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Näffjoji Vaidilutė
11 Nr. 1930 Vytauto Didžiojo metų Lapkričio mėn. X m.

J

O žemėje ramybė...
’ ' • • ■ 4

Gilioje oro erdvėje prabilo šventieji varpai. Jų skatn- 
bėjimas plaukia siūbuodamas per tylinčią, apmirusią, baltą

Ir skaidria žvaigždės šviesa nusileidžia iš dangaus 
aukštybių Didžioji Šventė, ir neša musų sieloms džiaugs
mo žinią: „...O žemėje ramybė geros valios žmonėms!*

Šventieji Kalėdų varpai skelbia įvykusį stebuklą — 
praveria tolimųjų amžių glūdumą ir apreiškia žemei gi
musį pasaulio Išganymą.

ir
4 paukštis nuplasnotų į dangų....

- ’ • • • . ’ I ' * * •

Kad musų širdyse gyviau suplasdentų dieviškos švie
sos žiburėlis ir kad sielos rastų poilsio Didžiosios Šven
tės Ramybėje...

■
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P. Orintaitė
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I suma!

Tegul skamba varpai ( tegul skamba varpai! 
Nepaliaujamą auką teskelbia viešai — 
Tegul skamba varpai !

Nuodėmėj susmulkėjusi siela žmogaus, 
Atsibusk ir išgirski naujieną dangaus — 
Tegul širdį suskaus... ;

Kristus —Dievas Žmogus — Štai numirs dėl tavęs». 
Kryžiaus kančią iškęs ir — numiręs gyvens 
O, žmogau, dėl tavęs!

Lenki galvą žemyn prieš didybę aukos, 
Amžinybės dvasia tegul tave apgobs, 
Žmogau, žemės pilkos! 

į ' • -

~ Br. Buivydai!ė
1. Pavogtas vakaras

Degiodama žvakes svajonių labirinto
Iš žvaigdžių ir šviesiu sapnu supinto, 
Aš laukiau mielo vakaro...

Per ištisas dienas nuo pat ankstyvo ryto
Vis laikrodžio sekundės žiedais krito— 
Aš laukiau mielo vakaro...

Bet... kai diena smaragdo marėmis nuskriejo, 
Trys raganos, pakilę sparnais vėjo, 
Pasivogė tą mielą vakarą.

Ir nei1 dienos, ir nei nakties širdy neliko, 
Ir nei žiedu nupintojo vainiko — 
Pasivogė tą mielą vakarą.

Ir išėjau i dykumą, kur kaitra tvino— 
Ten nieks kančių nemato ir nežino — 
Tik viesulai sutinka, lydi...

* . • . . « . , ’ . «

Ir ten klajoju tamsią naktį ir skaidrią dieną
Gal, sutiksiu tą vakarą taip mielą.
Ir akys ašaromis žydi...
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2. Mylimos rankos
Iš saulės akordu tos mylimos rankos —
Supynė dainų vainikus!
Myliu, kai pianas, kaip viesulas, trankos
Ir sieloje skelia žaibus!

r • •« ,

Ir linksta nuo vėjų aukšti kiparisai;
Kaip mindomas lapas kenčiu...
Bet mieli akordai užmoka už visą,
Už visą daugybę kančių.

. . ’ ' , . . '■■■ • • ‘ •> * . *

Jų dainos liūliuoja pavargusią sielą
Ir neša į žvaigždžių šalis.
Net, rodos, numirti būt gera ir miela,
Atdaro užburtas pilis.

Tą visa padaro tos mylimos rankos,
Lelijų baltieji žiedai.
Myliu, kai pianas, kaip viesulas, trankos
Ir sieloje tvyksi žaibai.

J. Drungaitė

1. Paukščiams išskridus
Per skambanti dangų
Keliauninkai paukščiai nuskrido.
Nuskrido tolyn.

Nei kür,
Nei kada,

> Ar sugris?
Nepasakė!

Laukus tik užklojo calūnai balti, "
šarma tik sužibo viršūnės kaip žvakės...
Klausai, dar klausai,
Bet pro skambanti ledą
Sudie, tik sudie tau iš toli... .
Širdis susidrumsčia.
Ir dulka, tik dulka balti viesulai...
Brendi pro sugriuvusią pusnį,
O vis, it liepsna:
— Myliu amžinai.,, •
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2. Vistiek

Taip 'kurčia, tylii.
Tik veidas kaip marmuras — kraujo, nėlašo. 
Tik valandos sunkias, kaip gėlas vanduo, 
Kad krisdamas akmeni tašo.

Vistiek, jau vistiek kokia ištarmė — 
gyventi ar mirti — . . -
Tiktai nekentėt šios tylos pragare...
Vistiek, jau vistiek kokiū ištarmė. —

3. Aidas
. * * • r” * .

I dūmą paskendus pr i e žydinio rymau.
Už lango naktis.
Liepsna tiktai suokia.
Tik vėjas, kaip amžių gūdus prakeikimas, 
pro dūmlaką juokias.
Ir tu, tolimasis šiaurės kaliny, 
pro spengiančią tylą pabudęs, 
be žado, kaip šmėkla artyn vadini.... !

Žinau, jau žinau.
Kur snieguota Sachara, •
keliai tartum žvilganti pančiai.
Dangus ten alsuoja baltąją ugnim.
Girdžiu,
Pro sustingusį kvapą tik ašaros skamba, 
lyg skundo rąžančiai kruša sutrupėję 
tremtinio užklodami kapą...

Gana, bet gana,»..
Tolimasis šešėli, nuskęski į amžių miglas...
Tau linksmą?
Ant lūpą blanki šypsena.
Atgyja numirėlio veidas:
— Tai kamgi šiandieną mane pavadinot? 
Sudužo.
Kaip Sibiro aidas.
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Fragmentas iš didėlesnės apysakos
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G. Petkevičaitė r— Bitė

Pasisekė Elziulkei savo vakarykšti sumanymą įvykinti. 
Pabudo penkiomis ir, niekieno nematom 
rūmą, kur viešpatavo tyla ir daugumas langųstovėjouž- 
dangalais užleisti. Tik kieme daržininkas su darbininkais 
laistė gėlynus, tik parke darbininkai šlavinėjo takus takelius, 
o tolumoje čežėjo daigių kirčiai. Ir Elzilukė spėjo, kad parkų 
aikštėse jau šienaujama. _ .

Elzė skubėjo į savo nužiūrėtą grąžų kriaušelę kur sker
sai upelio vagos gulėjo paverstas beržo stuobrys ir jau nesyk! 
viliojo merginą prie savęs savo liaunomis žėrinčiomis šake- 

\ lėmis, plaunamomis juosvųjų bangelių.
Ankstyvas ryto ofas buvo pritvinęs gaivinančio vystan

čios ir tebežydinčios pievų žolės kvapo, o vieversių choras 
laikė parką apgūžęs. L

Priėjusi prie kriaušelio (o status buvo jis) ėmė Elzė lei
stis žemyn. Vos kelius drąsius žingsnius žengusi nusigando. 
Nuo prikritusių metų metais lapų ir pūvančių čia pat — žemė 
purk dabar dar nuo rasos drėgni, ėmė po kojomis slysti, o 
su žeme drauge slydo Elzei ir kojos. Gelbėdamasi, kad nenu- 

; garmėtų stačia galva žemyn, kibos merginai! tai j krūmus, pa- 
kelyj pasipynusius, tai galvatrūkčiais dardėdama jpūolė jai t 
glėbį stori medžių liemenys, pro kurių šąli taip netikėtai ji 
brazdėjo. Tokioje kelionėje Elzės šlebelė drisko, ar už sau
sos šakelės užkliūdama, ar erškėtuko traukiama. Pradžioje 
Elžiukę prakaitas išmušė, širdis neramiai sutvaksėjo. Bet 
mergina netruko atlyžti, su savo nepaprasta būklė apsiprasti 
ir ėmė net juoktis iš savo tokio netikėto sąnarių mankštinimo. 
Jos jaunas, lieknas, nepatižęs kūnas, risdamasis su kliūtimis, 
lyg darėsi kaskart lankstesnis, stamantresnis, nors plaukai ir 
šlebė prisivėlė visokių lapelių, šapelių, samanėlių. Oi spar
nuota vaizduotė nešė Elzę j tą tolimą šalį ir į tuos senus lai
kus, kada žmonės pasakodavę si apie girias ir skardžius, gy
venamus orejadų. drijadų ir pačios Dijianos. Ir vaizdavosi 
mergina, kad ji pati virtusi, nors ir netikėtai', irgi tokia pasa
kų būtybė.

Atsidūrusi prie upokšnio ši naujųjų laikų driįada pirmiau
sia atsipūtė po kelionės, paskui prisėdusi ant pagriovusio ber
žo, nusiavė kojas, smulkutes, baltas saulės neregėjusias, ir
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ėmė įkopti palinkusiu beržu, stengdamasi pusiausvyros nepra
rastu Kur medis buvo išsiskyręs ketams stambiomis šako
mis, ten atsisėdo, kojas žemyn nuleido ir savo pusiau kūdikio 
sieloje pasijuto to, tylos užburto, žavinčio kampelio valdove* 
Niekas jos čia nevaržė, niekas nebaugino. Vanduo gražiai 
sriūveno smulkutėmis bangelėmis po jos kojomis; žuvytės 

Tmžėlytės plaukiojo ramiai. Beržo šakelės, prisilenkusios prie 
pat vandens, siūbuodamos šnibždėjo bangelėms ir žuvytėms 
savo slėpiningas pasakas, o Elzė, nors tų pasakų nesuprato, 
bet juto gimtosios žemės kvėpavimą, tą kvėpavimą, kuris ir 
ją, ir žolynus, ir išbėginius medžius, ir smulkutes žuvytes 
gaivina, kaip gaivino visų tų būtybių pranokėjus ir gaivius 
ateinančias kartas, surišdamas visus drauge, kad ir neišaiš
kinamais, bet ir neatmezgamais giminystės ryšiais.

Vien senatvė minta atminimais. Žmonės vidutinio am
žiaus rūpinasi gyvenimu, dienu reikalais, o jaunatvėj — atei
ties svajonės vaizduojasi. Tačiau sušilusios, pavargusios nau
jų laiku drijados galvelę apsupo giedrūs, saulėti kūdikystės 
atminimai, veikiausiai gimtosios žemelės kvėpavtoo^ pažadin
ti. Ji, Elzė, dar mažėlėlė už miesto bėginėjo. Auklė veda ją 
siaurai išmintu takeliu pievomis, laukais. Jos mažutės koje
lės nuo trepsėjimo Šaly auklės pavargo. Auklė sodina ją ma • 
žame kalnely pąupėj. Liepia ilsėtis* o pati nueina toliau, vis 
raškydama pievos žolynėlius. Auklė senutė, palšais drabu
žėliais, geltonmarge skarele ant galvos, viis kalba, rinkdama 
gėleles.: \ i.

— Sėdėk, Elziuk, ramiai ! Aš tau gražių, ir gardžiai kve- 
pinčių žolelių parinksiu! Pakvepensi, pasigardžiuosi!!

I atėjusią ištiesė Elziukė savo kumštukus, bet auklė gėlių i 
iš karto neduoda: -

— Cit! palauk! klausykis, ką aš tau papasakosiu! — kal
ba senė ir greta atsisėdusi1 ima sekti tokią gražią pasaką, ku
ria rište pririšo Elzės širdelę prie tų visų gamtos grožybių, 
tapusių nuo anos dienos jai visuomet ištikimiiausiia paguoda.

—- Klausykis, vaikeli ! — kalbėjo senutė : — Viešpats Die
vas leido pasauli ne vieniems žmonėms valdyti, bet lygiai vi
siems: ir žvėreliams, gyvulėliams, ir plunksnuočiams paukš
tužėliams, ir gyvatėms šliąužuonėlėms, ir vabalėliams, ir men- 
kiausiems kirminėliams... Paskui, kai žmogus tiek išgudrėjo, kad 
ėmė verstis visų tų padarėlių karaliumi valdovu, kai ėmė juos 
visus žudyti, naikinti, visi tie gyyūnėl'ilai nuo jo pasitraukė ir ,, 
Ir liovėsi su juo bendravę. Todėl neberasi, vailkeili, jau šian 
die, nė vieno žmogaus, kur paukščių, žvėrelių kalbą supras
tų. Anaiptol!.. Daugumas užmiršo, kas Viešpaties žmogui bu
vo skirta, o kas kitiems padarėliams. Ima dabar žmogus pats

8
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sau ir savo auginamiems gyvulėliams net pievos žolę dalgiu 
skusti, nebeatmindamas, kiek tuo savo skutimu kitiems žalos pa- 
dank /

Šit, vaikelKda smilgelė su tamsiais ramty tais pakabučiais. 
Dabar žmonės tik jos vardą težino,.. Žmonės net užmiršo, 
kad Viešpats nemaršus ir visiems geras, nieko neskriaudžiav 
Tai ta smilgelė su ramtytais pakabučiais žvirblio kanapės 
vardo. Ją Viešpaties ranka sėjo, kad musų pilksermėgis 
paukštelis, žvirbliu vadinamas, kuris nuo mūsų niekuomet 
nesiskiria^ turėtų ko kultis. Imk į rankelę tą smilgelę, pavė
duok ją. žiūrėk, ant kokių plonučių siūlelių suvarstyti tie pa
kabučiai. Nė yiena verpėja taip plonai nesuverps, kaip Vieš
paties ranka, kuri valdo visą pasauli ir kuri vakarais žibina 
aukštybėse žvaigždes, o rytais leidžia mums, žmonėms, švies
ti saulei motinėlei.

Ir keldama iš priraškytos saujos antrą žolelę vėl aiškina:
— O šit stambūs pakabučiai. Jie daug daug didesni už 

žvirblio kanapę. Jie ir visai kitokie. Juos leidžia gražiai kar
pytų lapų augmenėlis. Juos žmonės vadina gegutės duonele.

Ypatingai Viešpats Dievas yra gegutę numylėjęs už jos 
balselį, kuriuo ji skardina mūsų girias. Gegutei ir daugiau ne
kaip kitiems augmenėliams paskyrė. Ta vadinamoji gegutės 
duonelė turi tą paukštytę ginti nuo bado. Juk mūsų gegė pa
skuba kartais pagrįžti per anksti užkukuoti kada šalnos dar 
neleidžia vabzdžiams, muselėms, kirmėlaitėms atsigaivalėti. Ge
gutė bekukuodama, mus beliniksniindama nunoktų badu tada, 
.jei Viešpats nepatiektų jai tos duonelės. Žiūrėk! Taurelė su
daryta iš slidžių lakelių, lygiai slidžių, kaip kiti vabalėliai. Ir 
tie lapeliai neskaistūs, į žolynų žiedus nepanašūs. Gi taurelės 
vidury lyg plaukuotos žalsvos kirmėlaitės raitosi.

O ten, už anų krūmelių matai?.. Ten želia tokie išsistie- 
bę kvapūs baltažiedžiai žalsvais rageliais... Šit ir tokį tau 
nuraškiau. Žiūrėk! Ant ilgo stiebo lyg karoliai suvarstyti žie
dai,.. Kvėpenk!... Kaip gardžiai kvepia. G kaip kiekvienas 
žiedelis skyrium be galo įmantriai sunarpliotas. O tų žiedelių 
ilga eilė glaudžiai laiko stiebą aprietusia Tarp savęs tie žie
deliai rageliais susikryžiavę sudaro tokį raštą, 'kokio nė vie
na aiudėjia neišaus, kad ir šimtą dienų vargdama dirbtų ir tiek 
pat naktų nemiegodama galvotų. Ir visa tai Viešpaties galioj! 
Jisai tokiais stebuklais priklojo mums visus pašalius. Kur 
daug tokių baltažiedžių auga, ten pieva iš tolo žiūrint atrodo, 
lyg rūko užtiesta. Kodėl tas žolynėlis šaukiamas gegutės dro
bele, — jau niekas šiandie nebeatmena.... O man atrodo — 
aiškino bobutė: — kad tas žolynėlis savo kvepėjimų, savo 
dailumu mums sakyte sako: — Džiaukitės visi ir dėkokite

9
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Viešpačiui už tuos stebuklus taip, kaip ta gegė tolydžia sava 
balseliu skardendama. /

Pamažu senės auklės vaizdas ir jos pasakojimas ėmė tirp
ti. Jų vietoj pati1 gamta ėmė dar stebulklingesnes pasakas 
vaizduoti... Kiekvieno medžio lapai kitaip šlamėti, kiekvienas 
.ŽolynėBs kitaip kvepėti. Skardžius, nusilęidžiąs į upokšnį, ne 
tik įvairiais krūmais žaliavo, bet jo purų juodžemį (gražiais 
vainikais išrašė plačialapiai gegutės goptuvėliai. Tuose ža
lumuose baltavo pilkavo skarotų beržų stuobriai, kurių nusvi
rusios šakelės vėjo supamos, sudarė viršum Elzės tamsiaplaukės 
galvos neapsakomo grožio krutantį, Šlamantį, žėrintį skliautą.

Antrojeupeliopusėjekregždžių išverktos ašarėlės savo 
rausvumu traukė akis, o išstypusios karpytlapės gandro 
pėdelės išdidžiai ganė paupio slėny mėlynakes neužmiršuoles, 
braidančias vandeny, Visur tarp kerynų mažais kupsteliais 
susigūžę kiškio kopūstai savo šviešiu žalumu viliojo į save 
kiškelius ir linksmino Elziukę apsupusį reginį.

Tokia gamtos harmonija ir grakštumas veikė šitaip Ęlzę> 
kad ji, visa pamiršusi, susiliejo mintimi su apylinke, ir tos 
mintys plaukė nesąmoningai, tik gamtos žavų pagautos, gi
rios tylos hipnotizuojamos. Tolumoje skambą dalgių kirčiai 
mušė lyg taktą tiek galingai simfonijai.

Ir kažin kaip ilgai Elzė tokiame pagavime butų sapnavu- 
e si, kad ir atviromis akimis, jei staiga nebūtų iš krūmų kiške

lis Išsinėręs ir j išvydęs merginą, iš išgąsčio pritūpęs ir tuoj 
dideliais Šuoliais pro šalį nenurūkęs.

Tokiu netikėtu būdu mergina pažadinta iš svajonių^ 
žvilgterėjus į laikrodėlį, skubiai pašoko grįžti. Apsiavė ir,, 
prisiminusi drijados vaidmenį, ėmė kopti į skardžių lengvutė,, 
vinkli, grakščiai įkibdama į jaunus medelius^ arba stambes
nius krūmus, lyg kad būtų kojas iš stirnų pasiskolijusi. įli
pusi į kalną sustojo atsikvėpti paraudusiais skruostais, ban
guojančia krūtine. Kaip tik tuo laiku ėjo moterų darbininkai1 bū
relis ir pasveikino Elzę paprastu pagarbinimu.

— Su grėbliais — šieno grėbti? užkalbina Elzė.
— Užvarė daržininkas—jam sodas griebti— atsakė stambi 

juodbruvė, būrio jauniausia, rodydama, kad ir stambių, kaip 
ji pati, bet nepaprastai baltų dantų eiles: — Bet panelė tokia 
ankstyva! Kada mes, darbininkės, pusrytį išvirusios, savo 
vaikus ir vyrus pavalgydinusios einame į dvarą, prie darbo,, 
tada visuomet dar visa rūmų ponybė sumigusį — kalbėjo to
liau ta pati bobelė. Jos balse Ęlzei pasigirdo pašaipa.

