
suose, saulėtuose butuose rečiau pasitaiko. Tamsus, drėgnas, 
nešvarus, blogai vėdinamas butas silpnina žmogaus orga
nizmą, sumažina jo atsparumą infekcijai, tuo paruošdamas dir
vą įvairių įvairiausiom ligom. Statistika aiškiai parodo, kad 
užkrečiamom ligom serga daugiau neturtingieji, kad epidemi
jų metu pirmiausia suserga biednuomenės kvartalai, kur tarp
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kitų infekcijai palankiu faktorių svarbią vietą turi ir buto ne- 
higieniškumas. :

Tad pažiūrėkime, kokius reikalavimus stato gyvena
miems butams modernioji higiena?

Pirmiau pakalbėsime apie tai, kokį butą turėtu pasirinkti 
ir kaip tvarkytis žmogus, priverstas tam pačiam kambary 
miegoti, valgyti ir dirbti. Aišku, tokiam sunkiau išlaikyti hi
gienos reikalavmai, negu tam, kuris gali turėti visą būtą ir tiks
liai paskirstytikambanius. ; r

Namų sienos apsaugo gyventojus nuo nepalankių atmos7 
feros veiksnių, todėl jos tūri būti pakankamai storos, tačiau 
turi būti vartojama porozinė medžiaga, kad lauko ir vidaus 
oras galėtų nuolat pasikeisti. Apie tai privalu, atsiminti ir apmu- 
šant ar dažant kambario sienas. Tam reikalui vartojami ta
petai (popieriai), vandeniniai ir aliejiniai dažai. Aliejiniais da
žais dažytos sienos gali būti plaunamos ir jų slidus paviršius 
maža sulaiko dulkių. Tačiau jie nepraleidžia oro ir trukdo na
tūralią sienų ventiliaciją. Vandeniniai dažai ir tapetai atro
dytų tinkamesni. Bet nuo vienų ir antrų sunkiau yra nuvaly
ti dulkes, p tapetų klijai, laikui bėgant, išdžiūsta, tarp tapetų 
ir sienų susidaro ruimeliai, kuriuose gali atsirasti įvairių in- 
sektų. Vandeniniai dažai vėl nepraktiški, nes tepa visa, kas 
tik juos paliečia; Geriausia, gal, mano manymu, būtų kombi
nacija aliejiniu ir vandeninių dažų, kaip dabar dir daroma dau- 
giausia• įstaigoise, ligoninėse ir kit. Būtent, nuo grindų, ilki tam 
tikro aukščio sienos dažomos aliejiniais, o aukščiau— van
deniniais dažais;. Tokia išeitis šiuo tarpu yra gal geriausia.

Dažant sienas dabar vengiama tamsių spalvų, sugerian
čių daug saulės spindulių ir tamsinančių kambarį. Parenka
mos šviesios spalvos, kurios visam kambariui duoda Švie
sią, jaukią išvaizdą. Ryškios spalvos nevartotinos, nes pei 
ilgesnL laiką vargina akis. Gera imti šviesias — gelsvą, raus
vą ir kitas panašias spalvas. Modernioji statyba ypač mėg
sta baltą spalvą.

Kambarys neturi būti per aukštas, nes ęusidaro nevie
noda temperatūra žemesniuose ir aukštesniuose oro sluoks
niuose; šiltas oras pakyla aukštyn, o apačioje lieką šaltas. 
Žemas kambarys negali duoti pakankamai oro ir šviesos. Hi
giena reikalauja, kad kambario aukštumas būtų nemažesnis 
2,5 .metro*,, o mokyklų — 4 mtr. Apskaičiuojama, kad kamba
rys vienam žmogui, norint turėti pakankamą oro kieki, turi 
būti minimum 25’kbm. talpos, jei oras keičiiamas 2 —3 kart 
per valandą. Kai kurie higienistai, kaip, pavyzdžiui, vokiečių 
Flügge1 pasitenkina tokiais minimaliais reikalavimais, kurių

? Carl Flügge. Grundriss der Hygiene. IX Auflage. Berlin und 
Leipzig 1921.

38



išpildymą, tačiau jis laiko būtinu: kiekvienam gyventojui 15 
kbm. ir 15 kvm. miegamuose ir darbo kambariuose. Jei mie
gamasis yra kartu ir darbo kambarys, jo minimum padidi
namais ilki 20 kbm. kiekvienam asmeniui;

Jei kambario ore drėgmės yra per daug, oras pasidaro 
geras šilimos laidininkas ir šalčio metu atima iš žmogaus kūn"4 
per didelį šilimois kieki, o prie aukštesnės temperatūros trukdo 
šilimos reguliuojamųjų organų veikimą ir organizme susilaiko 
šilimos perteklius. Drėgnųjų butų temperatūra visados žeme
snė, p> sienose lengvaiauga i vairūs grybeliai ir nuodina kam
bario orą kenksmingais savo medžiagos apykaitos produk
tais. Iš kitos pusės, per sausas oras, godžiaii traukia iš aplin
kos vandenį ir mes tai nemaloniai jaučiame: pav., džiūs ta bur
ną, trūkinėja oda ir t.t. Plaučiams kenksmingas lygiai per daug 
sausas, lygiai per daug drėgnas oras.