Kitos moterėlės, lyg susitarusios1 iŠ karto atsiliepė:
- — Panęlė gražiai lietuviškai kalbi. Matyti — ne Čia- 

buvė. .

t
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Elzė jutosi pirmosios moters tinginiavimo pri 
gauta, todėl ėmė teisintis:

Laukų darbai dirbami vasarą. _Todėl laukų darbinin
kams ir darbininkėms tenka vasarą būti ankstyvesnilems. O 
mes kaip tik vasarą ilsimės.

■— Kažin ar matė 'kas ponus -darbą dirbant? klausė 
vėl juodbruvė, šįkart jau aiškiai dykaduonius ponus pašiepda
ma. . ' '■ ' ' < \

■ ' Elzė pastebėjo, kaip kitos moterėlės ėmė Juodbruvę iš 
užpakalio už sijono pešioti, kad liautųs savo pastabas skel- 
busi: ■ ■. i

■ — Eikim! eikim! ko mes čia stoviniuojam? Juk ne šven
tė... Pamatysite, ką daržininkas padainuos jei pavėluosim.

Ir nugūrino visas moterų būrelis, iš tolo dar marguoda
mas skaisčiomis bliuzelėmis ir skarelėmis tarp medžių ir krū
mų Žalumo.

. . ’ Ramiu-gamtos pasigėrėjimu Įgytą sielos giedrą apniaukė 
Elzei mažas debesėlis.

? . ' , . ' ■ • /■ . . ' ' * ...

Uosto duktė
. ' • ■ . . • ■ : • . - . J .

Jean Matūlėre
(Tęsinys).

Baltija! Tai tur būt koks menkas ežerėlis, kurĮ tariami 
geografai bus žemėlapy pažymėję ir jūra praminę.

Bet jūrininkai užginčijo :
— Ežeras? Ne, ne tai.
Baltijos jūra paprastai rami, visuomet pasirengusi oke

ano- kovoms, nepažįstą didelių potvynių tiir atoslūgių, bet iš ne
tyčių moka supykti ir Šėlti. Vakaru vėjas, blaškydaniasis 
po danų i salas, Įsiūbuoja jūros pa viršių. Vėjas švilpia, van
dens kalnai griūva putodami ir naikindami laivelius ir stabdo 
vilnis. Pagaliau audra taip netikėtai kilusi, netikėtai ir ding
sta. Karininkas budėtojas, kuriam toji audra sukėlė nerimas- > 
čio, nulipo laivo apačion pažiūrėt mašinų, ar «didelis laivo 
supimas nebus joms pakenkęs. Įsitikinęs, kad viskas tvarkoj, 
visiems paskelbė esąs geru plaukėju.

Baltija rami ir šypsodama priėmė, „Richlieų“, tartum no
rėdama parodyt, kad kapitono- Vorcy aną dieną smarkiai apsi
riktą. Išdidus laivas plaukė J priekį slidžiu vandens pavir
šiumi ir jis tik vienas sujudino ramią jūrą.

11
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* Ketvirtadienio rytą pasirodė ant tiltelio 'komendantas
< šviežiai nusiskutęs, gražiais Iškernotais batais. Visa tai rodė
į senos gadynės markizoelgahtiškumą, markizo nety^ tapu

sio Respublikos laivo Šefu. Jis prisiartino prie tekančios 
p ; saulės apšviesto kompaso:

Kurio kelio laikotės?
Lizerakas artinasi pilnas pagarbos:
•—75 šiaurės-rytų iškišulio link, komendante.

■ Labai gerai. Kokiu greičiu?
— 84 mazgais. . •

Vėjas? " ? . /< - - ' V <
— Lengvas, pastovus vakarų vėjelis, tris metrus p e r še - 

.• kandę padaro. '7.-' ■ •
Didysis vadas nutilo valandėlei ir žayėjos vos banguo

jančia jūra, kurios ramias bangas rėžė laivas, kurios šilkinį 
paviršių auksavo kylanti saulė. Paskui jfts prabilo:

— Apie 12 v. būsim ties Klaipėda.
jNei karininkams, nei „seniems ponams“ malonės keliu 

įgijusiems 4 žvaigdždutes, nebuvo tai naujiena, nes komen
danto paskelbtasis tvarkraštis buvo gerai žinomas. Bet 
kiekvienam tas pasakymas iššaukė mažą susijaudinimą, o • 
laivo kapitonas tarė: v _. ..

— Ponas Castilly, štai aną vietą aš nužiūrėjau inkarui 
užmest, malonėkite prie jos artilntis. Tegu vairininkai būną 
pasiruošę iš anksto sveikinti lietuvius. Kai1 tik bus pasiekta 
žemė, teapsiginkluoja 47 kuopa. Vyrai, aš pasitikiu jumis 
ir manau, kad visa bus puikiai išpildyta, mes mes dabar atsto- 
vaujam ne „Richeleu“. bet Prancūziją.

Karininkai nusilenkė. Džiaugsmo ir didybės pagauta 
virpėjo Gerardo širdis. - Kiekvieną kartą jis svarstė savo pa
šaukimo gerumą, prie kurio jį traukė nuotykių pamėgimas 
ir pastovumo baisumas. k Lėtai nužygiavo komendantas nuo > 

■ tiltelio ir ėjo Į priekį. Jam praeinant visame laive darbas vir
te virė: šefo veidas rimtėjo' ir visi žinojo to rimtumo paslaptį.

' Keturių kaminų dūmai graži'ai raižė tyrą dangaus mė
lynę tik staiga Lizerako žiūronuose pasirodė ties jura juodi 
rukai. Greitai tie rūkai vis tąmsėio, o laivas tiesiai prie jų ( 
artinosi. Tas juodas thškas, ar tai nebuvo Klaipėda? . <

Kai miestas buvo jau taip arti, kad buvo galimią pastebėti 
jūros įlanką apsupančius namus — ant „Richelieu“ pasipylė 
įsakymai. Mikli vairininko ranka laivo pryšaky, iškėlė* geltohos, 
žalios ir raudonos spalvos vėliavą, kurios daugumas jūrininkų 
nepažino. Ir tuo pat laiku žemėje sugaudė 21 šūvis, kuriuos Rit
muotai atliko neva vokiečių kuopa, pasislėpusi už kalvelės. .

12
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Laive prasidėjo didelis judėjimas.. Tvąikdąrys karanti- 
kas visą įgulą sutvarkė, visi kaip žvakės stovėjo, tartum pa
radui ; ir pasigirdo komendanto įsakymas:

— Mesk!
■—Mesk! — pakartojo Castėlly.
Iš anksto paruošta storą grandinė su triukšmų nukrito1 i 

vandenį ir pasinėrė; kiekviena grandis tėškė vandens sroves 
ir žėrė kibirkštis. Vienu tarpu laivą užliejo banga; paskui 
vanduo vėl nurimo; ir teisėtos garbės ištroškęs kapitonas ga
lėjo pasigirt: viskas puikiai pavyko.

Jau, savo kambariukuose esant, kilo vienintelis ir tuo 
momentu vis augąs troškimas: kojomis paliesti žemę.

Tiesą, kad kartais mažos nepastebimos priežastys tar
tum nulemia įvairius įvykius. Kadangi kapitonas Gallier, 
„Rechelieu“ kuopos vadas, ėjo Klaipėdoje sargybą, vokiečiu 
agitatoriai nusprendė ramiai sėdėti. Tiesa, karininkas vaikš
čiojo apsišarvojęs brauningu ; _žmonės, pasipuošę kaip ‘ admiro
lo laukdami, dėjosi gerbią musų spalvas. Ne paslaptis, kad 
ginkluotas laivas uoste, remdamasis tarptautine teise, kiekvie
ną momentą buvo pasirengęs duoti prancūzams pagalbą.

— Tos atsargos yra stiprus faktorius, kalbėjo komi
saras. Tvarką nė minutei nebuvo ■ iširusi; ir komendantas/fon- 
trailles galėjo be jokio vargo dalyvaut išklmėse, kurias Lietu
vos valdžia yra įpratusi rengti svetimiesiiems, norėdama juos 
pagerbti ir parodyti savo taikingumą.

Vieną vakarą laivyno kapitoną iškilmingai lydėjo būrelis 
kairininkų į Klaipėdos stotį. Jų tarpe buvo ir Lizerakąs.

Rytą jie atvyko į Kauną, tą_gražų, šviesų miestą — lai
kinąją sostinę. Trispalvės prancūzų vėliavos plevėsavo gat
vėse, ir praeiviai lekiančiuose automobiliuose pažino „Rieche- 
lieu“ Štabą. Jūriintokaį pasidarė nepaprastais Respublikos am
basadoriais; jie puikiai tai jautė ir todėl tinikaimai elgėsi.

Per tas kelias dienas Lizerakas daug kuo susižavėjo. Vi
sų pirma puikiu Mickevičiaus .slėniu, paskui Pažaislio bažny- 
čia išpuošta freskais ir marmuru, kurį ne tik jį, bet ir visus 
vertė grožėtis. Tos visos iškilmės buvo apvainikuotos ban- 
kįetu „Metropoly“, ir baletu teatre. Po visų iškilmių. Vytimis 
išpuošti automobiliai lydėjo stotin karininkus, kaip paneles 
gėlėmis išpuoštus.

, Klaipėdoj jie jautėsi ramiau. Šarvuotis maudėsi įlankoj 
tyrinėdamas uostą, tą 85 klm. ilgio lagūną Igi iBaltijos jūros. 
Rytuose matėsi smiltynės slėnis, kurį margino mažytės, grakš
čios vilos, balandžio mėn< gėlės ir paukščių giesmės. Rytuose 
miestas buvo apsuptas vandeniu, pajūris buvo bent 600 metrų 
ilgio. Ten spietėsi vokiškų prekių krautuvės, ir vokiečių p re -
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kiniai laivai panašūs į tuos Atėnų laivus, kurie buvo prieš tris 
tūkstančius metų* Miesto šiaurėj beribė jūra. Miesto' įr ju
rosvaizdai buvobe galo gražūs, bet jaunuosius karininkus jie 
vis dėlto šiek tiek vargino.

Komendanto padėjėjas gražių vaizdų pagautas, pradėjo 
. užsiimti tapyba, tad kareiviams buvo gera proga išeiti j mie

štų. Kiekvienas leido laiką prisitaikydamas pramogas prie 
savo būdo, skonio ir prie kišenės. Kapitonas Vivaret, dary
damas kai kurias miesto nuotraukas. greit suskubo nusigy
venti i jis siuntinėjo į tėviškę vaizdelius ir dūmojo apie savuo
sius. P. Rouyėrar beveik neišeidavo iš senovės rinkinių urvų; 
visada pašiepiantis ir atydus jis rausėsi ten neblogai susikal
bėdamas vokiškai; — ieškojo senų pypkių tinkančių padidint 

. jo' kolekciją. ’■ .
Gerardas, vaikštinėdamas mieste, stebėjo namus ir mo

teris, tai — ypatybė lengvai įgyjama laivyne. Reikia pasakyt 
ir tai, kad jaunuolis visai mažai galvojo apieJ savo namiškius 
ir visiški pamiršo Žakeliną d’Jerres.

Ližerakas greit pastebėjo Klaipėdoje germanizmo įtaką 
įsigalėjusią nuo amžių be valdau t tą kraštą. Vokiška Vietinė 
pcfliėija, niūrūs vokiški namai. Taippat ir šviesiaplaukės vo-% 
kielės, jų dažyti veideliai. Skurdus jųjų gytentnas neleido 
joms išmokti būti elegantiškomils. Gerardas jau numanė, kad 
jeigu taip teks prabūti kelis mėnesius, tai bus žygis be pra
mogų ir malonumų.

Vieną gražią dieną jaunasis karininkas vaikščiojo paslap
tingais slėniais, kurie visko nežiūrint traukte traukią jūreivį 
prie jūros. Bevaikštinėdamas pamatė ateinant žmogų, kurio 
siluetas skyrėsi iš visų praeivių, ir negalėjot būt nepastebėtas. 
Nepažįstamasiš buvo apsirengęs gerai pasiūtu kostiumu; 
jo netvarkingai uždėta kepurė metė šešėlį ant išblyškusio vei
do, kuriame žibėjo dvi juodos,1 gyvos1 akys, ir ryškiai rodė aro 
nosį. Juodus jo plaukus margino baltos gijos. Staigi eisena ne
buvo panaši nei j slavų, nei į vokiečių tuščią eiseną. Visos žy
mės sudarė taip charakteringą tipą, kad karininkas net pagal* 
vojo:' • ...

— Tai ne vietinis tipas. Atrodo, kad prancūzas*
Nepažįstamasis greit pastebėjo prancūzų uniformą. Jis 

lengvai sudrebėjo, veidas truputį išbalo ir fc lyg dvejojo, ką 
daryti. Ranką pakėlė prie kepurės ir skubiai prisiartino:

— Kapitone....
Tos netikėtos žinios pagautas, karininkas sušuko:

— Oh! Prancuzas!
— Ir net lorenietis, —- išdidžiai'paaiškino. — Jonas Meg- 

nin iš Moyenvre-Grande. - ;
— Bet kaip tai įvyko ?...
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— Pabėgėlis iš_Eięiihorno armijos. Dovanokit, kapitone, 
pamatęs; pranzūzų rūbą, ne susilaikiau...

Pritrūko balso, sustojo žmonės: susidomėję lietuviai ir 
šalti vokiečiai. Gerardas paspaudė lorenięčio dešiniąją ir nusi
vedė į artimą kavinę* Sėsdami prie stalelio:

—- Džiaugiuos radęs čia tautietį! prabilo Lizerakas... 
— Drauguži, papasakok savo'nuotykius.

—- Jie labai paprasti. 1914 m. mano pulkas 130 Metzo 
buvo pasiustas ant rusu, kaip visa kita kariuomenė. Skaudu 
buvo kariauti su sąjungininkais ir aš tik s vajojau,kaip pa
sprukti iŠ mūšio lauko. Iš pradžią apie tai negalėjo, būti nė kal
bos. Paskui 15 spalių 1915 m. paėmėm Vilnių, vokiečiai pra
dėjo kalbėti! apie kokio tai krašto atgavimą; jiems tik rūpėjo:? 
priversti visus tikėti, kad jie -- tikri krašto šeimininkai, bet 
jų drausmė silpnėjo;

— Tas pasitaiko okupuotose vietose. Ir toliau?
-— Vieną gražią naktį aš pabėgau iš Vilniaus ir bėgau 

jūros link tikėdamasis, kad koks nors tarptautinis laivas • mane 
paims. Nelaimei ištikus lengvai svajojame... Aš keliavau daug 
naktą dieną vis slapstydamasis miškuose; maiitinaus span
guolėmis ir kitomis- uogomis. Kauno apylinkėse mirštantį ba
du ir nuovargiu mane užtiko miške eigulis, kuris netoli savo tro
belės ant Nemuno kranto plovė baltinius.

— Ar tai buvo lietuvis?
— T ai buvo lietuvis iš Ma ri jampol ės, kur dar neišdilo 

Napoleono ir pranoūzą,.' žygiuojančią'.Rusijon,' atminimas. Tas 
Senelis priėmė mane geriausiai: jam aš kaltas savo gyvybe. 
Bet, deja, mano sveikata reikalavo stropesnės ir didesnės prie
žiūros, kurios jis man negalėjo suteikti ir todėl jis mane nuga
beno pas savo draugą, žvejį Stulpiną iš Juodkrantės netoli 
uosto. ' -

— Ir jūs ten pasilikote? maloniai užklausė Gerardas tą 
ištautėlį.

Žmogelis lyg1 paabejojo:
— Ką aš galėjau daryti? AŠ neturėjau pinigą ir nete

kau sveikatos. Pamažu jėgoms grįžtant, aš padėdavau žvejui. 
Pasibaigus karui, jis man atidavė savo vyriausiąją dukrelę. 
Mes jau turim dvi mažas dukrytes... Aš su jom kalbu pran- 
cuziskai.*.

— Ar jūs kartais nemanot kada nors grįžt tėvynėn? —
— Apie tai negaliu net svajot, atsiduso loreniętis. Mes tu

rim namelius, laivelį, gabalą lauko—visa tai mus riša prie Kur
šių. To viso netekti—tai mano pražūtis. Ir mano žmona, nepai 
sant jos rimtumo, nesijaustų Lcrrainoj ląimihga, ji jaustus 
kaip išvyta. Pagaliau aš turiu žmonos seserį, kuri gyvena ^su 
mumiSi nes jos tėvai mirę... _
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Karininkas klausės to kuklaus, bet inteligentiško žmo
gaus pasakojimo. Jis iš sižadė damas savo tautos po t visų karo 
audrų pasirinko labai kuklų gyvenimų, kuris amžinai1 atskyrė 
jį nuo gimtinės. Kai Gerardas norėjo atsisveikinS^avo tautieti/ 
prabilo:

— Kad drįsčiau, kapitone...
— Išdrįsk, narsuoli. A § jau sakiau, kad aš esu laimin

gais suradęs čia savo tautietį; jei galėčiau jums būti nau
dingas — mielu noru, neatsisakysiu.

Man suteiktumėt didelio džiaugsmo... laimės, jei sutiktu
mėt aplankyt mano namelius. Tai mažas prancūziškas židinys, 
kaip pas mus... Jei jūs būtumėt laisvas, ryt aš galėčiau savo 
laiveliu jus1 paimt...

Dar niekuomet ir niekas negirdėjo, kad karininkas ats«- 
.sakytų nuo nenumatytų ekskursijų. Norėdamas pamatyti naują 
Šeimą Lizerakas priėmė pakvietimą.

(Bus daugiau).
■ ' •* • ■
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■ Keletas istorijos žinių apie Vytauto 
Didžiojo motiną Birutę

Br. Dundulis

Kunigaikštis Kęstutis ir jo žmona Birutė yra simpatiš
kiausi senosios, pagoniškosios Lietuvos atstovai. Narsusis 
Žemaičiu krašto gynėjas Kęstutis neieškojo sau žmonos, kaip 
paprastai kunigaikščiai darydavo, svetimuose kraštuose, bet 
vedė lietuvaitę, žemaitę Birutę, Jųsudaryta tikrai lietuviška 
šeima išugdė pasaulinio garso vyrą, Didįjį Lietuvos Valdovą— 
Vytautą, kuris pasūko_Lietuvos istoriją nauja Vakaru Europos 
krikščioniškosioskultūros, kryptimi. Kęstučiui, esant nuola
tinėj tėvynės sargyboj, Birutė, reikia manyti, daug prisidėjo 
savo lietuviškomis tradicijomis bei papročiais sūnaus Vytau
to asmenybei išugdyti.

Apie Vytauto Didžiojo motiną Birutę, istorijoj užsiliko 
labai maža žinių, ypač tokiužinių, kuriutikrumas būtų aiškus, 
neginčijamas. Mat, ano laiko kronikininkai bei metraštininkai 
mažai domėjosi1 šeimyniškais kuinūgaikšČiu dalykais. Jie rašė 
daugiausia apie tuos įvykius, kurie turėjoi politinės bei visuo
meninės reikšmės. Dėlto jie tik apskritai pamini Vytauto motiną, 
bet jokių smulkesnių žinių nepaduoda. Tik vėlesnės kartos 
Birutės asmenį apipynė legen domis, apgobė deivės, švento
sios aureole.

Pirmąsias gausesnes žinias, kuriomis naudojosi visi vė
lesnieji rašytojai, teduoda tik Lietuvos metraščiai, rašyti kon- 
vencionale Slavėnų kalba. Jie aprašo romantišką Kęstučio 
susitikimą su Birute Palangoj. Šias Palangos vėdybąs ran
dame aprašytas penkiuose Lietuvos metraščiuose, tikriau, 
metraščio variantuose, kurie savo turiniu šiuo klausimu nesL 
skiria, čia pidituosime vi'eną tokį variantą1). „Kęstutis, vieš
pataudamas Trakuose ir Žemaičiuose, išgirdo apie merginą 
(dewku) Palangoje, vardu Birutę (Birutu), kuri* savo dievams, 
pagonių papročiu, buvo pažadėjusi laikyti skaistybę ir pati bu
vo žmonių giriama, kaipo deivė (za bohiniu). Ir atvažiavo 
ten kunigaikštis Kęstutis pats ir patiko jam mergina labai, nes

. ... • • 4 "... * r
r • . *• 4 ■

) Polnoje Sobraniįe Russkich Lietopisiej, t XVII, S. — Peterburg, 
1907 m., p. p. 262 — 263. Kiti variantai p, p. 315, 376, 441, 494 — 395.
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ji buvo1 labai graži ir išmintlnga. Ir prašė gis jos būti jo žmo
na. Ir ji nenorėjo sutikti ir atsakė jam: „aš pažadėjau savo 
dievams laikyti skaistybę iki savo gyvenimo galo“. Ir kum- 
gaikštis Kęstutis paėmė ją jėga (mocne) iš tos vietos, ir nusi
vedė ją su didele pagarba i savo sostinę -- Trakus ir, sukvie
tęs savo brolius, padarė dideli pokyli1 ir paėmė tą panelę (pa
nų) Birutę už žmoną. Ir nuvažiavo kunigaikštis Kęstutis 
nuo Traku už mylie^, ir patiko jam vie tai labai graži tarp eže
rų, ir-jis ten apsigyveno, ir miestą įkūrė, ir davė jam vardą 
Naujieji Trakai. Ir perkėlė savo sostinę į Naujuosius Trakus 
iŠ senų Trakų. O jo sūnus Vytautas gimė senuose Trakuose4'.

. Šios patiektos žinios yra pirmos, šiandien jau plačiai 
pasklidusios, kuriomis rėmėsi vėlesnieji rašytojai. Pirmiausia, 
žinoma, tenka kiek pasisakyti dėl patiektų davinių tikrumo bei 
patikimumo, • /.

Lietuvos metraščiai nevisi yra vienu laiku atsiradę ir ne 
lygios vertės. Seniausiu Lietuvos metraščiu, kurio yra keli va
riantai, laikoma platus atpasakojimas Jogailos nesutikimų bei 
kovų su Kęstučiu,pradedant Gedimino laikais ir baigiant Vy
tauto pabėgimu iŠ Krėvės kalėjimo. Jis laikomaskilusiu Vy
tauto' laikais, XV amž., o gal ir paties Vytauto iniiciatyva. Ja
me apie Kęstučio vedybas nieko nerandame. Tie Lietuvos 
metraščiai» kuriuose jau minima šios Palangos vedybos, yra 
vėlybesnieji, žymiai praplėstieji metraščiai. Juose randame 
ir pasakingą Lietuvos istoriją nuo Palemono iki Gedimino — 
teoriją apie lietuvių kilimą iš romėnų, kurią istorikai pripažino 
išniislu, neturinčiu istorinės vertės, tik įdomiu Lietuvos didiku 
pažiūrų atspindžiu XVI amž. šie, mums rupini, metraščiai, 
istorikų laikomi labai netikrais istorijos šaltiniais, sustatytais 
XVI amž. pirmojoj pusėj ir jų papildomos, ar; visai naujos, ži
nios apie ankstybesnius laikus, laikomos ypač abejotinomis, 
paimtomis iš legendų ar net sugalvotomis. Taip pat vertinama 
dar vėlesnė Bychovco kronika, kurioje ir randame romantiš
kąjį Kęstučio susitikimą su Birute. Tad Lietuvos metraščių 
patiekiamos žinios apie nepaprastas Kęstučio vedybas; teųlka 
laikyti esant paimtomis iš žodinių, padavimų, legendų, nes šių 
žinių nerandame nė jokiuose ankstybesniuose raštuose. Ši 
graži Kęstučio vedybų legenda kaip tik sutiko su ano laiko 
metraščių rašytojų tikslais ir skoniu, ir dėl. ta pasistengė ją

• ■ įtraukti. ' v ;■
Šiandien istorikai iš Lietuvos metraščių patiekiamų žinių 

tiki tik tiek, kad Kęstučio žmona _buvo Žemaičių didiko arba 
kunigaikščio duktė. Ji negalėjo būti žemo luomo žmogus, nes 
Lietuvos metraščiai kaip tik nurodo, kad viena Jogailos su 
Kęstučiu nesutiko priežasčių buvusi ir ta, kad Kęstutis py -
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kęs, kam Jogaila, priimdamas žinomą istorijoj Vaidylą, žemo 
luomo žmogų, į kunigaikščių šeimą, būk, suteršęs, jos garbę, 
kuri anais laikais, matyti, buvo labai saugojama. Be to, Kę
stutis, kuris jau ir prie tėvo Gedimino buvo Trakų kunigaikš
čiu, kaiptik galėjo vesti Žemaičių didiko dukterį ir tuo įgyti 
daugiau galios ar bent sustiprinti savo autoritetą savotiškai 
separatistiniame Žemačių krašte. Iš Gedimino giminės istori
jos ir žinome nemažą faktų, kad kunagaikščiai veda ar kuni
gaikštytės išteka visai realiais politiniais išskaičiavimais.

Labai ginčijamas svarbiausias šioj legendoj ^klausimas, 
ar Vytauto motina Birutė yra buvusi vaidilute. Kitos to laiko 
ir ankstesnės kronikos apie tai tyli. .Lietuvos metraščiai! ir 
jais naudojęsis kiek vėlesnis Stryjkauskis sako, kad ji buvusi 
savo dievams pažadėjusi laikyti skaistybę. Narbutas XIX 
amž. dar aiškiau sako, kad ji buvusi vaidilutę ir saugojusi 
šventąjį ugnį. Gal tik kur nors netoli Birutės gimtinės kūre
nosi šventoji ugnis. ir dėl to vėliau buvo lengvą ją priskirti 
prie vaidilučių. Antra vertus, dar neaišku, ar iš viso buvo 
vaidilučių. Pirmą kartą vaidilutes mini XVI arnž. kronikinin
kas Grunau, kuriuo istorikai nelabai tepasitiki. Šiandien dau- 
giau linkstama manyti, kad Birutė nebuvo vaidilutė. Tada, 
aišku, romantiškas Kęstučio susitikimas Su Birute ir yra la
kios vėlesniųjų laikų yaidentuvės-padarinys. Be to, ir susi
tikimo vietą Palangai kažin ar tada priklausė Lietuvai, nes per 
ją susisiekdavo Prūsų ir Livonijos ordinai. ■

Bendrai, šioj gražioj Palangos vedybų legendoj dvėlikia 
pagoniškas pasakojimo turinys, viduramžių riterizmo dvasia 
paspäivintas. Turime visai rimto pagrindo abejoti, ar ši met- . 
raščių vieta teisingai nupasakoja nstorijos falktus. Ji tik pa
rodo, kaip vėlesnės kartos į juos žiūrėjo. (Kiek šiose žiniose 
yra tikrenybės, šiandien dar visai aiškiai pasakyti negalima.

Žinomas kronikininkas Styjkauskis, rašęs XVI amž, ant
rojoj pusėj ir naudojęsis įvairiomis kronikomis, kalbėdamas 
apie Kęstučio vedybas, pakartoja anksčiau pasakyta, pridėda
mas pakeisdamas vieną kitą smulkmeną: Kęstutis, užjojęs į 
Palangą iš žygio į Prūsus, Birutę nusivedęs i sostinę — Nau
juosius Trakus. Toliau kitaip sako: „Palangoje prie jurų pats 
mačiau iškilmingą, aukštą Birutės kalną, kurį dar ir šiandien 
žemaičiai ir kuršiai šventos Birutės vardu vadina ir iškilmin
gai jos šventę Švenčia toj pačioj vietoj, kur ir Hornos kunigas 
atvažuoja ir iŠ žvakių ir aukų nemažą pelną ima. Nors ir ne
manau, kad Dievas Šitas aukas priimtų, nes Birutė buvo pago 
nė2). . '

' - ■ .1 .  ' '--1' ' Į. . • J ' I  ‘

?) Kronika Macieja Slyjkowskiego, Warszawa, 1766, p. p. 411—412.
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! Stryjkaūškiš, seniau laikytas svarbiausiu šaltiniuLiętu- 
vos istorijai, tėra tik kompi Ii a torius iš į v’airių kronikų bei met
raščiu. Jo kronika ir turi daug klaidų, Jei juo tikėti, tai jau 
XVI amž. antrojoj pusėj dabartinis Birutės kalnas Palangoje 
tuo vardu vadinimas ir jai, lyg deivei, autos aukojamos. 
Bet nepasako, kodėl tas kainas Birutės vardu vadinamas: ar 
kad ji ten palaidota, ar tik kad yra ten buvusi vaidilute. Dabarti
nis Birutės kalnas galėjo būti pagonių religijos šventa vieta, 
todėl, ji vėliau nebuvo sunku pavadinti p-adavimuose kartoja
mos vaidilutės Birutės vardu Krikščionybei plečiantis, ma
tyt, ten buvo pastatyta koki nors krikščionių koplyčia, į kurią, 
atvykdavo, kaip tas pats Styjkauskis sako, katalikų kunigas ir 
įvykdavo pamaldos. Tuo laiku pajūrio Žemaičiuose krikščiony
be nebuvo tvirtai prigijusi todėl galėjo žmonės dar ir pagoniškai 
aukot. IšStyjkauskio žinių matyti, kad legenda plečiasi > jos 
įvykiai lokalizuojami.

Daugiausia apie Birutę rašė ir patiekia naujų, iki tol ne* 
sutinkamų, žinių, Lietuvos istorikas Narbutas XIX amž. Biru* 
te buvusi Žemaičių didiko (magnato) Vydmanto duktė. Ji7 
gimusi 1331. m., dar jauna būdama tapusi vaidilute ir saugo
jusi, deivės praurimės Šventovėj netoli Palangos ant kalno,, 
šventąjį ugnį. Žemaičių ir Trakų kunigaikštis Kęstutis, grįž
damas iš žygio prieš kryžiuočius, aplankęs tą vietą ir pažinęs-. 
nepaprasto gražumo Birutę. Jos sužavėtas, kalbinęs ją už jo 
tekėti, bet ji atsisakinėjusi aiškindama, kad esanti pažadėjusi 
dievams tarnauti. Tada Kęstutis paėmęs ją jėga, ir nuvežęs j 
Naujuosius Trakus, kame ir vedęs 1348 m. Po vyro Kęstučio 
mirties, ji grįžusį 1382 m. atgal i Palangą ir čia vėl tarnavusi 
Praurimei. Mirusi 1416 m. ir ten pat šventovėj palaidota Birute 
pasižymėjusi nepaprastais dvasios savumais ir jai, dar gyvai 
esant, jau buvusi atiduodama dieviška garbė... O jos kapas» 
kaip šventosios, žmonių buvęs lankomas iki paskutinių laikų3).,

Narbuto, kaip nespeeialisto, iš profesijos inžinieriaus, para
šytoji Lietuvos istorija iki Liublino unijos (nes po unijos... laužąs 
savo plunksną), pasižymi stoka kritiškumo, blaivumo. Kartoja 
visas pasakas, išmislus, kuriuos pripasakojo ankstybesnieji ra
šytojai. O kas dar blogiau, kad šiandien istorikų įtariamas, 
prasimanydavęs šaltinius, metraščius, kurių niekada nebuvo.. 
Panašiai, matyti, jis pasielgė ir rašydams apie Birutę, nes nie
kur aiškiai nenurodo, iš kur jis ėmė Šitas žinias.

Pirmiausia Narbutas sako, kad Birutė buvusi Žemaičių 
didiko Vydmanto duktė. Iš kur jis šį tėvo vardą paėmė, penu-

3) darbut T., Dzieje Starožytne NäfQdti Lit&wskiego, Witao, 1835» 
J, p, p. 86——89, V, p. p. 300—-303.
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rodo. Reikia manyti, kad, greičiausia, jis busrėmęsis tomis 
LJetttVosjmetrąščių iir Dlugošo kronikos vietomis, kurios sako, 
kad ne ti£ Kęstutis buvęs pasmaugtas, bet dar 'ir Birutės dėdė 
Vydmantas (Vydmont, Wyndimund) ir anūkas Butrimas buvę 
nukankinti ratu4). Bet vis dėlto, Birutė, ne Vydmantaitė, nes 
jos tęvas, minimo Vydmanto brolis, turėjo vadintis kitu vardu, 
nes iš istorijos žinome, kad broliai (pav., Kęstutis. Algirdas...) 
vadinosi atskirais vardais.

Atskira klausima sudaro Birutės mirtis. Apie jos mirtį 
turime dar čia nepaminėtų žinių. Rusų ir lenkų kronikos apie 
Birutės mirtį tyli* Lietuvos metraščiai taip pat šiuo klausimu 
nieko nesako. Tik Kryžiuočių konilkiininkaš Vygandas Mar- 
burgiętis, kurs Vytauto laikams duoda nemaža brangios me
džiagos, sako, kad 1382 m. Jogailai, klaStingai suėmus Kęstutį 
ir Vytautų, Kęstutis buvęs pasmaugtas kalėjime, o Birutė pri
girdyta0), Taip pat Sako, kad Birutė buvo prigirdyta, vėlesnė 
Paul pole’s Prūsų kronika6). Svarbų liūdymą apie . Birutės 
mirtį turime paties Vytauto» rašytame pareiškime 1390 m. Vo
kiečių Ordinui, prieš Jogailą, kuriame jis nupasakoja kaip Jogaila 
klastingai pasikvietęs Kęstutį ir jį, ir jie, pasitikėdami jo žo
džiu, nuvykę, „bet vieton ištikimumo, jis suėmė mano tėvą, 
nužudė jį, taip pat mano motiną o mane patį įmetė į kalėjimą“7). 
Didysis Vokiečių Ordino magistras Konradas Oolneris 1384 m. 
prižadėdamas pabėgusiam ir apsikrikštijusiam Vytautui pagal
bą atgauti Lietuvai, pastebi, kad „jo tėvai jų (Jogailos su Skir
gaila buvo nužudyti“8), O Vokiečių Ordinas viešai Konstan
cijos susirinkime 1416 m., atsakydamas į priešų priekaištus, 
aiškiai pareiškė dėl Kęstučio jr Vytauto mirties: „Jogaila, da
bartinis Lenkijos karalius, laikė suimtą »(surištą) Kęstutį, Vy
tauto tėvą, ir net jį kalėjime pasmaugė ir jo žmoną, Vynauto 
motiną, paskandino“9). Be to, pastebėtina, jog niekur nėra Jo-

••.. *) P. s. R, L, XVH. p. p. 76> 225—226 ir L, Dlugosz, Hist. Pol.p.412, 
p) Scirptores rerum Prüsiccarum, II, 614 p. „Kynstut in captivitate 

strangulatur, Wytaut vinculatur; mątrem autem submerąunt“. Dėl Kęstu
čio mirties kitoj vietoj (620 p) sako, kad Kęstutis rastas negyvas kalė
jime.

®). Ten pat, V, 224 p.
7) Ten pat, 11,713 p. „viff der truve nomen sy vuszn fatir vnd vorterb- 

. ten Iii und mine mutir ouch aižo verterbten vnd mich selbir nomen si jn ein 
gefengnisse“.

") Codex epistolaris Vitoldi, 5 p. „parentesque suos ab iis trucidątos 
fuisse“. ■. . , ■» ■

®) Ten pat, 1026 p. „Jagel riunc rex Polonie vinctum habuit Kynstot, 
patrem Witold quem etiam in carceribus iuguęlavit et uxorem eius mat- 

‘ • ’ • • *' , a^> Ik *.

rem videlicet Wytowdi submersi“.
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gailos pasiteisinimo pries viešai .mestą kaW kad jis nu- 
žudė KęstutjirBirutę.

Norbutasšią nuomonę, kad Birutė buvo paskandinta, 
griežtai ginčija, laikydamas tai Kryžiuočių kronikininkoVygan
do MarburgieČio prasimanymu pakenkti Jogailai.O iš ; jo 
šią Birutės mirtiesversiiją paėmė visi kiti. Narbutis tvirtina, 
kad Birutė po savo^vyro mirties grįžusi į Palangą ir tarnavusi 
iki savo mirties (1416 m.)deivei Praurimei, saugodama šven
tąją ugnj ir nepaklausiusi sūnaus Vytauto prikalbinėjimų priim
ti krikščionių tikybą. Bet jis šių savo teigtai nepagrindžia, 
nenurodo iš kur ėmė žinias, jei neskaityti per dąugjjendro, nieko 
dar itikimonepasakančio, posakio „remiantis faktais ir archeo
logijos daviniais“. O tie „tikriausi faktai“, kaipteisingai ma 
no istorikas Stadnickis10).greičiausia bus vietos legenda, ku
ria Narbutas ir pasirėmė. Tie šaltiniai. kurių tikrumu bei 
patikimumu sunku abejoti, aiškiai sako, kad Birutė žuvo tuo 
pat laiku, kaip ir Kęstutis. Vytautas jau 1390 m. pareiškia, 
kad Birutė nužudyta, o Narbutui ji dar gyvena iki 1416 m.

Šaltiniai nenurodo, kur Birutė buvo nužudyta. Seniau
si Lietuvos metraščiai saiko, kad, Jogailai užėmus Vilnių ir 
kesinihtis prieš Trakus, Vytautas su savo motina išvykęs iš 
Trakų i Gardiną, kur vėliau atvykęs it* Kęstutis ir juos ten ra
dęs. Iš čia Vytauto motina buvusi pasiųsta i Kęstučio valdo
mą Brestą (Lietuvos Brestą)11). Vidinasi, išeina, kad Birutė 
Kęstučio kovos su Jogaila metu, buvo Lietuvos Brastoj. Dėl 
to yra pagrindo manyti, kad Birutė buvo Jogailos šalininkų 
paskandinta Lietuvos Brastoj, t. y. BųgO; upėj.