Naujai pastatytų namų sienos turi daug didesnį vandens 
procentą, nei senųjų namų. Jei namas gerai neišdžioymamas, 
butai pirmais metais būna drėgni. Pirmom dienom to nepa
stebime bet po kiek laiko staiga aukštai, ant sienų pamatom 
drėgnas, sunkiai džiū>stančias_dėmes. Tas pasidaro todėl, kad 
sienose buvo likę daug vandens, kas sutrukdė sienų venti
liaciją ir padidino laidumą šilimai. Žmogui kvėpuojant ir var
tojant vandenį namų ruošoje, kambary prisiiirėnka vandens ga
rų, kurie negali per drėgnas kambario sienas išeiti, jų kiekis 
didėja, jie kondensuojasi prie šaltų kambario sienų, ir mes ma
tom drėgnas dėmes. Jei esam priversti gyventi tokiuose kam
bariuose, galim juos džiovinti gerai įkūrendami ir kartu vė
dindami; pasikeisdamas oras ištraukia su savim ir vandens 
garus.-

Kambario temperatūra geriausią apie 18°C. Miega
majam — kiek žemesnė, o vaikams ir seniams — aukštesnė. 
Kai kurių autorių nuomone kambario' temperatūra turi būti 
15° 16“, o miegamojo — 13°. Dideli temperatūros ‘svyraVimai
nepageidaujami. Vasarą šaulė pakankamai duoda šilimos, 
įkaitindama namų stogus įr sienas atokaitoje, bet žiemą tenka 
palaikyti pastovią temperatūrą dirbtiniu būdu. Tam reikalui 
vartojami įvairūs įtaisymai, pradedant paprasčiausiais kud- 
mentais dūminėse pirkiose bei židiniais ir baigiant centraliniu 
šildymu. Geram šildymui statome šiuos reikalavimus: 1) 
kambarys turi būti šildomas, kaip galima lygiau ir nuolat, 2) 
kambario oras neturi būti gadinamas įvairių kenksmingų degi
mo pro dulktų kaip anglies viendeginis (CO), suodžiai ir kt. 3) 
degimo metu iš kambario oro neturi būti paimtas didelis de
guonies kiekis arba įleista_ daug anglies dvideginio (C02), 4) 
degariioji medžiaga turi būti gerai išnaudota. Su pastaru rei
kalavimu surištas yra ir apšildymo pigumas, nes juo geriau
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mokam išnaudoti degamąją medžiagą, juo mažiau jos reikalin- 
ga tam pačiam šilimos kiekiui gauti. Gera kartu pritaisyti ir 
venteliacijos aparatą. ■ v. -

Pirmųjų aukščiau minėtų apšildymo būdų čia visai nelie
stų, nes jie veik visiškai neatsako’ nurodytus reikalavimus. 
Paminėsiu tik pas mus dažniausia vartojamus: krosnis ir cen- 
tralinį šildymą.

Krosnių yrą daug rusių: kalbėsiu apie svarbesnes ir pas 
mus dažniau vartojamas. Geležiniai pečiukai, palyginus nese
niai pradėti vartoti, greit išsiplatino; nės greit įkaista, maža 
medžiagos reikalaują ir, reikalui esant, gali būti greit ątšaldyti. 
Jų neigiamos pusės: per greit ir per daug įkaista, svilina kam
bario dulkes duodami nemalonų kvapą. T’erkaitę pečiukai ne
lygiai įšildo kambario orą, o nustojus kūrenti tuč tuojau atšą
la. Tie visi nepatogumai vertė ieškoti būdų jiems pašalinti. Da
bartiniu laiku žinome daug naujų geležinių pečiukų modelių, 
kurie yra daug tobulesni už senuosius. Apie pečiuką daromos 
i vairios oro m uftos, kur cirkuliuodamas oras lygiau pašildo 
kambarį, arba apkloja iš oro plytomis. Yra daug modifikacijų, 
kurių visų tikslas prašalintii aukščiau minėtus trūkumus ir pa
tobulinti geruosius savumus. Geležiniai pečiukai geriau kūrenti 
įvairiom akmens anglies rūšim ir durpėm? ,nės jie visi daug lė
čiau dega, negu malkos. Dažnai prie tokių pečiukų įtaisomas 
oro ventiliatorius: grynas oras iš lauko vamzdžiaiis įvedamas 
į muitą, sušildomas ir įleidžiamas į kambarį, Geležiniai pečiu
kai geriau tinka šiltesniam klimatui, kur šalčiai nėra dideli ir’ 
temperatūra dažnai keičiasi.

Mūsų dažniausiai vartojami vadinamosios „holandiškos“ 
krosnys, kur degimo įkaitintas oras eidamas ištysą vamzdžių 
Sistema įšildo plytų sieną. Plytos įkaista žymiai lėčiau nei ge
ležis ir ilgiau užlaiko šilimą, tokiu budu ir kambario įšildymas 
yra žymiai lygesnis -ir trunka ilgiau. Kambarys įšildomas be
sikeičiančio apie pečių oro; ir radiacijoj būdu, net jei pečius 
išklotas blizgančiais^ kokliais, kambarys šilimos mažai tegau
na. Degant susidaro komunikacija su lauko oru, ir sudegęs 
kambario oras yra ištraukiamas. Neigiamos pusės: Į) krosnis 
reikalauja geros priežiūros. 2) ruošiant kurą i kambarį prine- 
šama. dulkių, 3) per anksti uždarius Juškas, gaunamas anglies 
viendeginis (smalkės) • jos patenka į kambarius, ir yra pavojaus 
sugaruoti. Kai kur užsieny tokios krosnys net uždraustos. To
bulesnis jų modelis — hermetiškos durelės. Degimui įpusėjus 
jos sandariai uždarokos, kuras pamažu rusena, kol virsta ang
limi. Juškos čia nereikalingos, nes, durelėms užsidarius, nelieka 
kambario ir lauko oro komunikacijos, ir šilima negali išeiti, 
čia išnaudojamas didesnis degant gautosios šilimos nuošimtis.

’ ? (Bus daugiau).
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Apžvalga.
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. - Rabindranath Tagore apie moterį.
Vyras, jausdamas naturalą palinkimą kovoti ir vienas 

kitą žudyti, tarnauja savo tikslui tarpiškai, tuo tarpu kai mo
teris tarnauja jam betarpiškai.