Nemaža sunkumo sudaro ir Kęstučio šeimos genealogi
jos nustatymas. Rimta nuomonė, kad Kęstutis turėjęs ne vie
ną žmoną. Daugiausia šj klausimą tyrinėjęs istorikas Wolf
fas12) sako, esą sunku prileisti, kad Birutė buvusi visų Kęstu
čio vaikų motiną, nes kaip galima sutaikinti, kad Kęstučio sū
riusPatirgas, kuris istorijoj pasirodo subrendęs vyras 1348 m. 
■ir duktė Ringailė, ištekėjusi1 1392 m., vadinasi, po 44 m., butų 
gimę iŠ Vienos motinos, nes negalėjo būti iš tos pačios motinos 
taip skirtinga savo amžiumi šeima. Kęstutis, matyt, bus vedęs du 
kartu. Pirmoji mums nežinoma, Kęstučio žmona, turėjo būti 
trijų vyresniųjų sūnų motina. Birutė — trijų jaunesniųjų sū
nų ir dukterų motina. Tas pats Wolffas nustatė Šią Kęstučio 
vaikų eilę; sūnūs: Patirgas, Vaidotas, Butautas, Vytautas, 
Tautvilą, Zigmantas; dukterys: Miklausa, Danuta, Ringailė. 
Dėl Kęstučio vaikų skaičiaus visiško istorikų sutarimo nėra,

10) Stadnicki, K., Olgierd i Kjejstut, Lwow, 1870, 202 p.
u) P. S. R. L. XVII p. p. 75, 223 ir k.
12) Wolff J, Rod Gediminą. Krakow, 1886, 47—52 p.
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Greičiausiai, kad dar buvo ketvirtoji duktė, kurios vardas ne
žinomas; O kai kurie tepripažįsta tik penkis sūnus. Narbu
tas žino tik vieną Kęstučio žmoną Birutę, kuri pagimdžiusi 
Šešis sūnus ir keturias dukteris. Jis, kaip matėme, Kęstučio 
su Birute vedybų metus nurodo 1348. o Wolffas tais metais 
jau randa Kęstučio sūnų Patirga kovojant karo lauke.

Dabar pastebėtina, kad Palangos legenda, pasirodo, labai 
artima lietuvio dvasiai ir dėl to giliai žmonėse prigijusi. Jau 
Stryjkauskis XVI amž.sako, kad Palangoje buvęs Birutės kal
nas, ant kurio ji buvusi garbinama, jai aukos aukojamos. Gra
žių,' žymiai praplėstų, Bitutės kalno aprašymų paliko» XIX amž. 
rašytojai. Taip, Jucevičius, lankęsis Palangoje XIX amž. 
(1837 m.) ir aprašydamas tą savo apsilankymą, tarp kitko sa
ko : „Kęstučiui mirus ir lietuviams priėmus krikščionių tįky- 
bą, Birutė pasiliko ištikima savo dievams ir, nors Vytauto, Jo
gailos ir karalienės Jadvygos prašoma, tikybos nepęrmainė. 
Apleidusi Trakus persikėlė į Palangą, kur likusias savo dienas 
praleido vyro jai pastatytuose rūmuose, visiškai atsidavusi 
vaidilutės pareigoms ir labdarybės darbams kaimiečių naudai. 
Liaudis, gerbdama kunigaikštienės dorybes, po Jos mirties pa
laikė ją šalies deive. Net visiškai pagonybei Žemaičiuose iš
nykus, liaudis nesiliovė laikyti Birutę šventąja. Žmonių bū
riai iš toli, ateidavo melstis prie jos karsto, kad ji pažvelgtų į 
jų vargus. Krikščionių kunigai dažnai turėjo išvaikyti žmonių 
minias. Bet nei prikalbinėjimai, nei gąsdinimai negalėjo nu < 
baidyti fanatikų. Ginkluoti ateidavo gerbti mirusios Birutės 
Vienas Palangos klebonas liepė pastatyti ant kalno» šv. Jurgio 
koplytėlę toje vietoje, kur ilsisi Birutės kūnas, kad žmonės 
nors šventam name melstųsi. Laikui bėgant, žmonių uolumas 
sumažėjo, o Birutės dievinimas pasikeitė josios dorybių atsi
minimais. Bet sėd visiškai neišnyko. Dar tuo lai
ku, kaP^Tlarikiau Birutės paminklą; radau moteriškę keliais 
einąnčiąapie kryžiųd(šv. Jurgio koplytėlė feu senai sugriuvo 
ir dabar nė pėdsako nėbera), kurs puošia tą kalną. Man pa- 
kläüsus, kodėl čia meldžiasi, ji atsakė: -Vogdama pasižadė
jau, jei tik pasveiksiu, aplankyti šventos Birutės karstą“. Stęn- 
giąusi, kiek galėdamas ją įtikinti, kad Birutė buvo pagonė, 
kad negalima jos laikyti šventa, kad tokia auka Dievui nepa
tinka. Paklausė manęs ir nuėjo“13).

Peržvelgę nepaprastą Birutės gyvenimą, kiek leidžia 
šiandien turimos istorijos žinios, matome, kad Birutė nėra tik 
koks mitas ar legenda, o gražus istoriškas ašmuo. Bet vis 
dėlto jos gyvenimas dar tebėra gerokai pridengtas neperma- 

w I. ■ ■■■■■■■f. • ,u    n ^1»—wiie;   '■
Juee\Nicž L/ \Vspo?nhienia Žinutei, Wilna, 1Š42, p. p. 121—-122.
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tomosamžių glūdumos. Tenka tik pageidauti, nors daug vii- 
ties, rodos, nėra, kad pasisektu istorijai žymiai daugiau suži
noti apie šios garbingosios Vytauto Didžiojo motinos gyveni -

* ’• * . ■ ■ ' • , ..." ■ ,

Dvaras ir kaimas Žemaitės, L Pelė
dos ir Š. Raganos kūryboje

JAjcMytė \
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Prieš keletą dešimtmečių mūsų dvaras air kaimas buvo 
dvi visuomenės klasės, kuriu viena buvo valdovas, o antroji 
—• ilgų šimtmečių pavergtas dvaro tarnas. Valstiečių baudžia
va buvo viena iš pirmųjų priežasčių padėjusiu pamatą tai .sie
nai, kuri išaugo liaudies ir bajorijos tarpe. Bet (baudžiava, ne- 
būtųtaip giliai ir skaudžiai jaugusi į kaimiečio sielą, fid dvaras 
būtu buvęs savas — lietuviškas. Dvarą ir kaimą išskyrė ne( 
tiek baudžiavos jungas ir aristokratiškos dvaro tradicijos, 
kiek lenkiškoji kultūrą viešėjusi beveik visuose mūsų dvaruo
se. Bajorai atsiskyrė nuo liaudies ne tik teisėmis, bet ir kalbą 
ir tuo privedė lietuvių tautą prie suskilimo.

Lietuviškoji kalba, savotiška lietuvių tautos kultūra?, jos 
papročiai ir būdas glūdėjo mūsų kaime. Prastas kaimietis, be 
mokslo, be žmoniškų gyvenimo sąlygų išsaugojo sveikąjį tau
tos kultūros ir jos gyvybės pradą. Baudžiavos panaikinimas 
pagerino kaimo medžiaginę būklę ir tuo pagreitino tautiškos 
lietuvių sąmonės kilimą. Bet aplinkybė, pastačiusi iš kaimo 
kilusius žmones tautiško atgimimo pryšakyje, dar labiau nu
tolino dvarą nuo liaudies. Visuomeninė diferenciäcija pasida
rė skaudžiau jaučiama, nes tautiško atgimimo nešėjai skelbė 
visos tautos vienybę. Bet sulenkėjęs dvaras nesuprato-, kokia 
reikšmė ir kokios atmainos glūdi naujuose gyvenimo reiški
niuose ir gindamasis nuo mužikiškos kultūros, griežtai nusta
tė prieš .Jitvomaniją“. Labiausiai bajoriją baidė naujos de
mokratiškumo idėjos, skelbiančios kovą nusistovėjusioms luo
mų santykių tradicijoms. Todėl suprantama, kodėl tik maža 
bajorijos dalis nuėjo su atgimstančia karta ptiie bendro tautos 
kultūros darbo.
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Iš tųkelių pastabu galima spręsti, kaddvaroirkainio 
santykiai tautinio atgimimo laikais įgavo kitokios reikšmes. 
Prieš tai jie buvo daugiau socialinė blogybė, dabar — savotiš
ka tautiSko judėjimo užtvara. _ /

Visa tai turėjo pasireikšti ir literatūroj. jDvaro ir kaimo 
santykiu vaizdavimas pasitaiko jau ir priešaušrinėj musų lite
ratūroj. (Duonelaitis* o ypač Poška jautriai apdainuoja bau
džiauninko vargus, bet jie kitos išeities neranda, kaip tik 
pasiduoti Dievo valiai). Tautiško atgimimo laiku bajorijos ir 
liaudies santykiai atsiranda kitoj plotmėj, kitaip pasireiškia ir 
literatūroj. Spausdintas žodis buvo viena iš svarbiausių prie- 
monių žadinti tautinei sąmonei./ Todėl visa ano meto litera
tūra buvo tautinio visuomeninio pobūdžio — tarnavo lietuviu 
susipratimo reikalams. Po „Aušros“ visuomenės gyvenimas 
žymiai pasikeitė išaugo ir išsišakojo, tačiau literatūroj ilgą 
laiką pasiliko tie patys, visom srovėm bendri pažymiai: tau
tiškumas, liaudiškumas ir visuomeniškumas.

Šito laikotarpio, literatūra rado sau gausios medžiagos 
dvaro ir kaimo gyvenimo bei santykiią vaizdavime; Tas la
biausiai charakteringa ano meto beletristikai, nes tai buvo 
geriausia dirva sėti naujo laiko idėjoms. Daugumas rašytoju 
stoja liaudies pusėn, ją idealizuoja, prisitaiko prie jos gyvenimo 
ir jos supratimu. Tendencingai parodoma nė tiik rusu, bet ir 
dvaro priespaudą. Dvaras ir kaimas sustatomi vienas prieš 
kitą, bandoma suderinti ju santykiai, arba pasmerkiamas dva
ras. Visa tai labai chareikte ringą musu pirmosioms didesnio 
masto beletristėms: Žemaitei, Lazdynų Pelėdai ir Šatrijos'

■ Raganai; /? . /.J /..■/./ /■ i '
Z';'\ /'-.-v. ' H/ . ' ' V' ■ c
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Žemaitė, Lazdynų Pelėda iir Š/ Ragana yra išaugusios 
ir subrendusios tautiško atgimimo ideologijoj. Visos trys ba
joriškos kilmės, visoms pažįstama lenkiškoji dvaro kultūra, 
bet, to nežiūrint, visos laiku suprato “ir gyvai atjautė sava 
laikotarpio dvasią. Ir „Aušra“ ir „Varpas“ formavo šįų_^ ra
šytojų tautines bei visuomenines pažiūras ir davė jųjų kūry
bai impulsų. Romantiški tautos praeities svajojimai ir realūs 
gyvenamo momento reikalayima» veikia visas tris, bet kiek
vieną savotiškai. Tačiau visų kūryboj randam tai, kas daro 
jas visuomeniškas, tautiškas ir palankilas liaudžiai.

Kaip lietuvės patriotės jautriui reaguoja į visus opiuo
sius savo visuomenės reikalus ir rūpesčius. Kaip beletristės 
visuomaniniinkės turi panašių tikslų — i savo kūrybos medžia
gą dažniausiai eina visuomeniškai nusiteikusias: mokyti/ do
rinti arba smerkti/ 

J * . * ■ •• ’ ' ♦
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Pagrindinė jų kūrybos medžiaga yrą dvaras ir kaimas 
Netik moteriška' širdim, bet ir kūrėjo nujautimu numano, kad 
dvaras ir kaimas yrą perskirti gilios bedugnės. Visos atjau
čia nelemtą tautos suskilimą, bet kiekviena savąją nori tą blo- 
gumą pataisyti.

šių beletrisčių raštuose randame smulkmenišką kaimo 
gyvenimo tikrovę (Žemaitė); žūvantį dvarą ir neteisingus 
skaudžius bajorijos ir liaudies santykius (L, Pelėda); roman
tiškus senojo dvaro vaizdus ir bandymą suderinti nenormalius 
dvaro ir kaimo santykius (Š. Ragana).

Po šių bendresnių žodžių, teks plačiau pažvelgti į kiek
vieną rašytoją ir nustatyti, kaip jos vaizduoja dvaro ir kai
mo santykius.

1. Žemaitė-Juli ja Beiiiusevičiūtė-Žimantienė yra viena iš 
rašytojų, kuriai teko pergyventi ir savo akim matyti daug 
skaudžių dvaro ir kaimo vaizdu. Kilusi iš bajoriškos šeimos, 
labai branginusios lenkišką kultūrą ir kalbą. 10 metų rašy
toja išsiunčiama į dėdės lenkišką dvarą, kur prasilavina, pasi
skaito knygų, 1863 metų sukilimas sutrukdo jos mok Ra
šytoja gyvai pergyvena lenkmečio įspūdžius, užsidega lenkiš
kuoju patriotizmu. _ Tačiau bajorų artinimasis prie liaudies, jų 
lygybės šūkiai (,, Jūs broliai mužikėliai i *‘) taip pat nelieka ne
padarę įspūdžio. Rašytoja jau tada pradeda galvoti, kokis 
galėtų būti skirtimias bajorų ir mužikų tarpe, nes ir vienoj ir 
antroj pusėj esama ge^ų ir blogų žmonių. Bet žiaurus sukilimo 
malšinimas iššaukia reakciją — rašytoja vėl pasiduoda lenkiš 
ko patriotizmo bangai užmiršdama lygybės idėjas ir savo pa- 
palankumą liaudžiai. Tik vėliau, ištekėjusi už Zigmanto—su
kilimo didvyrio — kankinio — rašytoja pradėjo nutolti nuo dva
ro gyvenimo ir pažiūrų. Žimantas, nors ir mokėjo lenkiškai, 
bet buvo ne bajoras, visa širdim nekenčiąs dvaro. Dešimties metų 
pradėjęs eiti lažą, daugiau, kaip dvildešilmt metų kentęs var
gą, badą ir šaltį, patyręs visas dvaro apgaules ir rykštes. Jis 
nieku būdų nebenorėjo toliau tarnauti dvarui, todėl Žimantar 
įsigyja savo žamės sklypą ir pradedą savaranlklškai gyventi. 
Žemaitė, gyvendama kaimo aplinkumoje ir pdžinusj sunkią 
kaimo buitį/ pati įsitikino, kad dvaras daų'gęliu atžvilgių buvo 
žiaurus ir neteisingas kaimui. Ji pamatė ir tai, kad dvaras 
nenuvokė savo uždavinio — nebuvo savo krašto šviesa — 
gyvėno sau ir išnaudojo silpnuosius. Pagaliau, susipažinusi 
su tautiško atgimimo nešėjais, Žemaitė visai atsikrato Savo 
lenkystės ir bajpriškūmo, ir visai nutraukia santykius su savo 
praeitim.' / ’ ■

Žemaitė, ilgus pietus gyvendama sikurdžiioje kaimo ap
linkumoje, pažino kaimo žmones. Savo raštuose ji ir vaizduo*
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ja kaimo gyvenimą, nieko nepakeisdama įr nepaslėpdama... 
Kaimas yra Žemaitės ūrybos pasaulis, kuriame paprasti 
žmones dirba, vargsta ir rūpinasi dauginusia dėl savo, medžia
ginės gerovės. Žemaitė duoda gana daug tamsiu, nykią kai
mo gyvenimo vaizdu. Žmonių skurdas, vargas, žiaurumas ir 
kitos blogybės nustelbia visus geresnius jausmus. Ji parodo 
skaudžią kaimo šeimų gyvenimo dramą. Žmonių tamsumas, 
gaivališkas jų blogumas šiurpia tikruma stoja akyse. Žemaitė 
duoda ir Šviesesnių vaizdelių,parodo taikius žmonės ir ramią 
kaimo idilfe.

Taigi, beveik visa Žemaitės kūryba — su labai mažomis 
išimtimis —yra mūsų kaimo gyvenimo vaizdai. Dvarą Žemaitė 
vaizduoja netesioginiu būdų — • sų jos dvaru! galime susipažnti 
tik per kaimą. Kaimo vaizdelių veikėjai, dejuodami dėl įvai
rių gyvenimo bėdų, dažnai pasiskundžia ponų negerumu, {vai
riais pasakymais išreiškia savo nepalankumą dvarui. Nė vienas 
iš jų nemato dvare savo bičiulio. Visi nepasitiki dvarų, vis: 
dar gyvena nemaloniais ba udžlavos atminimais. Beveik nėra 
tokių vaizdelių, kur rašytoja turėtų Aslą vaizduoti dvaro gy
venimą. Visuose savo vaizdeliuose Žemaitė žiūri j dvarą kai
mo akimis. ?

Iš vaizdelių, kuriuose dvaro gyvenimas vaizduojamas 
daugiau betarpiškai, labiau charakteringi yra: ,3nčiuptas vel
nias“, „Prie dvaro“, „Atžala“; šis paskutinių daugiau {domus 
tuo, kad jame Žemaitė parodę savotišką bajorijos veidą ir pati 
pasisako kai’ kuriąs savo nuomones.

Vaizdely „Sučiuptas velnias” vaizduojamas dvaro dar
bininku gyvenimas ir jų santykiai su ponais. Ilgiau prie jo 
neapsistojant, tenka iškelti tai, kad Žemaitė aprašydama ku
mečių gyvenimą, ganą neigiamai ir šališkai! atsiliepia apie 
dvarą. Vaizduodama vargingą gyvenimą, Žemaitė tyčia sugre
tina dvarą ir darbininkus ir daro iš to išvadas.

Vaizdely „Prie dvaro“ yra parodytą kaimo kova! su dva
ru dėl ganyklų. Nesutikimas prasideda tuo, kad dvaras už* 
draudžia kaimui naudotis ganykloinis, kurifos tėvų ir senelių 
atmininiu buvo kaimo nuosavybė. Naujasis ponas nebenori 
priimti už ganyklą dvare einamų dienų'ir spiria kaimiečius 
daryti kontraktą. Kai kurie pasyviai sutinka. Bet svarbiausi 
vaizdelio veikėjai, Vincentas Baltaragis ir Juozapas Ciinokas* 
nutaria nepasiduoti. Visą reikalą sugalvoja Baltaragis, bet 
jis yra toks gudrus, kad pats nieko nedaro, tik per Cinoką 
nori pravesti savo planus. Cihokas, Baltaragio pramokytas,, 
atsisako pasirašyti siūlomą sutarti, išsibara su ponų ir prade - 
da bylą. Bet kaimynų nepalaikomas pralaimi — ganyklos 
tėrika dvarui. Tuo vaizdelis nesibaigia. Antras jo epizodas

• ' • ■ * ► . ■» • ■ ■ . . . '
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yra kelio taisymas per dvaro žemę. Baltaraglo dvilinkas bū
das vėl pridaro vargo Cinokui. Dvaro ir kaimo susirėmimas 
kyla dėl iškirstų prie kelio krūmų. Cinokui vėl tenka bylinė
tis su dvaru, bet pasiseka išsisukti. —

Ir šiame savo vaizdely Žemaitė iškelia neigiamas dvaro 
puses. Dvaras skriaudžia kaimą, išnaudoja jo neišmanymą, 
daro, kaip pelningiau ir patogiau. Nieko bendra nėra dvaro 
ir kaimo tarpę. Ponas nekenčia kaimo. Savo urėdui ir me- 
dininkųi įsako: „Už gyvulius, už mišką plėšti ligi kraujo, tegul 

• žino, kas ponas, o kas chamas“ (ž. R? II. 0
pe jau atsiranda tokių, kurie išdrįsta pasipriešinti dvaro valiai; 
Nebe taip pasyviai velka dvaro uždėtą jungą.kaip baudžiavos 
laikų kaimietis, kurio sunkų likimą Žemaitė parodo pasakoji-* 
mė „Iš baudžiavos laikų“. Tai tikra dvaro žiaurumo kronika 
pilna šiurpių praeities vaizdų, kurių tikrumą dar labiau sustip
rina ramus ir parastas Žemaitės pasakojimo stilius.