Būdamas laisvesnis nuo pareigą ir atsakingumo gamtai, 
vyras galėjo ieškoti kitokią darbą ir nuotykiu. Taip, pąvyž^- 
džiną jis panaudojo savo jėgas gamtos apvaldymui; taip pat 
savo valdžią jis išplėtė dvasios srity. Jis didino savo gyve
nimosrities horizontą, kartu susitikdamas su didžiuliais per
versmais ir nuostoliais. Tai, ką jis pasiekdavo savo darbšitumu, 
laikas nuo laiko būdavo nušluojama. IŠ tokią pasikarto
jančią •„ katastrofą, žmogus pasimokė, kad, ką nors kuriant, 
reikia išlaikyti moralinė lygsvara, kad vienas tik galybės 
kaupimas neveda prie tikros pažangos. :

Šis tvirtumo ir patvarumo idealas kaip tik yra įdiegtas 
į moters prigimti. Ji nebėga šuoliais priekin, bet stengiasi 
dalyką tikrai pabaigti. Kiekvienas gyvenimo žingsnis yra at
baigta ritmiška gyvenimo visuma. Plėsdamasis vis į šalis be 
ribą, nebaigtas kūrinys pagaliau nebetenka pusiausvyros. Vy
rą in telekt.ualiinės kultūros kūriniai yra Babilono bokštai, ku
rie, susilpnėjus ją bazei, griūva ir griūva. Ir taip iš griūvėsią 
sluoksniu auga žmonijos istorija, ir tas augimas nėra ramus, 
natūralūs. Ekonominės ir politinės organizacijos užmiršta, kad 
ją centro punktas turi būti motinos žemės gyvenime.

Dabartinėj istorijos stadijoj kultūra yra beveik išimtinai 
vyriška; thi jėgos kultūra, kuri moterį nustūmė į šalį. Dėl to, 
ta vienašališka kultūra su nepaprastu smarkumu puola iš ka
tastrofos į katastrofą. Ir pagaliau ateina laikas, kai turį pri
sidėti ir moteris ir suteikti tam jėgos pasireiškimui savo gy
venimo ritmą.

Moters uždavinys yra pasyvus uždavinys; kad medis 
galėtą ne tik augti, bet ir būtą sulaikytas jo augimas. Taip ir 
mūsą kultūrai reikia pasyvaus elemento, kuriuo ji būtą giliai 
ir tvirtai pagrįsta. Ji turi turėti ne tik melodiją., bet ir taktą. 
Šis taktas nesulaiko pasaulio judėjimo, bet jį formuoja tiesai 
ir grožiui.

Moteris turi daug daugiau pasyvią nekaltybės, kuklu
mo-, atsidavimo ir pasiaukojimo savybią, negu vyras. Tos . • - . i ... : . •
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pasyvios savybės suteikia moteriai tą didžią ir gilią sielos ra
mybę, kuri reikalinga gyvybei gydyti, maitinti ir palaikyti.

——. Tuo tarpu Vakarų moteryje pastebimas tam, tikras ne
ramumas, kurs neatątinka tikrajai jos prigimčiai. Daug yra 
moterų, nepaisančių paprastumo ir kasdieniškumo, norinčių 
pasižymėti netįkrų originalumu. Bet tai nėra tikrosios gy
vybės jėgos pažymiai. Dėl to jie moterims yra pragaištin- 
gesni, negu vyrams, nes moterys yra daugiau gyvybės nešė
jos, negu vyrai. Reikalaudamos sensacingo pajaudinimo do- 
zos, jos netenka to švelnaus jausmo; kuris joms yra duotas 
gamtos, o kartu ir gražiausių moteriškumo žiedų ir jėgos ap
rūpinti žmoniją tuo, kas jai labiausiai reikalinga.

Vyras domisi gyvuoju pasauliu dėl to, kad ten mato ypa
tingus gabumus ar ypatingą naudą. Tuo tarpu moteris do
misi dėl to, kad tai gyvi kūriniai, žmonės. Dėl to moteris, 
turėdama tą dovaną, mus taip ir žavi.

•Pasaulis savo kasdieniškais reiškiniais yra stebuklas. 
Jeigu moteris nebesidomi tuo kasdieniškumu, ją ima gąsdinti 
tuštuma, kad, atbukus jos natūraliam jausmui, ji savo aplin
kumoj neberas to, kuo galėtų domėtis. Tuo mes nenorim pa
sakyti, kad namų židinys moteriai turi būti vienintėlis. Mes 
manome, kad žmogiškumo pasaulis yra męters pasaulis, ar 
tai namuose, ar tai gyvenimo^ išorėj, jeigu tik jos veikimas 
skiriamas žmogui, o ne abstraktiškam ve r žimuisii i organiza- 

' ciją.
Tikrasis asmeniškumas ir žmogiškumas yrą moters sri

tis. Namų pasaulyje kiekvienas individas vertinamas pagal 
savo vertę. Tą namų pasauli Dievas yrą atidavęs moteriai. 
Moteris turi savo gabumu pro paviršių pasiekti daiktų šir
dis. Tą dovaną turi moteris, jeigu ji jos neužmuša. Vyrąs ku
ria jėgą, turtus ir įvairių rūsių organizacijas. O Dievas mote
rį siuntė tam, kad ji pasaulį mylėtų. Dievo .pasauly ji turi vi
sur tą užburtą lazdelę, kuri budina jo Širdį, — bet tai nėra 
nei auksinė turtų lazdelė, nei geležinis galybės skeptras.

Dabartinėj kultūros stadijoj, kai neigiama individų reikš
mė, moterys gėdisi savo moteriško jausmo. Mat, joms svar
biau yra atskiras individas, negu kariuomenė, laivynas ar 
parlamentas: jai svarbesnė meilė, negu jėga. Bet kadangi 
vyrai pašiepia gyvuosius daiktus ir žmogiškuosius santykius, 
didelė moterų dauguma sakosi nenutolstą nuo savo pri
gimties, jeigu atstovauja jėgai ar organizacijai.

Dabar su pagalba mokslo, kultūra yra pasidariusi vyriš
ka, taip kad atskiro individo prigimtimi, vis mažiau besirūpi
nama. Jausmas turi trauktis iš kelto įstatymui. Modernioji 
kultūra, ieškodama galybės ir turtų, moterį beveik išstumia iš
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savo pasaulio, taip kad šeimos židinys diena iš dienos turi už- . 
leisti vietą darbo kambariui.

Vyras neturi žiūrėti į moterį kaip i papuošalą, nes kul
tūrai ji ne mažiau reikalinga kaip jis, gal dar daugiau. -^Ma
terialinių varžytinių ir jėgų kovos amžius turės užleisti vieta 
gėriui ir grožiui. ; <

Pabrėždamas savo persvarą ir statydamas savo kultū
rą, vyras neturi su dulkėmis sumaišyti moters prigimties ir 
pakeisti ją negyva statulos medžiaga. Galima sunaikinti mo
ters namus, bet nenužudyti jös pačios. Ji kovoja kultūros sri
ty, kuri kasdien žeidžia jos širdį ir naikina jos gyvybę. Ji 
turi atstatyti socialinę lygsvarą. Ji turi įeiti į sunaikintą at
skirą individų pasaulį ir juos pasiimti kaip savuosius. Ji turi 
išmesti nesveikumus ir nešvarumus, kuriuos padarė organi
zuotas galybės troškimas pasauly. Taigi moters atsakingumas 
dabar jau didesnis, negu kada nors pirma.

Šiandien kultūra statoma ant nacionalizmo pagrindų, t.y. 
ant tautos ūkio, politikos ir miiiitarizmo pagrindų. Bet būsi- 
moji kultūra, reikia tikėtis, bus statomą ant socialinio visų 
tautų bendradarbiavimo, ant dvasinių artimo meilės ir savi 
tarpinės pagalbos pagrindų. O tada moterys bus tikrai savo 
vietoje. Suprasdama savo atsakingumą, ji pasiims uždavinį 
kurti dvasinę kultūrą. Ir jeigu ji buvo nustumtai j šalį, būsi
mo j kultūroj jai bus suteiktas atpildas. Tie gi, kurie siekė ga
lybės ir išnaudojimo, bus sugėdinti. Jų likimas bus toks pat, 
kaip priešistorinių laikų mamutų ir dinošaurų. Ateities kul
tūros periode moters užims savo vietą, o joms iš kelio turės 
pasitraukti,anie didesnieji sutvėrimai.

(Santrauka iš R. Tagore „Persönlichkeit skyr. „Die
Frau“). A. T y r uoli s.

Paniekinta moteris. (Iš Sovietų Rusijos padangės).
Motery gyvena, glūdi kažkas dieviška. Ir dėl to neti

kėliai, ateistai tą „kažką dieviška“ nori iš jos pašalinti, išplėš
dami iš jos tikėjimą. Jei jaunikaitis žūva blogam gyvenime, 
kas jį apsaugos, kas prikels paslydusi? Tėvas?vNe! Jis per- 
silpnas tam darbui, o gal ir bijo to švento darbo, nes dažnas 
pats jaunystėj taip gyveno. Gal kunigas? Jo žodis nepasieks 
to nelaimingojo, nes toks jaunikaitis jo vengia kas tat užkirs 
kelią tai blogybei, kuri taip sparčiai ir skaudžiai plinta? Ačiū 
Dievui, yra tokių, kas jie? Mergaitė, žmona, m o t i n a...

Moteris, kaip laivas, reikalingas inkaro. Tas inkaras< 
jai — religija* Nesakau, kad to inkaro vyrams nereikią. No
ri iŠ jos atimti Dievo pažinimą ir meilę, nori išplėšti sielą, o 
iš jos g ė r į, g r o ž į, tiesą, kilnumą, dorybę, pagaliau, Die- , ’ . ■ ■ ' , i
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vą,; kuris joj gyvena — pagadink jos. širdį. ( 0 jei nori, kad ji 
tikėjimo nustotų, pasistenk, kad moteris nebūtų mergaitė, 
žmona, motina.

' Niekur, i tur būt, nėra taip paniekinta moteris, kaip So
vietų Rusijoje, todėl ir nenuostabu, kad plačia vaga plečiasi 
žvėriškumas. Sovietų Rusijoje moteris vyro akyvaizdoj ne
įstengia rodytis švenčiausios Mergelės. Marijos paveikslu, su 
skaistybės vainiku ant galvos, apsivilkusi dorovįngumb rū
bais, angelų draugystėj, geidulių ir gašlumo žaltį mindžiojai! - 
ti —- visuomet siela ir širdimi danguj, o žemėj vos pirštų galais. 
Negali tokia i pasirodyti, nes aplinkuma gadina : ir gyvenimo 
sąlygos verčia būti ne moterim, bet... Bet su „bet:4 prastai. 
Aukščiau nupieštas moters lipas išgelbės visuomene, nes jos 
žmonijos širdis. Tokios moterys stebuklų padarys, jei stovės 
šventos šeimininkės meilės ir papročių skaistumo nuolatinėj 
sargyboj. Sovietai stebuklams netiki, todėl meilės ir papro
čių skaistumo, nepripažįsta.

Bolševikai žadėjo moterims suteikti laisvę ir sulygini? 
teises su vyrais. Kas iš to išėjo?, Pastaraisiais metais rusų 
laikraščiuose Maskvoje daugėja karčiausi nusiskundimai. kad 
moteris likusi nelaimingiausia visoje visuomenėje. Ji nebe
turi jokio kampelio šeimoje. Vyrai žaidžia su moterų meile 
tokiu būdu, kad nelaiminga moteris tapo sugyvulinta.- Be jos 
sutikimo jis gali skirtis. Tam užtenka to, kad vyras nepaten
kintas valgiu. Nesenai pasirodžiusiam Gumilevskio romane 
„Ž aid i m a s m e į 1 e“ Šiurpulingai' atvaizduota moters pri
klausomybė nuo vyro. 1929 m. laikraštis „Rui“ paskelbė 
19 laišku vienos moters, kurių turinys — nusivylimas, Laiš
kai turėjo antgaivį „Obrečennaja“ — „atiduoda aklam likimui“. 
1929 m. kovo m. 19 d. pasirodė Rul’y straipsnis, pavadintas 
„Moterys vergės“. Vokiečių laikraštis „Deutsche Allge
meine Zeitung“ įdėjo Dr. Max Fischer straipsnio kur tvirtina • 
„Sulygintose vyro ir moters teisėse Sovietų Rusijoj moteris iš 
tikrųjų yra kenčiančioji šalis. Daugiausia vyrai išreiškia no
rą atsiskirti. Be to, pagal Sovietų gydytojų nuomonę, naujie
ji moterystės santykiai komunistiškoj valstybėj atnešė nesvei
ka. Iš lenkų kalbos vertė H. D. Žilevičius, „Žinijos“ bendro-