Kitokio pabudžio yra vaizdelis „Atžala“,kuriame Žemai
tė parodo dvarą ir kaimą visai iŠ kitos pusės. Vaizdelio fonas 
— margas Varniųmiestelioprekymetis. Kalvis, paprastas 
kaimo žmogelis, susitinka su bajorų, sūnumi įgimniziistu Bronis- 
laVu. Abu sąmoniingi lietuviai. Šnekisi, kaip geri draugai 
Kalvis nusiminęs, kad žmonės nesuprantą 'ir nenori skaityti 
veltui dalijamų knygų; peikia žmonių tamsumą, «nerangumą, 
neišmanymą. Bet rezignuota kalvio nuotaika ueatšaldo 
Bromislavo karšto noro padėti tamsoje vargstančiam kaimui.

„Atžaloj“ Žemaitė bando suvesti ilgų amžių perskirtus 
luomus — bajoriją ir liaudį* Senąja bajorų karta autorė nebe
tiki — tai naujiems laikams ir bundančiai tautai mirę žmonės. 
Iš jų nieko nebelaukia jie kaimo našta, visai susmulkėję ir 
užsidarę savo egoistinių užgaidų pasauly. „Atžaloj“ Žemaitė 

' keliais ryškiais šaržo bruožais duoda tokios bajorijos vaizde
li. Tokio dvaro aplinkumoj gimnizistas Bronislavas atrodo, 
kaip stebuklingai išaugusi nudžiūvusio kelmo atžala. Bronis
lavas — naujos kartos atstovas, kuriame prabunda lietuvio 
bajoro« sąmonė, kuris pradeda nujausti savo vietą visuomenėj. 
Bet Žemaitė neparodo, kaip Bronislavas kovoja su nepalankia 
dvaro aplinkuma ir kaip kelia nuskurdusį kajmą. Mes neži
nom, ar naujasis bajorijos atstovas atsistos ąnt savo kojų, nes 
ir pati autorė tuo abejoja: „Ar ta atžala išaugs kuomet didelė 
ir, drauge su kitais mūsų girių medžiais, puoš tėvų žemę — 
aš dar ne šiandien tikrai nežinau“ (Ž. R. I. 32 p.). Žemaitė, 
realiai galvodama ir realiai žvelgdama j gyvenimą, mažai te
matė bajorijos tarpe tokių atžalų kaip Bronislovas. Ir šiame 
savo vaizdely Žemaitė nesuderina nėtormalių dvaro ir kai
mo santykių ir neišprendžia, kaip dvaras ir kaimas galėtų kur
ti vienos tautos gyvenimą.
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2. LazdynųPelėda -- Sofija Ivanaitskytė-Pšibilauskie- 
iiė yraaritroji gana gausinga beletriste, daugėmusimedžiagos 
iš dvaro ir kaimo gyvenimo. Kilusitaip pat iš Žemaitijos ba
jorų. Tėvai lenkiškos kultūros, svajotojai romantikai — gy
venimo klajūnai. Namuose rašyto ja menka tegavo auklėjimą. 
Visa lektūra — romanai.Apie didelius žygius svajodama jau
na, nieko nepatyrusi, supainioja savo gyvenimą su nežinomu, 

~ pasaulio parė junu, girtuokliu Pšibilauskiu. Ir prasideda sun
kus,žiaurus, be jokių šviesesnių vilčių gyvenimas. Rašytoja 
skursta nykioj, migdančioj kaimo apylinkumoj. Nuoboduliui 
ir vargui užmiršti pradeda šį tą rašyti. Susipažinus su P. Vi
šinskiu ir kitais sąmoningais lietuviais, visa savo egzaltuota 
svajotojos siela persiima tautiško atgimimo idėjomis ir visiš
kai sutrauko ryšius su praeitim.

Visose savo 'apysakose L. Pelėda vaizduoja nelaimingus, 
likimo nuskriaustus, gyvenimo išjuoktus klajūnus, užgimusius 
vargui vargti. Ji stovi visti nelaimingųjų pusėj ir smerkia vis
ką* kas griauna jų laimę, drumsčia jų ramų gyvenimą. Šitoks 
rašytojos nusistatymas laibiausiai darosi ryškus, kai ji vaiz
duoja dvarą ir kaimą.

Plėšdama dvaro ir kaimo gyvenimą. L. Pelėda rečiau 
aprašo savo laikų gyvenimą. bet dažniau grįžta į sunkius bau
džiavoslaikus, j neramius lenkmečio pergyvenimus. Arba 
skaudžius praeities atminimus sujungia su ne geresne dabar
tim. Bet atsitinka ir taip, kad praeities dvarininkai yra rodami 
šviesesnėse spalvose, negu tie —- naujų laikų ir svetimų kra
štų dvasios prisigėrę, — kurie visai nesupranta kaimo žmonių. 
Tačiau visose apysakose giliai jaučiamas skirtumas tarp 
„mes“ ir „anie“. ’ ? . ■ ..

Apysakos, kur vaizduojami baudžiavos laikai, arba pa 
sakojimai tų laikų atminimais išpinti, turi daugiau pasyvios,, li
kimui pasidavusios nuotaikos. Žmonės, nors ir labai ponų 
skriaudžiami, kenčia tyliai; likimo smūgių neišlaikydami1 — pa
tys pasitraukia iš gyvenimo. Toks yra švelnių, bet nerealių 
spalvų vaizdelis „Stebuklingoji tošelė“, kur praeities gyvenimas 
pilnas liūdesio ir tylios rezignacijos. Dvaro neapykantą sušvel
nina autorės širdinga užuojauta nelaimingiesiems.

Kitaip yra apysakose, kur dvaras ir kaimas sustatomas 
vienas prieš kitą, kaip dvi kovojančios šalys. Didžiausia šios 
rūšies apysaka, yra „Ir pražuvo, kaip spnas“, kurioj dva
ro ir kaimo neapykanta išsiveržia žiauria kova dėl žemės. 
Apysakos turinys paimtas iš to laiko, kai dvarrninkai atleidę 
savo žmones ir baudžiavos užgrobdavo ir jų žętes. Tokių 
įvykių yra buvę, tačiau L. Pelėdos apysakoj tię patys įv^kįąi 
pasiekia negirdėto žiaurumo. Trumpai suglaudus, apysakos
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turinys yra toks; —■ Mirus senajam ponui, iš užsieniu grįžta jo 
sūnus ir sumano dvare įvesti naują tvanką. Kaimiečiai išgir
sta, kadnaujasis ponas sumanė atimti jų žemes ir sodybas. 
Ateina baugūs laikai. Už paskutinius skatikus samdosi advo
katą, rašo prašymus „į karalių“» bet tariamas advokatas juos, 
išnaudoja ir pabėga. Pagaliau ponas su dvariškiais ir kazokų 
būriu atvyksta varyti žmones iš gimtųjų sodybų. įvyksta 
žiaurus susirėmimas. Kaimiečiai ginasi iŠ paskutiniųjų. Bet 
kazokai ima žudyti žmones, uždega trobas, kerta medžius» yis^ 
ką naikina, kol gražus kaimas pavirsta griuvėsiais, kuriuose lie 
ka tik užmuštieji ir iš proto išėjės senelis Juozas. Naktį po su
sirėmimo didžiausias dvaro priešas Tamošius už viską atari/ 
nydamaS- sudegina dvarą, pasmaugia vokietį dvaro užvaizdą 
ir pats žūva liepsnose. O kazoku išvaikyti žmonės išsiblaško 
pasaulyje, skursta miestuose. Dvaras vis labiau smunka „tar
tum nekaltas kraujas, žmogžudžiu pralietas, ■Visa ką išdeigina“' 
(L. P. R. III 116 p.). Ponas, nebaigęs statyti naujų rūmų, išek 
na iš proto. Dvaras lieka biaurūs griuvėsiai, ‘kuriuose praei
ties šmėklos gąsdina žmones, O senelis Juozas — nekalčiau
sia dvaro auka — klaidžioja gimtinės miškuose, ieško žuvusios 
laimės.

Taip baigiasi pagrindinė apysakos įvykiu eiga. Šalia jos 
yra mezgami keli pašaliniai epizodai: visa istorija apie advo
katą Riškų, apie seneli Juozą. Pašalinių asmenų ir įvykiųipy- 
nimas dar aiškiau parodo niekšingą dvarą ir skriaudžiamą 
kaimą. .■■■■’■ #. J

Kaimo neapykanta dvarui įkūnyta Tamošiaus asmeny. 
Jis pirmas sužino apie dvaro sumanymus atimti žemę, jis visus 
ragina pasipriešinti. Jis nekenčia ir tų. kurie nori geruoju su- 
sikalbėti su ponu —• įtaria niekuo nekaltą senelį Juozą ir kė 
sinasi jį nužudyti. Tamošius tai baisi juodą neapykantos aist
ra ir gaivališkas prisirišimas prie savo žemės. Kaimo keršto 
dvasia yra senoji baudžiauninkė Laurinaitienė, kurios atminty; 
paskutinėse gyvenimo valandose nubudo visos nežmoniškos 
dvaro skriaudos ir noras už viską atsälyigihti. <
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Vyriausias apysakos veikėjas yra senelis Juozas, kurią 
pergyvenimuose dvaro ir kaimo santykiai pasiekia tragišku
mo. Senelis7 Juozas išsiskiria iš visų savo kaimynų. Tat jikvėp- 
tasiš kaimo meninkas (kaip jis dažydavo klumpės!), ramus, 
taikus, geraširdis, visa siela suaugęs su gamta ir su tuo žemės, 
kampeliu, kurį jam ponas dovanojo už ponaičių išgelbėjimą 
skcįŠtąnt. Jis vienas palankiau Žiūri į dvarą. Kai visi atsisa
ko geruoju tartis su dvaru, senelis Juozas eina vienas savo šir
dyje rengdamas graudingą prakalbą į jaunąjį poną. Bet pama7 
tįš pasikeitusi dvaro vaizdą — išdraskytus paukščių lizdus, iš-
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ki r stus senuosius; skroblus, nugriautą senąjį kryžių — supran
ta senelis Juozas, kad tokiam dvare nebebus kam klausyti 
graudingu prakalbą. „Nei proto, nei širdies nebeliko prie tų 
ponų“ šnabžda siaubo pagautas (L. R R. III. 20). Nusivylimas 
ir skausmas priveda ji prie pamišimo. Apysakos pabaigoj se
nelio Juozo asmuo įgauna nerealių bruožu. Jis tampa tarsi vi- 
so kaimo įkūnyta kančia ir nelaimė, valkčio jantil iš vietos į vie
tą ir pamišėlio balsu šaukianti į dangų: „Pabusk, Dieve, pa
busk!“ (L. P. Raštai, III. 117).

Senelio Juozo ašmuo ir jo pergyvenimai rašytojai buvo 
gera priemone iškelti visoms dväro nedorybėms parodyti dva
rą ir kaimą skiriančiai’ bedugnei. Šioje apysakoje tarsi sukon
centruota visa kaimo neapykanta dvarui, surinktos visos dva 
ro dėmės i vieną pasibaisėtiną vaizdą.

Lazdynų Pelėda visiškai neigiamai nusistačius į dvarą. 
Dvarininku gyvenimui vaizduoti ji pasirenka juodžiausias, spal
vas. Dvarininkus charakterizuoja tokiais vardais: „Supuvėliai, 
žmogžudžiai“ (L. P. R., III t. 104 p), bėdini idiotai“, „moraliai 
ir fiziniai griuvėsiai“ (L. P. R., II 3). L. Pelėdos dvaras — tai 
žūvanti visuomenės klasė, tai puvėsiai, kurie nuodija sveiką 
kaimą. Tai matom „Klajūne“, „Našlaitėje“ ir kitose apysa
kose. — „Saugokis dvaro ir dvariškiu ir atmink senų žmonių 
priežodį: dvaras ne kaimynas, o ponas ne brolis“, — sako mir
dama Bagdonienė savo dulktai Roželei (L. P. R., I t. 150 p.). 
Panašiai nusiteikę ir visi L. Pelėdos kaimiečiai.

Tamsiajam dvarininku gyvenime labai reta šviesesniu 
bruoželiu. Randam ją keletą, bet jie išvesti tik pripuolamai ir 
nieko geresnio nelemia, štai vaizdely „Prie pat dvaro“ pasi
rodo svajotoja dvaro panelė. Ji užjaučia vargo žmones, norė
tu „jiems seseria būti“, bet nežino kam. Arba vaizdely, „Kas 
priešas“ dvaro ponaitis studentas jaučia vargingą liaudies buitj. 
Jis naujos dvasios žmogus, svetimą s gimtajam dvarui nors aiš
kiai ir nenuvokia, kur jo keliąs. Bet jam netenka gyventi—sukili« 
mo metu žūsta kazoku užmuštas. Geruosius ponus L. pelėda 
palieka tik senelių pasakose, tolimuose praeities atminimuose. 
Bet tie gerieji ponai, kurie nori išsiveržti iš egoistiniu užgaidu 
kevalo, yra bajorijos izoliuojam, smerkiami, vadinami „svajo
tojais, chlopomanais ir maniakais“ (L. P. R., II t 200).

. . . . ■ . ‘ ■ t ■ . ■ ■ ■

L. Pelėda stovi kaimo pusėj ir be pasigailėjimo pliekia 
dvarininkus, rodo jų klaidas ir smerkia jų gyvenimą: „Tie, ku
rių rankose buvo visa, galėjo būti tamsiosios liaudies Šviesa, 
galėjo daug, kad būtų norėję, bet jie nenorėjo nieko, nepripaži
no nieko, tik savo rykštes“ (L. P. R„ I t. 25).

■ 4
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Vienintelis, dvaro issiigelbejittias yra išeiti, (nors iš įkalnė 
stovinčių, bet jau iš griūvančių dvaro rumų ir sutapti su liau
dimi. Tai naujasis Stenės kelias: dirbti kartu su liaudim, gy- 
yenti ne dėl savęs, bet dėl jų— „dėl pakalnės —r būti jų tarpę*4 
(L. P. R„ II t. 57).Tačiau toji liaudies ir bajorijos vienybės 
idėja nėra aiški L. Pelėdos kūryboj — ją visiškai užtemdo ra
šytojosneapykantadvarui.

■ • ■ . *• » * » * ' . ■ * * ■ ■ . . , •
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32



NAMU ŽIDINYS
Gyvenamojo buto higiena

/ ■ J. Petrauskaitė
Apšildymas.

I , ,■ ... ■ • ■ ■ • . • ‘ . . . ■

: Daugpatogesnis ir švaresnis apkūrenimo būdas y ra cent- 
ralinisšildymas. Skiriame tris jo rūšis: oro, ir vandens garu šil
dymas ;_ jų visų principas maždaug vienodas; dideliam katile 
namo rūsy sušildyti oras, vanduo ar garai vamzdžiais nuveda
mi į cisternas ant aukšto, o iŠ ten — i visus kambarius. Cen- 
tralinis šildymas mieštuose dabar gauna vis daugiau ir dau
giau teisių išstumdamas mažiau patogius vietinio šildymo bū
dus,tad čia pasistengsime su juo plačiau susipažinti. ? ■

Apšildant oru, jis įvedamas i kambarį sienos vidury, kiek 
arčiau lubų, o apačioje įtaisytas vamzdys sugedusiam orui' iš
vesti. Šio būdo teigiamos pusės: greitas {šildymas ir nuolati
nis įvedimas į kambarį gryno oro. Neigiamos pusės: I) apsun
kintas šilumos teikimo reguliavimas, o todėl dažnai butas per
daug įkaitęs, 2) per daug sausas įeinąs oras kenksmingas žmo
gaus organizmui ir neretai sukelia alsuojamųjų takų ligas, 3) 
dulkės lengvai gali patekti į šildymo katilą, duoda kenksmin
gus degimo produktus ir biaurų kvapą. Šio šildymo būdo vei
kimo r adius — 12 metru, todėl negali būt taikomas didesniems 
namams, arba reikalingą daryti keli katilai!. Bendrai, šis bū
das dabar vartojamas, o gyvenamiems namams veik visai 
netaikomas. . . . . .

Centralinį apšildymą vandeniu skiriame į žemo i r aukšto 
spaudimo šildymus. : Žemo spaudimo šildymas cisterna ant 
aukšto yra atvira, todėl vandens temperatūra negali pakilti 
virš 100°C. (paprastai esti apie 90°CJ. Iš ten vanduo patenka 
į visus kambarius ,kur šildomam paviršiui padidinti vartojami 
vadinami radiatoriai — spiraliai susuktas vamzdys, kuris ga
li būti įjungtas ar išjungtas iš bendros vamzdžiu sistemos. 
Radiatoriai statomi prie išorinės kambario sienos, po pat lan
gais, kad būtų sušildomas šaltas, ateinantis iš lauko oras, ku
ris dėl savo sunkumo krenta žemyn. Teigiamos pusės: 
j) katilo turinys nesusisiėkdamas su kambario oru negali jo 
gadinti, 2) patogi vietinė šilumos reguliacija, 3) vamzdžiai nei- 
kaitinami ilki aukštos temperatūros ir nesvilina kambario dul
kių. Neigiamos pusės: brangumas, nes neįkaitinus gerai van
dens kambariui įšildyti reikalingas žymiai didesnis jo kiekis
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Šio šildymo veikimo radius — 60 mtr. Vartojama gyvenamuose 
namuose ir mažesnėse įstaigose.

Vartojant aukšto slėgimo šildymą, po atmosferos 
spaudimu oras įkaitinamas iki 160—200°C. Teigiamos pusės: 
kambariui apšildyti reikalingas žymiai mažesnis vandens kie- 

, kis ir siauresni vamzdžiu spindžiai. Neigiamos pusės: per 
daug įkaitinti vamždžiai svilina kambario^dulkes ir gadina 
orą. Šis būdas dabar labai retai vartojamas.

Centralinis vandens garą šildymas skiriasi tik tuo, kad 
į uždarus rezervuarus aukšte pravedami garai, kurie ten 
kondensuojasi ir vandens pavidalu pravedami į kambarus. Kon
densuodamas garai atiduoda daug slaptosios garavimo Sto
mos, todėl reikalinga įkaitinti mažesnis vandens kibkis. Šil
dymo katilai gali būti įtaisyti net toliau nuo gyvenamojo na ■ 
mo. šis būdas vartojamas didelėms įstaigoms, net ištisiems 
miesto kvartalams apšildyti.

t* .

Kambario vėdinimas.
I gyvenamo kambario orą nuolat patenka įvairią kenksmingą 

medžiagą. Prisirenka šiluma ir vandens garai, kurie sudarę kiek 
žymesni kiekį, trukdo žmogaus kūno šilumos reguliaciją. Kvė
puojant ir kuriant ugnį .sumažinamas kambario deguonis tiek, 
kad apsunkinamas kvėpavimas. J kambarį išskiriama namu 
ūkio ir žmogaus medžiagos apykaitos produktai, kaip anglies 
dvideginis ir įvairios kenksmingos ir nemalonaus kvapo du
jos. Daugybės mikroorganizmą gyvena mūšą butuose ir nuo
latos patenka kartu su dulkėm per langus, sienas, atnešamos 
ant koją, drabūžią ir tt. Dulkės kenkia mūsą organizmui,-er
zina plaučius; patekę ant odos užkemša poras ir tokiu badu 
nepraleidžia iškvėpuojamo oro ir odos produktą. ? Prakaitas, 
riebalak įvairūs medžiagos apykaitos produktai, nepašalinami 
nuo odos paviršiąus, skyla, gaminasi įvairios kenksmingos ir 
nemalonaiūs kvapo medžiagos, kurios kenkia organiizmui. Vi
sa tai verčia ieškoti būdą pašalinti toms kenksmingoms me
džiagoms ir įvesti grynam orui. Kiek gi to oroi reikalinga 
įvesti vienam, žmogui?- Apskaičiavimo pagrindan dedama 
arba vandens garą produkcija, arba anglies dvideginio kiekis. 
Antrasis būdas vartojamas dažniau. Pats anglies dvideginis 
(CO2) nėra kenksmingas organizmui, bet pastebėta, kad kartu 
su juo išskiriamos, kad ir negausios, bet labai nuodingos me
džiagos. Ją sąstatas dar nėra galutinail .ištirtas ir ją kiekis 

• nustatyti negalima. Tačiau, pastebėta, didėjant CO2 kiekiui, 
proporcingai didėja ir tą dują kiekis, o prie 1% CO2 kambario 
ore, susidaro jau gyvybei pavojingas ją procentas. Nustaty 

1 ta, kambary neturi būti per 0,7% C02, o lauko oras turi 0,3%.
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Apskaičiuojama, kad vienam žmogui per 1 valandą reikia 75 
kbrii* gryno oro. Tad, jei laikysime ikambariokubatūrosiior- 
ma, kaip mūsų jau kalbėta, 25 kbm.. tai turėsime orą pakeisti 3 
kartus per valandą. Tas iš dalies atliekama natūralia sienų 
ventiliaciją arba atidarant langus. Tačiau to dažnai yra per 
maža, ir reikalingi dirbinį ventiliatoriai. Jiems Įtaisyti panau
dojama vėjo, temperatūros skirtumo, arba motorų jėga. Pir
mais dviem atvejais mes daromės priklausomi atmosferos pa
sikeitimų, o tai ne visados patogu. Žiemą temperatūrų skir
tumą išnaudoti labai patogu įrengiant prie krosnių ar centra- 
liniöšildymo Įvairius prietaisus grynam orui Įleisti į kambarį 
ir sugedusiam išleisti. Mechaniški oro ventiliatoriai vartoja
mi dviejų rūšių z vieni jų siurbia iš kambario sugedusi orą, 
kiti —- Įleidžia .gryną orą. Antrasis būdas daug dažniau var- 

r tojamas ir jo gyvenamiems namams visiškai pakanka.

Šviesa.
’ ■ " ■ * , ,

I kambarį turi patekti pakankamai dienos šviesos, nes 
saulės Šviesa teigiamai Veikia žmogaus organizmą • didėja 
medžiagos apykaita, gerėja apetitas, pakyla darbingumas; žmo 
gus pasidaro judresnis, veiklesnis, geriau nusiteikęs. Saulės 
spinduliai naikindami bakterijas švarina musų kambarių orą. 
Jie yra tiek šilti, kad gerokai sušildo namų stogus ir pietines 
sienas, o vasarą ir gerokąi jas Įkaitina. Todėl statydami na
mus arba rinkdami butą turime žiūrėti, kad nebūtų j šiaure 
nukreiptų, visiškai saulės neapšviečiamų kambarių. Patogiau 
turėti 1 pietų-vakarus ar pietų-rytus ir šiaurės-rytus, arba 
šiaurės-vakarus nukreiptus kambarius, kurių vienus saulė 
apšviečia iš ryto, kitus — po pietų. Saulės turi patekti į kam
barį betarpiškai, bet ne atsimuš nuo gretimo namo sienų, 
nes tokia šviesa esti menka ir nepakankama darbui. Tinka
ma darbui šviesa 40 - 50 met^o-žvakių. Apskaičiuojama, 
kad kambario-langai turi užimti Ve—Vs dalį grindų ploto; mi- 
nimalis langų plotas pagal Flügge —01,52 grindų ploto. Po
žemiai, į kuriuos betarpiškai visai nepatenka saulės spindu
lių, negali būti žmonių gyvenami.

Stengdami e s kuo daugiau įleisti j kambarį šviesos, netu
rime mažinti langų ploto, kabindami tamsias, spindulių nepra
leidžiančias uždangas. Ypačiai branginama aulkštesniųjų lan
gų dalių šviesa, dėlto moderniškai Įrengtam bute visai kitaip 
puošiami langai negu seniau. Dabar uždangos daromos švie
sios, dažniausiai baltos, plonutės ir permatomos; dažnai net 
iš tinklelio. Jeigu langų plotas yra mažas — jos kabinamos 

: ant sienos šalia lango. Apatinės lango dalies uždangos, be 
kurių sunku apseiti gyvenant mieste, šviesos, palyginti, ne-
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daug užstoja. Uždangos dabar daromos taip pat trumpesnės 
“-tik iki langų apačios, bet nė iki grindų, ries! taip lengviau 
palaikyti 'kambario švara. -

— Vakarais ir dienų, jei butas yra tamsus, vartojame dirbti
ni apšvietimą. Seniau pasitenkindavo primitivionr balanom, 
augalinių ir gyvulinių aliejų lemputėm ir žvakėm. Žibalo lem
pos, pradėtos vartoti naujesniais laikais ir greit išstūmusios, 
visus tuos budus, dabar turi užleisti savo vietą elektrai. Lie
tuvoje visi didesni miestai- jau turi elektros apšvietimą, o ve
dama Lietuvos elektrifikacija duos elektros mg
teliams ir kaimui. Apšvietimui statome šiuos reikalavimus: 1) 
šviesa turi būti pakankamai stipri, 2) turi būt lygi (nemirkčiotk 
3) neturi paimti iš kambario daug deguonies ir 41 neturi duoti 
kenksmingų ir biaūraus kvapo degimo produktų ir suodžių; 
Elektros šviesa atitinka visus reikalavimus ir, tuo tarpu nieko 
tobulesniomes neturime.

Elektros lempučių stiprumas parenkamas pagal kambario 
didumą, lempučių vietą ir reikalą, kuriam jos taikomos. 
Bendrai, matinės lemputės, nors ir yra gal kiek tamsesnės, 
bet neerzina per daug ryškia spalva akių retenos.. Aukštai, 
prie kambario lubų, kabančios lempos apšviečia visą kamba
rį, bet dirbti smulkų darbą tos šviesos nepakanka, tam yra 

. vartojamos stalo lempos. Joms pilnai pakanka 40 - 50 žvakių 
stiprumo1 lemputės. Dirbant, pay., rašant, šviesos spinduliai 
neturi kristi.į mūsų akis, bet apšviesti mūsų darbą. Rašomam 
stalui vartojama dažniausiai statomosios lempos su apdan
galu, iš oro tamsesnės, dažnai žalios spalvos, iš vidaus *— 
baltos. Tas lempas galima sukti įvairiom kryptim ir nutaiky
ti šviesą kaip patogiausia.

HKambario įrengimas Ir sutvarkymas.
Kalbėjome apie kambario didumą, orą, šviesą, turime pa 

žiūrėti dabar ir kambario vidaus įrengimą ir jo sutvarkymą, 
nes tai yra taip labai svarbus dalykas. Nuo tinkamo kamba
rio įrengimo pareina tai, ar mes įstengsime sudaryti higieniš
kas gyvenimo sąlygas sau ir kitiems, su mumis gyvenantiems. 
Modernioji statyba stengiasi duoti žmogui1 kuo daugiausia 
erdvės, šviesos, gryno oro, laisvės. Kambarys ne užgriozdi
namas įvairiais reikalingais ir, dar dažniau, .nereiikalingais 
daiktais j pagražinimais, skudurėliais, kad žmogus neatrodytų 
gyvenąs žaislų dėžutėje, bet paliekama kuo daugiausia laisvos 
vietos. Dabartiniu metu vyraujančios architektūroje tiesios 
linijos taikomos ir kambario vidaus įrengimui. Juo labiau, 
kad tokiu būdu mes lengviau galėsime apsisaugoti nuo dulkių,

I < • '* — 1 ’ '
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apie kuriu kenksmingumą mes Jau kalbėjome anksčiau. Čia 
nemanau plačiau, nagrinėti moderniosios statybos krypties. tik 
noriu iškelti kai kuriuos jos savumus, ankštai susijusius su 
kambario higiena. O tokių savumu modernioji! statyba ir ar
chitektūra turinemaža.

Naujai pasireiškianti meno, muzikos, ypač literatūros, 
kryptis, reikalaujantipaprastumo, tikslumo, tas naujoviškasis 
realizmas, „Sachlichkeit“, atmetąs viską, kas nereikalinga, 

’ kreipiąs žmogaus dėmesį tik į esmingus dalykus, žymus iri sta
tyboje, ir 'baldu produkoijo je.Stengiamasi išlaikyti du dalykai: 
paprastumas ir tikslumas iš vienos pusės, iš kitos nemėgstama 
taip pat nė per didelio vienodumo, ieškoma nauju, moderniajam 
žmogaus gyvenimui patogiu ir gražiu formų. Ši naujoji kryp
tis ypač svarbi tiems, kurie turi vieną kambarį darbui, poil
siui, miegui, bet, dirbdami savo profesijos darbą ar studijuoda
mi, negali skirti daug laiko kambario švarai ir tvaikai palai
kyti. Tai čia jiems tenka būti labai ekonomiškiems -ir gerai 
nusimanyti apie tuos dalykus, kad galėtų sudaryti sau sveiką 
ir darbui bei gyvenimui tinkamą aplinkumą.

Baldo gražumą sudaro ne jo brangumas, ne jo raizgytos 
linijos, kurios per ilga pavarginą alki ir nusibosta, ne įvairūs 
pagražinimai, kurie dargi kartais padaromi neskoningai, pa
prasto staliaus amatininko; baldas gražiai atrodys tada, kai 
jis bus pritaikintas prie viso kambario, rūpestifngai padirbtas, 
turės gražią proporcingą formą. Dabar vis labiau mėgstamos 
tiesios linijos, statūs kampai, lygus paviršius, kurie lengva 
švariai laikyti. Vadinamiej: „koirnbiinuoti“ baldai ypač tinka 
studentų ar šiaip dirbančių kambariui. Jie maža užima vie
tos, nes dažnai tas pats daiktas tarnaują įvairiems tikslams: 
Patogiai įtaisyta uždaromoji lentyna pavirsta rašomuoju sta
lu,. kai ištraukiame ar nuleidžiame jos priešakilne sieną. Poil
sio metu jį vėl pakeliame, o viduj sudedami visi rašpmffleji da
lykai,knygos, popieris, rašalinė. Vietoje lovų vartojami mink
štasuoliai dienos metu ®ip sutvarkomi, kad kambarys visai 
neatrodo miegamasis. Minkštos kėdės ar sofos padirbami taip, 
kad juos butų galima lengvai išardytu išimti ir, ląfcas nuo lai
ko, gerai išdulkinti bei išvėdinti. Tačau aišku, kad ir senus 
baldus turėdami, galime higieniškai, sveikai įrengti kambarį, 
tik reikia ypač susirūpinti jo švara ir tvarka. Be kitų daly
ką, čia turi reikšmės ir kambario pagražinimai.

Jau kąlbėjomą apie langų užtiesimą. Dabar tegalime tai 
pakartoti ir priminti, kad naujoji butų statyba nenori! visiškai 
nuogų sienų ir langų, bet nori tą dalyką sutvarkyti ir sure
guliuoti. Jei pirmiau langai būdavo taip užtiesiami, kad saulės
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spindulys ir giedriomis dienomis nepatekdavo į vidų, tai da
barstengiamasi tik tiek papuošti langus, kiek reidą, kad 
1) kambarys vis dėlto būtų jaukus ir gražus, kad 2) apsaugo
tų apatines langų dalis nuo gatvės, ypač žemai gyvenant..Bet 
ne vien langų uždangalai reformuojami. Stengiamasi mažiau 
dėti įvairių staltiesėlių ir papuošimų ypač ten, kur neturimą 
daug laiko kambario švara rūpintis. Ant stalo, langų, lentynų 
viršaus gerai būtų nepalikti jokių daiktų, bet, jei galima, su
krauti vfea tai į stalčius ar skrynias. Tie visi menkniekiai ir 
pagražinimai labai lengvai apdulka, bet sunkiai duodasi valo- 

-mi, net labai gerai prižiūrimi. O ką jau kalbėti, jei tai tenka dary
ti dirbančiam, studijuojančiam ar apskritai vienam gyvenančiam 
žmogui. Tat geriau sukraukime juos į kokią nors atliekamą 
dėžę, arba visai jų neturėkime.-Kambariui pagražinti pastaty
kime vieną kitą gėlių puodelį ar įmerkime į vazoną porą žiedų. 
Tai daug grąžiau atrodo, negu daugybė pigią niekniekių.

jei tam pačiam kambary stovi lova, ji turi būti ypač 
tvarkinga ir švari. Nereikia užtiesti ją taip, kad galai siektų 
grindis. Tuomet palovy susirenka daug dulkių, jis nėr lengvai 
prieinamas orui ir saulės spinduliams. Jokių daiktų į palovį 
negalima statyti: jokių senų batų, atliekamų dėžių, čemodanų 
ir kitų nereikalingų daiktų. Lovą, atsikėlus iš ryto, gera pa
likti neklotą kai kurį laiką, atidaryti langą ar paleisti ventilia
torių, kad i šs i vedi n tų patalinė. Žinoma, tai sunkiai įvykinama, 
kai tenka ir miegoti, ir dirbti vienam kambary. Tokiais atve
jais galima pasitenkinti tik gera kambario yentiliačija iš ryto. 
Baigdami dar turime porą žodžių pasakyti apie grindų ir sie
nų priežiūrą. Jos turi būti labai švariai laikomos, nes susirin
kusios dulkės kenkia kambario orui, ir grindų duobutėse (tar
peliuose) susidaro palankios sąlygos bakterijoms. Bent vieną 
kartą per savaitę grindys būtinai turi būti plaunamos. Jei 
kambariai neapleisti ir gerai prižiūrimi, tai gali lengvai atlikti 
kiekviena studentė ar valdininkė, kuriai nėr kas patarnauja. 
Kad grindys nedulkėtų, gerai išplautos jos tepamos. įvairiais 
tepalais, kurie labai pigiai ir lengvai pačių gali būti pagaminti. 
Pav., grindis galima ištrinti beveik sausu, i žibalą pamirkytu 
skuduru, nes žibalas turi dezinfekuojančių savybių. Arba ga
lima paimti dvi dalis mašinų aliejaus ir vieną dalį benzino, ir 
tepti su vilnoniu skuduru. Tuomet grindys ne dulka dir pakan
ka jas kas rytas sausu šepečiu pašluoti.

Jei sienų dalis ištepta aliejiniais dažais, laikas nuo laiko 
juos reikįa nuplauti. O šiaip reika visuomet nušluostyti dul
kes; o kad jų neprisirinktų per daug, nepatartina per daug ka 
binti įvairių fotografijų, pigių paveikslėlių. Verčiau pasiten
kinti vienu geresniu dalyku, ar palikti šienas visai tuščias,
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Moteris ir dvasinis gyvenimas.
Kai galvojam; apie žmogų ir apie tai, ką žmogus yra su

kūręs, savaime išplaukia išvada,_ 
žmonių nėra. Taip pat negali būtii belyčio žmogaus, o yra 

te, dvasios išreiškimas apribotose formose, — visa ką vadi-

H

teriai. Bet beveik iki šiol viso kplturilnio gyvenimo įkūrimas
■ nr ; ............ . ... . ... .

Paskutiniais šimtmečiais moteris pradėjo pasireikšti ku- 

pos kultūrą. Netiesa, kad moteris iki šiol kultūrai nieko arba 

Europos kultūrą. Moteris buvo pirmoji žemdirbė. Moteris

kad pasaulyje abstrakčiu 
__ _________ _ » o yra 
arba vyras, arba moteris. Aplinkumos vaizdavimas subjek
te, dvasios išreiškimas apribotose formose, — visa ką vadi
nam kultūra, — yra sukurta bendradarbiaujant vyrui ir mo
teriai. Bet beveik iki šiol viso kplturilnio gyvenimo įkūrimas 
ir plėtojimas buvo pripažįstamarriik vyrui. .

Paskutiniais šimtmečiais moteris pradėjo' pasireikšti ku- / 
rybiniam gyvenime. Tuo ji padėjo praturtintu Vakaru Euro
pos kultūrą. Netiesa, kad moteris iki šiol kultūrai nieko arba 
mažai tedavė. Tik pažiūrėkim į žmonijos istoriją ir Vakarų 
Europos kultūrą. Moteris buvo pirmoji žemdirbė. Moteris 
padarė vyrą sėsliu. Vyrą sukurtos idėjos gyvenime yra dau
giau moterų realizuojamos. Pavyzdžiu gali būti šv. Pranciš
kaus pasekėja šv. Klara, tobulai realizavusi pranciškonu idė
ją. Seniau moteris dvasiniam gyvenime užėmė pasyvaus da
lyvio vietą. Bet be moters mūsą kultūra butu kaip na
mai be pamatų, išgriautais pamatiniais rąstais. Tokie namai 
sugriūtų. Arba, tikriau sakant, jie visai nebūtų buvę pastaty
ti. Vyras kultūrą sudarė moteriai1. Moteris kultūrą saugojo, 
palaikė ir platino. Kultūra turi išreikšti vyro dėkingumą mo
teriai už tai, kad moteris yra vyro gyvenimo kušvėlnintoja 

c

ir piižiba. Moteris y i’a tas nuolatinis audimaiss, i 1turį vyras
įaūd:žia pasakų, padąvimu, istorijos < meno piįveiksius. Visa,
ką "vyrąs mąsto, kuria arba svajoja, skiria art* A • * ra Dievui, arba
moteiriai. Šiandieną nauja yra tik tas, kad moteris; įžengia i
iv u r y VlliĮ g.y VCIlHIUį Jd.1

Dvasios kūryba i
4. Ivcll.[J- Cviv iy V LIOll-o . V 

galima tik ten, kur dalyv
...

rauja kartu vy-
ras ir moteris. Genialūs; yra tik toks veikalas, kririame pasireiš-
kia begalybė, transcendentiškumas. Visa tai įkvepia moteris. 
Genijus beribis jautrumas. Ir, kai tą jautrumą paveikia mo
ters įtaka, atsiranda genialus kūrinys. Dantė pasakė visiems 
laikams: tai yra Beatričė, užžibinusi tarp jo sielos ir tiesos 
žiburį. Nežiūrint visų simibolįskų aiškinimų, Beatričė Porti- 
nari yra buvusi konkreti moteris, kuri Dantėj pažadino geni
jaus kibirkštis. Kiekvienas tikra prasme giniališkas kūrinys, 
yra moters sužadintas, ir, kai veikalas, moters įkvėptas, vy-
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ro sukurtas,, išvysta pasauli, jį vadiną vyro kuriniu. Bet mo
teris žino, kad; tas kūrinys giliausia prasme jai priklauso.

Paskutiniais laikais moteris įžengė į viešumą. į organi
zacini, ekonominį, mokslini, gyvenimą. Niekas jai dabar ne- 
užginčys gabumo būti' gera gydytoją, Juriste iir užimti vietas, 
kurios iki Šiol buvo prieinamos tik vyrams. Bet moteris ir 
šiandien turi pasilikti tuo, kas yra iš tikrųjų, būtent: dva
sinio, kultūrinio gyvenimo nešėja ir saugotoja. Bet ji taip pat 
turi aktyviai darbuotis visose kultūros plotmėse.