Maskvos laikrašty „Prožektor“ straipsny „Paprastos 
Istorijos“ atpasakojama nelaimingos mokytojos likimas kuri 
pasidarė galą. Ji paliko dienoraštį, kuriame aprašo savo 
pergyvenimus. Ji buvo įtakingų sovietų valdininkų taip kan
kinta, kad nebepakentė gyvenimo. Maskvos laikraštis „Trud“ 
1929 m. sausio m. tvirtina, kad mokytojų (moterų) persekioji
mas šioj laiko būklėj yra pažymėtinas ir kad jis yra išaugęs į 
baisią ir nepakenčiamą epidemiją. Komsomolo nariai laiko
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teisėtu dalyku išnaudoti savo partijos drauges. Ir kadangi 
niekas Rusijoj nėra taip priigulmingas, kaipy vargšės, jaunos 
mokytojos, nes jos vienu partijos mastu gali*būti pašalkite^, 
tai joms kito nieko nelieka, kaip patenkinti gyvuliškas parti
jos nariu užgaidas. Laikraštis ,,Trud“apfe tokius moterii že
minimus rašo nekomunistiškai, bet jis nieko kito negali pa
daryti, nes tai yra paprastos istorijos'4.

Esant negirdėtam lengvumui persiskirti, iš moterystės 
kartais tiesiog tyčiojamasi. Taip- komunistas Švarcas vedė 
150 žmonų. Vieną dieną jis vedė Šešias žmonas. Pagaliau, 
kaip pranešta, 1928 m. gruodžio iri. 25 d., jis. buvo patrauktas 
teismai!, kur rasta, kad toks elgesys yra nepaprastas ir ken * 
Ida sovietų valdžios geram vardui... štai vienintelis kaltini
mo pagrindas, kad toks Švarco elgesys kenkia sovietu val
džios geram vardui. Be to, tas komunistas buvo Lenino drau
gas. Jis su Leninu 1917 m. parvažiavo iš Šveicarijos i Rū
šį ją. Šalia to buvo pažymėta, kad 4,tik“ 64 jo žmonos buvo 
reikalingos alimentų. Baisiausia buvo tai, kad jis išnaudojo 
jaunų aristokračių reikalus, žadėdamas išgelbėti jas nuo are
što ir mirties, jei jos sutiksiančios už jo tekėti. Įbaugintosios 
sutiko patenkinti nedorėlio pasiūlymą. Geram sovietų val
džios vardui tokie atsitikimai buvo nepageidautini. Jų „mo
terystės įstatymo“ veikimas buvo jiems patiems pavojingas. 
Tuo jie atidarė duris visiems kvailių šėlimams. Tokio sugy- 
vulėjdmo nerasime nė vienoj Azijos, Afrikos ir Amerikos lau
kinėj tautoj. Rusų laikraštis „Raudonoji Žvaigždė“ 1928 m. 
spalių mėn. vedamajam rašė apie raudonosios armijos mote
rystę. Rusų armijos kareiviai turį' sezono1 žmonas, t y. mote 
ris trumpam, laikui. 1 Paprastai namuose jie yra palikę savo 
mylimąsias. Kol jie tarnauja kariuomenėje, apsiveda su ki
tomis kariuomenės stovyklose. Atsisveikinę su kareivinėmis, 
jie ieškosi trečiosios žmonos mieste. Esant tokioms sąlygoms, 
kai kareiviai palieka kareivines, sezoninės žmonos su savo 
vaikais laukia prie durų arba geležinkelių stotyse, kad galėtų 
pasitarti su iškeliaujančiu vyru. Galima įsivaizduoti, kokių 
ten esama scenų! Moterys reikalauja iš karininkų, kad jų vy
rus sulaikytų arba, kad nors jų būsimus adresus patiektų, kad 
galėtų iš jų pareikalauti pinigų; vaikams. v

Visa tai yra tik mažos ištraukos iš paslėptosios rusų me
džiagos. Nelaimingosios Rusijos moterys keikia 1917 m. spa
lių m„ kuriame kilo revoliucija. Jos prarado savo gerą var
dą. Jos tapo moderniškomis vergėmis, kurios Ibe jokios išsi
vadavimovilties laukia, pačios nežinodamos,, ko.

Sovietų Rusijos moterys taip kenčia ir vargsta, nes iš po 
jų kojų yra išmestas tikrasis gyvenimo pamatas— religija 
ir dora. K. B.
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Įs musų gyvenimo.
Ka veikia studentės medikės. S. m. rudens semestre 

įsteigta stud. mediku „Gajos“ korporacijoj mergaičių būrelis/ 
Jo tikslas: ruoštis katalikės gydytojos kultūriniam ir visuo
meniniam darbui:

a) Gilinantis pasaulėžiūros, specialybės ir socialiniuose 
klausimuose;

b) Tiriant liaudies/ ypač moterų higienos būklę;
c) Keliant tautos sveikatingumą, ugdyti dvasines ir fizi-

■ 'nes jėgas;"
Tikslui siekti numatoma šios priemonės:
a) Ruošia paskaitas, diskusijas, rašo referatus/ nagrinė

ja straipsnius ir kritikuoja savo pačiu spaudai paruoštus ra- 
Šimus. :

b) Susipažįsta su vaiką darželiais, prieglaudomis/ svei
katos punktais, barakais, aklųjų institutu etc. Tiria liaudies 
sveikatos padėtį, renka josios gydymo būdus, prietarus etc.

Dirbdamos visuomenėj: ruošia kursus, paskaitas, pasi
kalbėjimus. Platina remia savo raštais spaudą.