Iki sol buvo pripažįstamas kultūros darbe vyrui^aktyvn- 
mas, moteriai pasyvumas. Dabar aktyvumas stoją šalia ak
tyvumo. Bet disharmonijos čia būti neįgali, mes kitoks yra 
moters aktyvumas, kitoks vyro. Tuo būdu moters aktyvu
mas gali tik papildyti vyro aktyvumą. Vyrai skeptiškai žiū
ri i moters darbą. Pati moteris mažiau džiaugiasi savo nau
jąja laisve, negu buvomanyta. Ir, jei vyro kūrybai gresią 
pavojus dėl jo perdidelės drąsos, tai moteriai pavojus arti dėl 
jos perdidelės nedrąsos. Nedrąsos pavojus padidėjo dėl ap
linkybių, kuriose moteris turėjo sukurti savo viešą liir dvasi
nę visuomenėj padėti. Ji stojo politikos darban tada, kai Eu
ropos valstybėse vyko • įvairus perversmai; stojo ekonomMn 
gyveniman, kai visur bujojo racionąliząvtaas - stojo į dvasini 
gyvenimą, kai visa Europa sirgo dvasios krizių. Ji įėjoj 
sau svetimą, nedraugišką pasauli, ir nežinia, ar moters išė
jimą viešumon, kaip tik tuo momentu, galima laikyti pažanga.

Bet nežiūrint visų sunkumų, kuriuos moteris sutinka 
' savo darbe, tas moters aktyvumas yra tik sveikintinas. Mo

teriškoji aktyvumo forma derinasi su vyriška aktyvumo for
ma, taip pat, kaip anksčiau derinos vyriškas aktyvumas su 
moters pasyvumu. Iš to seka, kad dabartinė vienašališkoji 
mūsų kultūra dėl daugiau atsiradusių joj pajėgų, nebus va
roma toliau ta pačia vaga. Bendrai moteriai su vyru dirbant 
susiformuos tikra žmogiškoji kultūra, tikras naujasis humaniš
kumas. Tokia kultūrą galima tik kiščioniško tikėjimo plot
mėj.

Giliausia, ko vyrąs ieško motery, yra religija, ryšys su 
Dievu. Moteris savo dvasia stovi kaip tik ten. kur susitinka 
prigimtis Su viršprigimtimi, kur jos viena kitą veikia. Moters 
siela tuo atžvilgiu yra ypatingu būdu n a t u r a I i t e r ę h r i- 
stiana, / > ■

Didžiausia mūsų laikų liga yra tikybos išskyrimas: iš gy* 
venimo. O moteriai toji liga yra jau mirtina liga. Moteris 
yra radikalesnė už vyrą. Ji greičiau prieina nuo abejojimų 
prie paneigimo, nuo abejingumo prie netikėjimo. Abejinga reli
gijai moteris yra nutolus nuo savo moteriškosios prigimties.
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Priešingai, religingai moteriai visos naujenybės, visos laisvės, 
praplatintas galvojimas bus tik kelias i tobulėjimą ir į atnau- • 
jintą, turtingesnę, tikrai žmogišką kultūrą.

Musu religinis gyvenimas yra kūrybiškai skurdus. o mū
sų kūrybiškas gyvenimas yra religiškai skurdus. Moters už
davinys yra mūsų laiku kūrybinio gyvenimo sąmonėj sukelt i 
pažinimą, ir pripažinimą sąryšio prigimties su viršpr^imtimi. 
Moteris turi padaryti, kad vyras, laikas, ateitis artėtu į Dievą. 
Tai yra moters uždavinys, nes ją Dievas pastatė ten, kur pri
gimtis susisiekia su viršprigimtimi, nes pati moteris yra Die 
vo. (Santrauka straipsnio iš „HpchlamL August 1930).

L'y' - ? ? y J. T-tė

Moterų psichologija. Šia antrašte buvo spausdintas siu 
mėtą „Logos“ 1 Nr.prof. M. Reinio straipsnis, kurį čia su
trumpinę paduodame.

PasinaudojusmetodaisGndujktivinm, deduktiviniu apra
šymo ir palyginimo metodu) jau yra gauta,‘ nors dar ir ne
gausiu moterų psichikai tirti, išdavu. Apie tai bus kalbama 
dvejopu būdu: pirmiau teks suminėti atskiros psichinės savy
bės, paskiau, kaip atrodo visas asmuo. !

Jutimu atžvilgiu, moterų ir vyrų psichikoj nepastebi
majokiužymesnią skirtumų. Turėtieji jutimai palieka psichi- 

‘ koj atavaizdus, kuriuos paliko, atgamina ir atpažįsta atmintis. 
Moterą atmintis yra geresnė; jos daugiau mėgsta atmintinai 
mokytiis. Atsimena daugiau susisiekimo asociacijų būdu. Mo
terą vaizduotė yra judresnė, gyvesnė; jos daugiau svajoja ir 
daugiau pasiūlo projektą, kai reikia koks dalykas nuveikti. 
nors he visi projektai suderinti su tikrovės reikalavimais.

Moterys mažiau mėgsta protautinius dalykus (matematiką, 
logiką, fiziką), daugiau kalbas, literatūrą, istoriją. Jos turi 
daug intuicijos, nujautimo tr todėl parodo daug sumanumo, kai 
reikia kas praktiškai realizuoti. Patsai faktas, kad moterys 
mažiau mėgsta grynai protautinius dalykus, davę progos kai 
kam kalbėti apie vadinamą moterų logiką. Tačiau tai nėra 
pamatuota išvada. Moterys turi daugiau intuicijos negu vy- 2 
rai, o intuitivus pažinimas yra tobulesnis negu protautinis ar
ba diskursivus pažinimas.

Einant iš pažinimo srities i valios sritį, tenka susidurti 
su jausmą, norų ir v e ikimc klausimais. Moters jausmą gy ve
nimas yra pilnesnis; Giliau pergyvendamos jausmus, moterys 
pasilieka ilgiau nuliūdusios nelaimei ištikus, nors bendrai da
lykus imant,, moterys yra linksmesnės negu vyrai. Moterys 
mažiau pasitiki savim, mažiau turi išdidumo, yra judresnės
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nuotaikos. Veikdamos mažiau parodo tvirtos valios, ištver
mės, bet darbe yra uolesnės ir pasiekia gražių rezultatų. Bū
damos impulsyvios ir praktiškos, mažiau kreipia dėmesio į 
principus, gyvenime daugiau naudojasi praktiškais sumeti
mais.

Pasvarsčius atskirai psichines savybes, yra reikalo pa
žvelgti sintetiniu būdų i moters psichinę visumą,. i asmenį. Mo
terys turi gyvą, pamėgimą viso, käs estetiška, todėl jos dau
giau puošiasi, norėdamos atkreipti dėmesį ir patikti. Kita ver
tus, moterys savo elgesyje turi daugiau kuklumo ir mandagu
mo. Rūpinasi ne tik savo išviršine išvaizda, bet daug kreipia 
dėmesiodr išvidiniam gyvenimui. Sielos, sąžinės reikalai yra 
gyvesni; turi daugiau religingumo. Moters meilė yra kilnes
nė, švelnesnė, Būdamos praktiškos,' daug dėmesio kreipia į 
smulkmenas. Todėl labai mėgstą tvarku ir vilsa nori pakelti 
iki aukšto estetiškumo laipsnio. Gyvenime yra taupesnės. 
Tas kiek priešinasi norui puoštis. Bet giliau klausimą pasvar
sčius, neatrodo tas priešinga, nes grožio palaikymas yrą* tikras, 
moters gyvenimo reikalas.

Moteris yra fiziškai silpnesnė. Tasai silpnumo atjauti * 
mas persimeta ir i 'moters psichiką. Tačiau kentėjime ir var
gę moteris parodo daugiau kantrumo. Moterys yra didesnės 
optimistės įr daug turi altruizmo. Jos yra linkusios padėti 
kitiems. Moterų pasiaukojimas labiausiai pasireiškia Šeimos 
gyvenime.

Bendrai imant, moters psichikoj mažiau yra nukrypimo 
nito psichinės normos, mažiau kraštutinumų, gal todėl mote
rys mažiau serga ir psichinėmis ligp'mis.

Moterų psichiniai reiškiniai kiek ir käme jie skiirtingii nuo 
vyrų, pareina nuo fizinių ir psichinių elementų. Ar psichiniai 
moterų skirtumai eina iš jų prigimties, ar jie yra įgyti, O pas
kui kitų paveldėti?

Kai kurie skirtumai yra prigimti, pav., emocionalumas, 
linkimas pasiaulkoti. Yra ir paveldėtų skirtumų, kurie sušjda^ 
ro laiko dvasios įtakoje. -p- kiekviena karta turi savo bruožų. 
Be prigimties, be paveldėtų dalykų dar yra moterų psichiko
je jokių dalykų, kurie yra jų pačiu įgyti auklėjimo ar šiaip- jau 
gyvenimo patyrimo keliu.

Sąryšyje su konstatuotu moterų ir vyrų psichikos skir
tumu, atsiranda kartais nemaža painumų kai reikia išspręsti 
ar, pav., moteris tinka tokiam ar kitokiam darbui. Šiuo atveju 
netinka joks apriorinis metodas, čia reikia eiti praktikos keliu ar 
faktirtai svarstomoji moteris sugeba tą darbą diribti ar ne. 
Tą patį saiko ir psichotechniikos bandymaii. šios stitięs klau
simams išspręsti geriausia laikytis laišvėš principo', kuris pa-

• *- * . ’ ' * ■
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šalina nesusipratimus. Tai yra pamatuotą ir suderinta su 
žmogaus prigimtimi, kurioje laisvei yra daug vietos
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Keli bruožai iš vokiečiu moterų gyvenimo.
Vokiečių m yra žinoma, kaip gera namų

šeimininkė._ Tas yra teisinga. nes tikrai rimta Hausfrau pir
moj eilėj; Rūpinasi savo šeimynos reikalais. Motynos savo 

■i dukteris iŠ mažens pripratina prie korektiškumo ir švaros na
mų apyvokoje ir, svarbiausia, išmoko savo dukrele rengtis 
kukliai, gražiai ir pigiai. Net.-turtingų šeimynųmergaitės ren
gias labai paprastai. Jų darbo dienų rūbai labai skiriasi nuo išei 
ginių rūbų. Žinoma, visur atsiranda tokių moterų ir margai
čių, kurios perdaug rūpinasi savo išviršine išvaizda, tas aišku, 
labiausiai pasitaiko dideliuose miestuose.;

Vokiečių šeimynoje moteris yra labai gerbiama ir bran
ginama, Visas šeimyninis gyvenimas telkiasi apie motiną. 
Vokiečiai jau seniai suprato, kokią didelę rolę gali suvaidinti; 
kultūriškame, sociališkame gyvenime gera šeimynos motina, 
todėl ir tokiame didmiesty, kaip Berlynas, šeimyniškas gyve
nimas nėra pakrikęs, ten jis yra aukštai vertinamas ir bran
ginamas.;

Kyla klausimas, kodėl vokiečių moiteris sugeba atlikti to
kį dideli vaidmenį ne tūk šeimyniškame^ bet ir visuomeniška
me bei politiškame gyvenime. — Tai yra ilgų metų ir ilgoi kul
tūros darbo vaisius. Reikia žinoti, kad ne nuo šiandien vokie
čių moteris dirba kultūros darbą šalia vyro. Vokiečių iistori 
joje veik kiekvieinamę. šimtmety galiima rasti žymių, aukštos 
dvasinės kultūros moterų.

Vokietijoj moteriai nebuvo užkirstas kelias i mokslą — 
moteriškosios studentijos randame jau viduramžio universi
tetuose. Galėdamos prieiti ir naudotis mokslo bei meno ver
tybėmis vokiečių moterys turėjo progos pačios prisidėti prie 
bendro kultūros darbo. Todėl iškilo visa' eilė moterų rašytojų, 
muzikių; '-nienininkbi; ir net politikių. Tas pasiekta^ne vienos 
kartos bėgyje— tai yra darbas ir pastangos kelių generacijų.

Ilgiau prie to nesustojant .plačiau pakalbėsim apie orga
nizacinį vokiečių moterų gyvenimą. Moterų organizacijų yra 
labai daug, ir būtų sunku duoti jų tikrą vaizdą. Čia kiek pla
čiau pakalbėsim apie Vokietijos' katalikių moterų visuomeninį 
gyvenimą, pirmoj eilėj apie katalikių studenčių organizacijas.

Vokietijos universitetuose moteris sudaro gal tik trečią 
visos studentijos dalį, bet tarp daugybės studijiuojančių mote
rų yrai nemažas skaičius. Iš jų nemaža dalį sudaro katalikiš
koji moterų studentija.

Didžiausią katalikių studenčių org-ja yra „Vinifred“ jkur-
o
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; tą jau senokai, 1911 m.Münsterioun-te. Tai stipriausiaorga
nizacija, kuri palaiko gyvus santykius su visomis katalikiško
mis moterų organizacijomis Vokietijoj. Ji turi dvidešimt vie
ną skyrių. Vokieti jos universitetuose ir dirba milžinišikądar- 
bą, platindama katalikišką spaudą ir globodama jaunesniąją 
moksleiviją pradžios ir vidurinėse mokyklose. Šos organiža- 

" cijoš sukis; „Religija, mokslas ir bendruomenė“. Ji turi apie 
porą tūkstančių narių, kurie yra geri visųomenės veikėjai;. Jos 
platina katalikišką spaudą ir ją įvairiais budais remia, jų ran
kose yra daug gailestingumo ištaigu, kaip seneliu ir našlaičiu 
prieglaudos ir Jkt. Šį studenčių Organizacija šavč tikslais yra 
labaiartimaateitininkėms. j?

Salia šios organizacijos yra dar pora studenčių katalikių 
draugiją, kaip „Hildburg“ ir „Radegund“, kurios įsikūrusios 
kiek vėliau, apie 1919 m.

Draugijos veikia siisiskirsčiusids mažesniais būreliais, 
turėdamos dvasios vadus ir uoliai pildydamos religinę prak-

■ tiką. v? ■ ■ - :
Savo organų neturi, bet kaip plunksnos darbininkės da

lyvauja didesniuose moterų žurnaluose, kaip tai1: ,,Die Frauen
welt“, „Die Presse“ ir laikraščiuose, skiriamuose kalimo jau
nimui, kaip:„Der Frühling“, „Die Knospen“.

Ne tik studentija, bet ir visos vokiečiu moterys yra ge
rai susiorganizavusios. Tai parodo ir kiekvieni rinkimai, nes 
j parlamentą moterų organizacijoms visada pasiseka pravesti 
po kelias atstoves. Sąmoningu ir išmokslintų moterų domėji
masis politiniais dalykais laikomas visai natūraliu gyvenimo 
reiškiniu.

Didžiojo karo metu, Vokietijos moteris turėjo pavaduoti 
vyrą valdžios įstaigose ir pramonėje. Jos ėjo įvairiausias pa
reigas, net piliečių globos ir Šiandien tose pat srityse puikiai 
darbuojasi. Moterų atstovės parlamente reguliuoja moterų 
darbo klausimą ir kovoja su tais reiškiniais, kurie grasiną tau
tos ateičiai, būtent su prostitucija ir alkohoilizmū.

Didžiojo kūro metu vokiečių moteris, kaip valdininkė ar 
gamintoja, parodė didelio sugebėjimo ir darbštumo, todėl ir po 
karo moteris paliko savo vietose. Po karo pastębiriias dar di
desnis moterų veržimasis į universitetus, ße to, labai daug 
moterų baigia1 įvairias specialines mokyklas. Vokietė moteris 
gerai supranta, kad tik pasiekus aukštąjį mokslą ir įsigijusi 
tikro praktiško sugebėjimo, ji galės “gerai attikti tą" žymu vaid
menį, kurį jai uždeda šeimyna ir valsts^ė.
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lš mūsŲ
Moterą literatūros vakaras. Š. m. gruodžio m. 7 d. 17

terų kūrybos. Tai pirmas pas mus šios .^šięs litėratuioš - va-. 
karas. Svečiu tarpe buvo gerb. kam. Tumas-Vaižgantas,M. 
Vaitkus, V. Krėvė, A. Vienuolis, P. Vaičiūnas, J. A. HerbaŽiiąu- 
skis ir kiti mūsų senief rašytojai.

Vakarą atidarė p. S. Čiurlionienė. Savo turiningoj kal
boj iškėlė keletą minčių apie literatūros esmę bendrai ir apie 
moterų literatūrą specialiai. Literatūra — tai tas pasaulis, kųh

terš literatūra, ką sako jos kūiybos žodis? Ąr literatūra yra 
jai tik žaidimas ir pramoga, ar gyvas sielos reikalas?

Šiuos atidaromos kalbos klausimus teisingai atsakė visos 
vakaro dalyvės. Visos mūsų poetės pasirodė savarankiškos 
savo pasaulio kūrėjos.

Šalia vyresniųjų senosios kartos rašytojų, kaip G. Petkeyi- 
. čaitė-Bitė, šalia jau t Vi rtai žengiančių savo kūrybos kebu; kaip 
Augustaitytė-Vaičiūnienė, Br. Buivydaitė, Salomėja Neris- 
Bačinsikaitė, publika turėjo progos pasidžiaugti ir ne taip žy
miai pasireiškušiomis, ar dar tilk pradedančiomis savo, kūry
bos darbą.

Didesnę vakaro programos dali atliko musų poetės lyri
kės. Augustaitylė-Vaičiūinienė, Br. Buivydaitė — jau visiems 
žinomos, aiškios savo kūrybos linkme — dkvė po gražų sa
vo poezijos pluoštą. Klausytojus maloniai nustebimo o. Alė 
Sidabraitė-Petraūskienė savo lengvučiais, švelniais ir jumoru 
sugyventais etėraščiais ir nepaprastai gražia jų deklamacija.

Salomėja Neris-Bačinskaitė —- tikra dainuojanti siela — 
bene^stipriaušias talentas iŠ jaunųjų tarpo. Šį kartą ji pasi
rodė ir su beletristiką— skaitė novelę „Prie žemės krutinės". 
Tačiau jai, lyrikei, beletristika yra tolima, nes vietoj epinio 
grožio, publika gėrėjos skambiąja S. Neries poezija.

Iš jaunesbiųjų poečių gražiai pasirodė-p.p. Gražina Tu- 
lauskaitė ir J. Drungaitė. Pirmoji daugiau estete — rūpestin
gai stilizuoja savo eilėraščius. Tačiau pro puikų poezijos rū
bą vietomis gana šaltai prakalba poetės siela.

J. Drungaitė, jau seniau rašanti, šį kartą pasirodė tikrai 
savarankiška ir stipri. Jos eilėraščiuos visada labai konden-

t

išraiškos stiprumą

5

45



344

im

tikėti, kad poetės siela ir gyva vaizduotė padės surasti lyg* 
svarą tarp minties, jausmo ir vaizdo. ■

IŠ beletrisčių pirmoj eilėj tenka suminė tiG.Petkevičai- 
tę-Bitę, kuri yra charakteringa mūsų senosios kartos rašyto
ja. Skaitytas apysakos tragmentas yra realistinis vaizdelis, 
paspalvintas autorės mintimis ir pažiūromis.

Iš jaunųjų beletrisčių stipriai pasirodė p. P. Orintaitė sä- £ 
vo realistine kaimo novele „Pakutmarė“. Sąmojus,vaizdavimo 
bruožų ryškumas rodo, kad P. Orintaitė turi beletristės gabu

Didelio susidomėjimo sulaukė jauna, bet jau gana gau
siai pasireiškusi, beletriste Nelė Mazaläite. Romantikės fan
tazija, gyvas stilius, gilus siužetų pergyvenimas rodo neabe jo- 
tiną talentą. ,

Kalbant apie vakarą bendrai, negalima palikti nepasa
kius porą žodžių apie kurinių skaitymą, §i kartą^buvo galima 
visai puikiai patirti, kokiossvarbos literatūros vakare turi ge
ras skaitymas ir deklamavimas. Tai turėtų įsidėmėti visos li
teratės, nes geras paskaitymas gali žymiai pakelti kurinio es
tetinę vertę, o netikusiai perskaitytas, kad ir gražiausias da
lykas, gali pasirodyti visai menkas ir nublukęs.

Vakaras Visiems paliko malonų įspūdį ir davė progos, 
pažinti moteris literates.

Programą atlikus, visoms vakaro dalyvėms literatėms 
buvo suruošta kukli arbatėlė, į kurią pakviesti ir gerbiamieji mū
sų rašytojai. Arbatėlės metu jaunosios poetės turėjo progos 
artimiau ^susibičiuliauti su senaisiais raštytojais.

Vakaro rengėjos gali tikrai pasidžiaugti savo rūpesčiu ir 
darbu. Vakarui? rengti komisiją sudarė studentės: Iz.dMatuse- 
vičiutė, E. Mikalauskaitė ir M. Korgaudaitė.

Didžiųjų motinu minėjimas. Stud. at-kių „Birutės4* dr-vė 
surengė Š. m. didžiųjų Jubiliatų .motinų minėjimą, kuris įvyko 
lapkričio m. 30 d.. Didžiojoj Un-to salėj.

Dr-vės pirm. P. Jurgilaitė savo pirmuose žodžiuose iš
kėlė minėjimo tikslą ir prasmę: šiosžymiosžmoni jos moterys. 
ndnimos tam, kad jų pavyzdžiai padėtų lietuvei inteligentei iš
ugdyti savo asmenybė, sukurti savo gyvenimo tradicijos,ku
riųmums taip labai trūksta. ' '

Toliau buvo skaitomi referatai. B. Saladžiutė skaitė apie 
šv. Moniką; gana vykusiai nušvietė šventosios gyvenimo, ke
lią ir jos pastangas atversti sūnų prie Dievo. A. Sereikytė 
darė pranešimą apie kunigaikštienę Birutę istoriniu atžvilgiu; 
J. Drungaitė įdomiai parodė, kaip Birutės asmuo vaizduojamas 
literatūroj. Minėjimas baigiamas progai pritaikintu P. 
Jurgiilaitės eilėraščiu, kuri visai gražiai padeklamavo Litvi-

■ ‘ ■ -i \ . v y • ■’ ...

progai pritaikintu P.
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Minė j imas buvo, sumaniai, gražiai ir turiningai vedamas, 
praėjo jaukioį ir malonioj nuotaikoj.

Gražuolės rinkimai. „Naujas Žodis“ sumanė organizuoti 
gražiausios lietuvaitės rinkimus. RinkSmu komitetas jau pa
skelbė laikraščiuose savo komunikatą, rinkimų taisykles.

Nekalbėsim apie tai, ar užsienio prabangos išmislai yra 
mums sektinas pavyzdys. Nespėliosim, kokiais sumetimais tai 
pas mus daroma, tik išsitarsim dėl pačios dalyko esmės.

Visu pirma, ar yra tikslu skirti premijas, vien už Jišvlr- 
šinį groži, kuris nėra ir negali būti tikrosios žmogaus vertės 
dalykas. Gražumas nėra joks nuopelnas, kuri savo jėgom 
pasiekia tas ar kitas asmuo, tai tik paprasta gamtos dovana, 
kur j a didžiuotis ir parodon statyti neleidžia moters kuklumas. 
Todėl gražuolės rinkimai žemina moters asmenį ir demorali
zuoja ypač jaunąją, priaugančią įkartą.

Savaime aišku, kad nė viena mergaitė, turinti kiek am
bicijos, kuklumo ir savo tikrosios vertybės supratimo, gra
žuolės -.rinkimuose nedalyvaus. Iš viso tie rinkimai, jeigu jie 
ir įvyktų, galim iš anksto spėti, kad nepasieks savo tikslo — 
vakarėliuose ir baliuose tegalės dalyvauti tik maža mergai
čių dalis ir ateis tik tos? kurios mąžta vertina savo tikrą 
grožį. ;■ . , . - t

Tenka konstatuoti, kad mokslo ir auklėjimo įstaigos jau 
tinkamai reagavo — paneigė gražuolės rinkimų sumanymą. 
Juk yra mums daug rimtesnių ir naudingesnių dalykų, kurie 
laukia mūsų iniciatyvos ir darbo.

Knygų recenzija
■ . • •. . ■» . ■ '• . ■ .

(B e n v s R u t k a u s k a s Eilėraščiai Marėse. K. Širplio 
leidinys. Kaunas, 1930 — V. D. — m. Kaina 1 litas.

Apie šį eilėraščių rinkinį daug kas atsiliepė mūsų dienraš
čiuose ir net žurnaluose. Bet ne visi vienodai įvertino. Poe
to vardas autoriui pripažintas.

Kaip kiekvienas pradedantis rašyti neišvengia senesnių 
įtakos, taip atsitiko ir Ši kartą. Daugiausia įtakos autoriui pa
darė estetai, idealistai, kaip Sruoga, Putinas, pav.,

„Aš vergas, kam man kentėti 
Šiandien sutrauksiu spynas, 
išplėsiu karaliaus klėtį, 
išgersiu vyną“.

Labai primena Putino „Vergą“, nors turi ir savotiško 
atspalvio.

1 ’ ' ■ . ’ ‘ • - - * . ’ ‘ ■
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Bene geriausias eilėraštis bus „Marėse“, autorius tuo 
vardu pavadino net visą rinkinį* Šis eilėraštis savo nuotaika 
vaizdingumu ir muzikalumu išsiskiria iš viso rinkinėlio*

■ _ ’+ ■ • ”.•*. ‘ l ’ . —

• ■ ‘ « ’ , ' ’ * 4 . ’ ’ ’ • •

. „Suglaudė laivas baltąsias bures — 
baltasis paukštis ant mainų.
Bangos atskrido, sapną dainavo 
plakės pakrantėm gintaras.

: ■ Irstėsi tyliai į žydrą tolį — 
Sidabro vijosi takas.
Nusagstė žvaigždės bangas krištolais
žėri ir plasta plaštakėm...“

Paprastom priemonėm, nedaugeliu žodžiu autorius suge
ba duoti retą vaizdingumą ir muzikalumą. Kitose vietose 
eilėraščių forma nustoja to žavinčio mūžikalumo, tampa laužy
ta ir nesklandi, pav., 4 r

„Dar saulės smilčių _
. kvepento oro! ; ■

Nesakė saulė, kad atsigulsiu 
nakčių patvory..“

Autorius nėra paviršutiniškas ir nesyaįčioja, kaip papra
stai pradedantis rašyti. Ir paprastuose gyvenimo reiškiniuo
se sugeba įžvelgti gilesnę, prasmę. Galima pajusti kosmiškois 
problemos, kas savotiškai nudažo jo eilėraščius ir suteikia liū
desio šešėlį.

Vis dėlto reikia pripažinti, jog tikras, tyras jausmas re^ 
tai prasiveržia į viršų, atrodo, lyg autorius jį slėptų. Kiti pa
sakymai neįtikina, pav., eiiėr. „Savo laimei“:

I , ... ’ ' • . . k ,

Išroviau grąžtus, vinis iš rankų-- •
Ei dalia — laimė ar grįžt sugrįžo?
Ir vėl, ir vėl kraujais apkrenku
Ir save patį kalu prie kryžiaus“.

Nors autorius kalba baisiais žodžiais, bet širdies nepa
gauna.

Erotinių motyvų veik nežymu. Jei kiek ir liečia šiuos 
motyvus, tai juos iškelia virš egotiškumo ir subendrina. Tai 
yra pliusas.' Bet kartais autorius visą per daug atitraukia nuo 
gyvenimo. Kaip, pav., ..Skliautų mylimajai“ yra tik idėja, bet ne
galima pajusti gyvenimo.
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Erotiniai motyvai sujungti su amžinomis problemomis 
duotu autoriaus kūrybai didesnio pajėgumo. - :

Autorius jautrus amžinoms žmonijos problemoms, bet 
dabartine forma tą jo sielos veržimąsi lyg ir užspaudžia, Vis. 
dėlto rinkinėlis įrodo, kad autorius yra vienas iš stipresnių 
pradedančių poetu tarpe. Pagaliau be reikalo autorius pasi
rinko tokių spalvų kombinaciją savo rinkinėlio viršeliui.

■ '\... •" : Iz. M.
E1 e m a M n i š e k. „Ordinatas Micharauskais“. Apysa-

Tai' apysakos „Raupsuotoji“ tąsa, tikriau sakant, epilo
gas. ■'•■■■■■<■ >■ ri ' '■•■■'į/'-'-.''ri"- y ' ' ; ' '

Valdemaras Micharauskas, GIenibavičių ordinatas tebe- 
liūdi savo mirusios sužadėtinės Stefutės Rudeckytės. To liū
desio prispaustas, palieka prabangos gyvenimo linksmybes ir 
tesirūpina savo krašto žemojp luomo švietimu. Ilgainiui sa
vo įpėdiniu paskiria brolėną Bohdaną Micharauską iš Čerčino, 
kurį ištraukia iŠ neprotingų lėbavimų užsieny. Po tOj pats 
išimtinai pasiaukoja krašto kultūrinimui ir brangiosios Stefutės 
atsiminimams.

Fabula nesudėtinga.
Kaip „Raupsuotoji“, taip ir „Ordinatas Micbarauslkas“ 

patraukia skaitytoją idealizmu persunkta nuotaika. Vaizduote 
užsupai turtingi gamtos aprašymai, kuriuose tiek aristokratiš
ko lepumo ir rafinuotumo. Visur Susitinki tik su aukštosios 
aristokratijos gyvenimu. Pilkasis luomas taip tolimas, kaip 
horizonto miškai1. Atklysta kartais iir iš ten vienas kitas gar
sas, bet tiktai tiek, kiek reikia aristokratijos klaidingam nusista
tymui paaiškinti. Čia aristokratai gėri ir blogi. Išnaudotojai 
neigiami. Laimi krašto apaštalai, idealistai, kurių tarne ryš
kiausias Valdemaras. Liaudis juos pamilsta. Apysaką ne be 
tendencijos rodytį aristokratijai naujus kėlius, bet: tas nesuma • 
žiną veikalo įdomumo.

Vertimo kalba gana lengva, bet gyvumo ir spalvotumo, 
kaip ir „Raupsuotosios“ vertimo kalbai, trūksta. Jauti, kad 
vertėjas nesistengė originalo turiniui parinkti mūsų kalbos tin
kamų išsireiškimų. Todėl kiek nuobodoka pasidaro, kai toly
džio kartojami tie patys sakiniai lyg parinktos formulės; 
„...jis pažvelgė jai i akis,.,, ji pažvelgė jam i akis..., jis pa
raudo.,,; ji paraudo“.

Nežiūrint šių netobulumų, turime butil dėkingi vertėjui už 
šį darbą, nes ši_apysaka tenka priskirtil prie gereniųjų mūsų 
verstinės literatūros kūrinių. \ j. D.'-
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Malonus skaitytojau!
• ‘ • ■ . *■ , l 1 ■ • i . "

„NaujojiVaidilutė“ savo pažadus ištesėjo.
,,... „N. Vaidilutė“ yra evoliucionavusi — iŠ mergatitėms 

skiriamo žurnalo virto m o t e r u i n t e i i g ė n č i ų žurna
lu. Pirmieji^n-riai užsimojimus gražiai pateisina“ — rašo lap 
kričio m. „Židinys“.

Ir toliau „Naujoji Vaidilutė“ tęs pradėtas reformas. 1931 
m. prasideda jos gyvenimo antras dešimtmetis.

Kviečiame visus senus prenumeratorius atnaujinti savo 
prenumeratą ir atsilyginti senas skolas.

Ypatingai prašome „Naujosios Vaidilutės“ platintojas atsi
lygintiuž 1930 metus ir pranešti, Įdek siuntinėti 1931 metais, 
Platintojos, išplatinusios 8 egz. gaus „N. Vaidilutę“ veltui. 
„Naujosios Vaidilutės“ kaina ta pati: ne moksleiviams metams 
10 litų, pusmečiui 5 litai; moksleiviams metams 5 litai, pusme
čiui 3 litai; atskiras numeris 1 litas; užsieny dvigubai.

Adresas: Kaunas, Laisvės Al. 3, III-Čias kamb. Dežu- 
ruojamosiois valandos nuo 12 iki 14 vai.

„N, V a i d i 1 u t ės“ A d m i n i s t r a c i j a.

Atsiųsta paminėti
E1 e n a M n i š e k. ^Ordinatas Micbarauskas. Apysaka. 

Vertė S. Zareckas. „Sakalo“ b-vės lindimys. Kaunas, 1930 — 
V. D. — m. -b/-.'

Jules Verne. Už 20.000 metu ir kitu autorių apysa
kos. Vertė S. Zareckas. Kaunas, 1930 — V. D. — m.

Mayne R ei d. Kalnas atsiskyrėlis. Romanas., Vertė 
S. Z. Kaunas, 1930 — V. D. — m.

J. Tauronis.( Aukso mintys. II d. Kaunas, 1930 — 
V.D. —m. ’

Katalikiškos organizacijos ir laikraščiai. Marijonu Švč. 
Trejybės Br-jos leidinys I Nr. Mariąmpolė, 1930 — V. D. — m

Prof. Dr. J. E r e t a s. Mistikų kalba ir stilius. Atspau
du iš „Athenaeum“, 1930 m. 2 Nr. '

Klaidų atitaisymas.
Pirmam puslapy (301 p.) įsibrovė stambi klaida. Atspaus

dinta: 11 Nr. lapkričio mėn., turi būti: 12 Nr. gruodžio mėn.
, i. i ■. i..— ..—j»—'   ,, y ■ .'.i  t—"t —   ■■ . -— 11 ■ . 1 . ■. r" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- -------------------------------------------"7-

Redaguoja J. Jatulytė. Karo cenzūros leista.
*. . • , <4
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8 „MŪSŲ LAIKRAŠČIO“ telegrama j
J Nebetoli 1931 metai. Jau dabar laikas atnaujinti • 
« laikraščio prenumeratą. ♦
J „Mūsų Laikraštis “ galima » užsisakyti kiekviename j", 
J pašte ir taip pat pas platintojus. J
< Kiekvienas užsisakęs 1931 m. „M. Laikraštį4 ir sumo- •
• kėjęs tik 4 litus iki 1931 metų sausio 1 d. gauna dovanų 2 j gerą kalendorių, dalyvauja didelėj loterijoj, gauna dova- j 
e nai daržovių sėklų ir per visus metus turės puikų ir di- •2 delį laikraštį. v 2

Platintojai gauna 25 %nuolaidos. J
Išplatinę 50 egz. gauna dovanų. 2

2 Adresas- „Mūsų Laikraščiui“ Kaunas, Laisvės Al. 31. 2
• . ’ • 1 . . * • * • . • ■ ■ . - ’ . . . . * t . .

*1

| Moterys,
j Nė viena neatsilikime, išsirašykime 1931 m
1 ■ ■ k/l T E? O I

35

g Tik „Moteris“ rūpinasi moterų reikalais. Ūkio tvarky- 
T mas, Šeimininkavimas, namų ruoša, sveikata, higiena, auk- 
g įėjimas ir kt, tai moterų kasdieniniai rūpesčiai, o apie juos 
T daugiausia rašoma „Moteryje“.
Ž Kaštuo ja metam s 5 I i tai.

\ Adresas: Kaunas, Duonelaičio, 24. 7

/... ......... ... .... .. ........ ...... . ' ............ . ■ ■'

jaunesniųjų moksleivių mėnesinis žurnalas

ATEITIES SPINDULIAI«
yra simpatiškiausias jaunųjų žurnalėlis. Jisai taikomas I-IV 
kl. moksleiviams, tinka ir prasilavinusiai kaimo jaunuome
nei. Tėvai ir auklėtojai tą žurnalą savo besimokantiems ar 
globojamiems vaikams BŪTINAI TURĖTŲ IŠRAŠYTI. 
Pravartu tas žurnalas ir jiems patiems skaityti.
Prenumeratos kaina: met. 8 lt., pusm. 5 lt.

i moksleiviams ir kaimo jaunimui: met, 4 It., pusm. 2 lt 50 cnt. 1
I Adresas: „Ateities Spinduliai“. Kaunas, Laisvės Al. 3. j

■ " "" ■ " ' 1 ... . 1 "-1- "" . . . . W
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■ 'pr'Šėnas- draugas
P vertesnis už kelis naujus.
8 Moksleivių mėnesinis žurnalas
) X . • • ‘ . r . ' ■ .. . ’ j

* J \ • • * ’ . ’ ' - * ■ • * ; • . ' *

p Jau dvidešimt metų yra nepavaduojamas jų draugas jį 
į< rhokyklos suole.
į? w Ateitis“ per tą laiką pasidarė didžiausias, rimčiau;
p sias ir įdomiausias besimokančio jaunimo žurnalas, įdomus H 
o ne tiktai moksleiviams, bet ir kiekvienam prasilavinusiam >< 
p lietuviui. Skubėkite užsisakyti „Ateitį“ 1931 metams, kuri Į j 
8 duos ir toliau įdomų priedą „GAMTOS DRAUGAS“.
8 „ Ateities* kaina: met. 15 lt, pusm. 8 lt.
8 Moksleiviams: met 6 lt., pusm. 3 lt
8. Adresas: „Ateitis“, Kaunas, Laisvės AI. 3.

Dar niekas nesigailėjo,
užsisakęs jau septinti metai leidžiamą literatūrpš, 
mokslo visuomenės ir akademiškojo gyvėji
mo iliustruotą mėnesinį žurnalą <
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kurs kiekviename sąsiuviny duoda naujausios literatūros 
pluoštą, aktualių įvairių sričių straipsnių eilę ir plačias meno, 
mokslo, mokyklos ir auklėjimo, politikos, visuomeninio ir 
akademiškojo gyvenimo apžvalgas, plačiai recenzuoja nau
jausias savas ir svetimomis kalbomis knygas, duodą, plačias 
savų ir užsienio žurnalų santraukas ir t. t. Žodžiu, „ŽIOINY“ 
galima rasti tai, kas Kiekvienam Lietuvos inteligen
tėj šviesuoliui įdomu.

Kviečiame tad užsisakyti „ŽIDINĮu 1931 metams.
Pernumeratos kaina: met 35 lt, pusm. 20 lt; pradžios 
mokyklų mokytojams: 30 lt, pusm. 15 lt

Adresas: „ŽIDINYS“ Kaunas, Laisvės Al. 3.
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Kaunas, „Šviesos11 spaustuvė, Jakšto gatve, Nr 2. Tel. Nr. 20-95.
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