Einama prie to, kad visi1 nariai būtu įtraukti į darbą. 
Nors būrelis tik įsikūręs, bet veikimas jau sparčiai eina. Vie
nos rašo referatus, kitos straipsnius; nagrinėja ir diskutuoja 
kai kuriuos klausimus. Planuojami platesnio veikimo būdai. 
Kalėdų atostogų metu nariai ruošiasi dilrbtį; kaime/ypač mo
terų tarpe ruošdamos paskaitas, pasikalbėjimus, tirdamos hi
gienos būklę ir rinkdamos įvairių Ilgu gydymo budus ir pnie-

• tarus. _ ... - \ '
Būrely yra 12 narių. Valdybon išrinktą:E. Jasevičiu- 

iė pirm., M. Strazdaitė vicepirm. ir J. Petkūnaitė sękr.

„Giedros“ Draugovė š. m. lapkričio m. 17 d. suruošė tra
dicinę susidraugavimo arbatėlę, Dr-vės valgykloj ateitininkų 
namuose. Gražus studenčių būrelis kartu su vyresnėmis sa
vo draugėmis linksmai praleido vakarą. Dainos, draugiški 
pasikäibejimai ir rimtos kalbos sudarė jaukią nuotaiką.

Arbatėlės viešnių tarpe buvo „Birutės“ Dr-vės pirmi
ninkė P. J urgilaitė ir „N. Vaidilutės“ administratorė A. Serei- 
įkytė; jos savo širdingose kalbose priminė visoms dalyvėms 
gyvą reikalą susidomėti didžiais šių metų Jubiliatų motinų 
pavyzdžiais š. Monika ir kunigaikštienė Birutė yra siekti
nas lietuvei katalikei idealas.

SuSiipažinimo arbatėlių tikslas — glaudesnis ir nuošir
desnis narių susidraugavimas, nes jauki draugovės gyvenimo

i
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atmosfera sudaro palankiausias sąlygas savitarpiam aulkle j i - 
rnuisi ir viešam yeikimuL

„Giedros“ Dr-vės valdybą sudaro: O. Gurevičiūte — 
pirm., E. Idzelevičiutė, V, Kirkilaitė, O Mickevičiūtėir A. 
Smiligytė — valdybos nariai.

Nauji mokslo nietai nauji žygiai.
Atsistojus naujų darbo metų angoje mintis budriai api

ma visą darbo sritį: čia tęsti pradėtuosius darbus,^čia valyti 
užgriuvusius takus, čia rūpi plėsti ir gilinti1 pasaulėžiūros erd
vę. Ligi šiol įvykusioji trys susirinkimai atnešdavo naujų su
manymų ir pasiryžimų.

Veikimo planą paskaičius m susirūpinimas narių 
ekonomine padėtim ir jų gilesniu įsąmoninimu i pareigas, nors 
„Birutės“ Dr-vės narių tarpe pareigos jausmas visados bu
vo gyvas, bet šiais metais valdyba pasiryžusi Draugovę dar 
daugiau vidujiniai ir išoriniai sudrausminti. Moteriškumas pa
gristas žmogaus esmės supratimu statomas kiekvienai^ narių 
įsigytina savybe. Šiuos jubiliejinius metus nutaria pažymėti 
sumosiant dviejų didžiųjų Jubiliatų, šv. Augustino ir Vytauto 
Didžiojo, motinų minėjimą.

Lapkričio 23 d. i vyko ketvirtas Draugovės susirinkimas/ 
kuriame priimta 11 naujų sesučių kandidatėmis. Tai jaunos, 
bet daug žadančios jėgos jau pat pradžioje aktyviai, pasireiš- 
•kusios sumaniai kalbėdamos ir susirinkimo menišką dalį gra
žiai užpildydamos. Susirinkime dalyvavo ir gerb, prot Do
vydaitis, maloniai pasidalindamas su Draugovė kilinomis min
timis. Gražių linkėjimų pareiškė ir .atsilankiusi „Giedros“ 
Dr-Vės atstovė* Susirinkimas, užsitęsęs net tris valandas, 
labai jaukiai praėjo. .. ■

Bendrai, Draugovėje jaučiama rimta darbo nuotaika, 
kuri naujos valdybos dėka žymiai sustiprėjo. Šių metų val
dybą sudaro: P. Jurgilaitė, B. Čižauskaitė, P. Kazlauskaitė, 
A. Sereikytė ir T. Kisielytė.

Studenčių balius. Š. m. spalių mėn. 12 d. įvyko visų 
stud, ateitininkių surengtas balius. Tai ne buvo eilinis studen
tiškas pasilinksminirrias, bet tikrai džiaugsminga pramoga. Origi
nali programa: poetės Br. Buivydaitės inscenizuota baladė „Ka
ralienės liūnas“, choras, baletas, deklamacijos — išpildyta pačių 
studenčių jėgomis. Originališkai buvo papuošta ir salė: buvo 
ponaudoti mūsų senoviški tautiniai motyvai — sandelių saulytės 
ir kristalai. Salė teikė jaukų ir estetišką įspūdį. . Balius buvo 
naujas ir tikrai malonus reiškinys. Stud. ateitininkių tarpe pasi
reiškęs judrumas ir iniciatyva šioj srity atsiekė tikrai džiuginan
čių vaisių.
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Nauji poezijos veikalai. Žinoma poetė J. Aųgustaitytė- 
Vaičiunienė spausdina savo eilėraščių rinkinį „Po baltu nuometu“.

Poetė Salomėja Neris netrukus išleis antrą savo eilėraščių 
knygą— „Baltoji nuotaka“.

■ . ■ ■ . ■ • ■ ‘ ■ t ’ ■ ' ’

Meno dr. H. Kairiūkštytės - Jacynienės dizertacija „Pa- 
žaislio vienuolyno meno įžymybės“ dalimis spausdinama „Ži
diny“. Dizertacijos originalą (vokiečių kalba) atspausdino Hum.

Verčia Enriką v. Handel - Mazžetti. Stud. literačių 
grandinė »Trylika“ pradėjo versti žymiosios austrų rašytojos 
E. von Handel-Mazzeti veikalą „Ritos laiškai“.

Baigė augštąjį mokslą. Š. m. lapkričio mėn. 4 d. išlaikė 
baigiamuosius egzaminus Marytė Valuckaitė. Studijavo Teol. - 
Filosofijos Fakultete naujųjų amžių istoriją, Diplominis darbas 
įvertintas cum laude.

i?

Knygų recenzija.
r V. A 

„Sakalo“ A 1 i
Mykolaiti.
B-vės lėi

s — F 
id., Kai

'UtinaS) Valdovas, 5 v. 6 pav. drama 
mas 1930 V. D. m., 126 pusi. Kaina 4 1.
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retus turėjome progos matyti V. Teatro
scenoj si veiKaią gymiai paKeiSTQ ir pavaainią „vaiaovu . oiais
metais veikalas pasirodė spaudoje, ne seniau mums žinomo „Vai-
dovo sūn;lūs“, be^t „Valelovo“ vardu.

Pakeistas ne tik vardas, atsirado ne tik naujų vaizdų ir epi
zodų, bet ir naujų veikiamųjų asmenų (pav. Gerda). Visi pakei
timai turi tik teigiamų pusių. Iš „Valdovo sūnaus“ — simboliš
kos dialoginės lirikos tapo „Valdovas“ — teatralinė drama.

Veikalo fabula savo esme liko ta pati. Svetimo s šalies val
dovas žiaurusis Krūšna, nužudęs tikrąjį valdovą, sunkia savo 
ranka spaudžia žmones. Jis jau senaSj neturi galios valdyti ran
koj kardą. Tą kardą, kuriuo narsiausiais žygiais pragarsėjo, ati
duoda valdyti svetimos gentės karžygiui Maurui. Nėra sūnaus, 
kuriam galėtų pavesti sostą. Vieną baisią naiktį jo mažąjį sūnelį, 
drauge su senojo valdovo tokiu pat sūneliu, sąmokslininkai pa
vogė iš pilies. Užaugę, abu valdovų sūnūs stoja į kovą prieš 
Krušną. Nė vienas nežino, kuris iš jų valdovo sūnus, bet būti 
kraugerio sūnumi nė vienas nenori. -

4
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Mauras geidžia valdžios. Jis suima ir atveda į pilį Skaidrą 
ir Gytį. Užtai Krūšna jam pažada pusę žemių ir savo dukterį 
Danguolę. VėHūL Krūšna stengiasi iš belaisvių sužinoti, kuris jo 
sūnus. Tik Danguolė įspėja paslaptį. Ji Skaidrų pamyli kaip my
limą bernelį, o Gytį kaip savąjį brolį. O Gytis pažįsta savo tėvą 
iš jo prakeikimo.

Mauras, siekdamas sosto, painioja veiksmo intrygą. Jis 
suklaidina Krūšną ir tas nuduria savo sūnų GytįT ir tik iš mir
štančio sūnaus lupų išgirsta taip lauktą tėvp vardą.

Tėvas Išeina iš proto. Skaidrų, tikrojo valdovo sūnus, me- 
laisvėje; Maurui keliąs į sostą laisvas. Bet čia stoja prieš jį jo 
gentis moteris, narsioji Gerda. Ji Mauro atstumtą užsidega kerš
to ugnimi paliupsuoja Skaidrų, o Maurui paruošia nuodų 
taurę. Danguolės ir Škaidros jungiasi keliai. Skaidra —• valdovas!

Visa drama praeina pro mus prisidengusi alegorijos šydu. 
Ji nuveda mus į tolimą šalį, kur žiaurumas blaškosi nuvargęs, 
kur ilgisi skaisčioji Danguolė amžinos meilės... Visas veikimas 
plaukia iŠ vidaus pergyvenimų, pradedant švelniausiomis litinė* 
rnis^ baigiant šiurpiausiomis tragizmo scenomis. Yra ir magiško 
elemento, kuris dar labiau sustiprina visą dramą gaubiantį sim
bolizmą. Tik prisiminkim sceną, kur Burtininkas iš žvaigždžių skai
to Danguolės ateitį. '

wValdovo“ drama lygiai pagauna ir žiūrovą ir skaitytoją, 
joje glūdi kūrėjo sielos ir visos žmonijos tragizmo dalis. Ypač 
mūsų literatūrai toji Putino drama praskleidžia platesniushori
zontus. . . ;. G Ö.

Elzė Ožeškienė. M e j e r i s E z o f a v i^Č i u s. Aipysa- 
ika. Iš lenku kalbos vertė EI. D. Žilevičius. „Žinijos’4 bendro
vės 22 leidinys. Kaunąs, 1930, V. D., metai. 364 pusi. Kai
na 6 Iii. . ..

Štai dar viena E. Ožeškienės apysaka pasirodė negau
sioj rimtesnėj mūsų verstinei literatūroj1. Tiesa, mūsų versti
nė literatūra kai kuriais atžvilgiais gal net perdaug gausi, bet 
tie vertimai tai daugiausia avantiurišiki ir kriminališki roma
nai. Labai stiprūs nuodai jaunoms sieloms nuodyt. Ši apysa
ka yra visai kitos rūšies.

Savo apysakoj E. Ožeškienė atverčia vieną Lietuvos žy
du gyvenimo, lapą. Ji Čia paliečia tą gana skaudu žydu su
stingusios tikybos ortodoksą ir obskurantu priešinimąsi mo
kslo šviesai ir kultūros pažangai. Parodyta Ikova dvieju gi
minių pažangiųjų Ezofavičių ir ortodoksu Todrosų. Vyriau
sias apysakos veikėjas — Mejeris Ezofavičius, jo senelis Ir-
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sius ir Mykolas senjoras yra realūs pažangiųjų žydų tipai. Jie 
gyvai primena jau užgesusius žiburius, Jakšto žodžiais beta
riant, Žamenhofą ir Mapū, kurie savu buvo nesuprasti, pa
smerkti, tačiau jie yra ne tik žydams, bet ir visai visuomenei 
daug gero padarę.

,Ortodolksai žydai, remdamiesi tik vienu'. Talmudu, ir tą 
savotiškai aiškindami, visai nenori suprasti nauju laiku reika
lavimų. v Visus, kas tik eina prieš Talmudą laiko Dievo atme
stais. Šibovo gyventojai žydai išgriovė karajimų namus ir 
patiems neleidžia nė gatvėj pasirodyt, dėl to, kad nedega prieš 
šabą žvakių, netiki Talmudu, bet Šv. Rastu. Mejerisideali - 
staš jaunikaitis nęsidrovi su Goldą karajimaite kalbėtis ir net 
ją pamilsta, todėl užsitraukia žydų rūstybę. Bet jis yra my
limas žydų biednuomienės, vargšo Lęibėlės užtarėjas. Visos 
jo svajonės — tautiečiu gerovė. Jis trokšta išvaduoti iš Tod- 
rosų priespaudos. Mejeris suranda Mykolo senjoro raštą ir 
nori jį viešai skaityti. Tam duoda gerą progą patys ortodok
sai. Jankelis Kamionikeris, kanalo vyresnysis, padega dvari
ninko Kamianskio namusdne žydo, tai Talmudas leidžia), tuo 
pasipiktiinęs Mejeris pakelia maištą prieš ortodoksus. Be 
to, jis perspėja Kamianskį apie Jankelio pasiryžitną, bet tas ne
paiso. Pagaliau Mejeris perskaito tą raštą. Rabinu teismas 
jį iškeikia ir uždi audžia net tėvams j namus priimti. Pašėlu
si minia butu visai užmušus, bet suidijotėjęs Leibelė priden
gia jį nuoi smūgių savo menku kūneliu. Tačiau Golda kai aji
maite ir jos senelis Abelis, begindami Mykolo senjoro raštą, 
žūva. Jnirtušii minia juos nuskandina, bet raštą išneša Leibelė 
ir atiduoda Megeriui. Mejeris iškeliauja i platų pasauli ieškoti 
mokslo, šviesos ir teisybės.

Maždaug tokia veikalo fabulą. ■
Dar vieną teigiamą bruožą autorė iškelia iš žydų gyve

nimo, tai sentėvių gerbimas (To mes, lietuviai, turėtumėm 
jiems pavydėti). Ezofavičių senelė jau beveik ir sąmonės nu
stojusi, tačiau jai visur skiriama pirma vieta, ji puošiama bran
giausiaisdrabužiais', brangakmeniais.

Knyga išleista gana gražiai: popierius geras, korektūros 
klaidų bevėik nėra. Kalba visai taisyklinga ir graži, kas reta 
mūsų, ypač verstinė j, literatūroj. Vertimą taisė žinomas kal
bininkas St. Dabušis ir P. Jonikas. 1 Gal kiek perdaug dzūky- 
bių pridėliojo Dabušis, bet tas nieko, praturtina mūsų kalbos 
žodyną. \ EI. M-tė.

Redaguoja J. Jatulytė. Karo cenzūros leista.
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Atsiųsta paminėti.
.• " ■ ...... ; t J

Juozas Ambrazevičius. Literatūros teorija. Poetika. „Sakalo** 
b-vėsleidinys. 1930—V. D. — m. *. ..

Benys Rutkauskas. Eilėraščiai marėse. Cipailio leidinys. 
Katinas, 1930 — V. D. — m. •

Elzė Ožeškienė. Mejeris Ezofovičius. Apysaka. Iš lenkų kal
bos vertė H. D. Žilevičius. „Žinijos“ b-vės 25 leidinys. Kaunas, 
1930 —- V. D. — m. Kaina ö litai.

Thomas Mann. Buddenbroks. Vertė R. Karnauskas. „Vairo® 
b-vės. Kaunas, 1930 V. D. m. v

Luis Berirand, Prancūzų Akademijos narys, Šventasis Au
gustinas. Vertė J. Kėliuotis. Kaunas. 1930—V. D. — m. „Žinijos“ 
b-vės leidinys.

Laimės kalendorius. 1931 m. Blaivybės Dr-jos leidinys.
Žane Grey. Pasienio legionas. Romanas I ir II d. Iš vokie

čių kalbos vertė A. K. Puida. Kaunas, 1930 V. D. m. „Vairo“ 
b-vės leidinys. Kaina 3 lt.

Skautų Aidas. Spalių ir lapkričio mėn. 1930 V. D. m.
Musų Vilnius. Lapkričio m. 21 ir 22 d. 1930 m.
Tretininkų Kalendorius. 1931 m.‘Tretininkų leidinys.
Drt J. Liasauskis. Šventasis Augustinas. Kaunas, 1930.
Mana Kalendorius 1931 metams. „Vairo“ b-vės leidinys. 

Kaunas, 1930 V. D. m. * . . . , -

Kiekviena mergaitė su pasigerėjimu skaito gausiai iliustruo
tą (viename n-ry nuo 10 ligi 20 gražių aktualių paveikslų) didelį 
savaitraštį — žurnalą

Šaltinį
’ ...... ( ‘ L .

Su nemokamais priedais: vaikams Šaltinėliu, ūkininkams 
ir šeimininkėms — Artoju, dvasinio skaitymo mėgėjams — 
Šventųjų Bendravimu, parapijos nariams —- Marijampolės 
parėpi ja. Metiniai prenumeratoriai gauna kas mėnesį atplėšia
mą sieninį kalendorių. Šaltiny daug rimtų straipsnių, apysakų, 
novelių, eilėraščių, juokų; be to, kiekviename n-ry yra savaitinė 
politikos ir šiaip įvykių apžvalga, nesuprantamų žodžių aiškini
mas ir kt.

Šaltinio kaina metams — 8 litai; pusmečiui 4 litai.
• » - v. ’ ..

Adresas: Marijampolė, Šaltinis.
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