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Brone Buivydaitė

. * ° -

Vėl apverčiau auksinės knygos lapą.
Likimas daug takų vagote išvagavo — 

/ . • Ne kartą jau verkiau prieš šaltą kapą.
Betšiandienvėlskestudainosetavo!

------ .—,        —: : * 7“ ; r—W : : 4

0 . - * * « ’ .

Vėl dvylika žiedų palangėj išlapojo, 
Vėl šaukia, kaip dievai, žali svajingi’vėjai. 
Ir, rodos, niekados širdis nė neraudojo... 
Ir niekados ir niekados taip nemylėjau!

Šimtais ugnelių mano siela gieda, 
Ir vėliavos pasiutusiąi padanges plaka. 
Ir saulės spinduliams atidengiau aš veidą, 
Nes pamačiau vilingo džiaugsmo taku.^X

2. Du vakaru .

Du vakaru — jaunystė, 
vakaru -- ugnis...

„ Ne nuodėmė ir klysti, 
-. v Jei džiaugiasi širdis...
Z a i ■

— Devyni vėjai barės, ;
- Devynios saulės čia... 

Žiedais lingavo marės, 
Kai išplaukėm nakčia.

Visuos pasaulių plotuos 
Mes žinomi, savi... 
Tik laimės neribotos 
Dar esam alkani. / • »
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''lukštai — dangus žvaigždėtas,
Po •':^<-' ;̂wrrdenfc
Tu giesmesnegirdėtas
Širdin suvadinai

Jųburtai terndo^zvOgIT^"^“' 
Supainioja mintis...
Mes saulės pasiilgę, 

~~ Mums laimės paslaptis!

I • ’ • ; ■ ■ ‘ -

i • . ’ •

*• Ruth Schauthann*)
■ • • • / fc . , . * • .

1. Sulaikyki valandėlei...
, ■ • ■ ■ • f

. • » ' •

Imk į ranką buitį mano, 
O į kitą paukštužėlį, 
Te tyliai jie suplazdena, 
Tau ties galva pasikėlę.

•*

Bet tuojau išskris paukštelis 
Savo būrį atsiminęs, 
O buitis mana ątgimus 
Dainomis sugrįš į žemę.

Sugrąžinki tu ją vėlei, 
J savas rankas priglausk^. _ 
Kad nurimtų valandėlei —
Leisk jai poilsį pajausti.

2. Mirtis ir piemuo

Savo gražią kaimenėlę 
Sergsti mintimi guvia... ■ ‘ - 
Eik, atgulki , piemenėli, *- 
Paganysiu už tave.

i) Ruth Schaunįąnn- yra talentinga vokiečių poetėz Oimr 1899 nr. 
Hamburge. Žymi lirikė; rašo ir beletristinių dalyku. Savo kūrinius 'pattilitts-^ 
truoja pjąsttkos bei grafikos darbais. \

Dabar gyvena Münchene. R'ed.
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Ganos dangtij žvaigždužėlėš, 
O mėnulis sergsti jas.
Käs gi būtų jas pakėlęs 
{ melsvos naktieslankas?

Tu pats visa pamatysi 
Tik akis užmerki tu... ' 
Gula pilkosios avytės 
Bebanguodamosr atu. .

X . ■■ .

Kaip tyliai ten jos alsuoja, 
Kvėpia svetimas rasas— 
Piemenėli, iškeliauji 
Tu į tolimas lankas...

Vertė A
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M ūsų dukrelės
M. Ivanauskaiiė-Lastauskienė - j

.. Tomkus iš • tolo pamatė savo žmoną iš jiomarko paiki
nančią. Labai nusiminė, mes. jau Jąjdsenbs^ 
blogai nusiteikus. 7 tT'-T;-..--'.

Tomkienė nebuvo pikta, nekeikdavo^ daug nekalbėdavo, 
buvo gerbi amai r vyras visada stengėsM^^
patenkinta. Tomkus buvo iš tų žmonių, kurie vieni nęmoika 
gyventi. Pamažu Tomkienė viską paėmė į Wvo rankas. Duo
davo vyrui patarimus, kurie stropiausiai buvo pMomi.

Tomkus nebuvo kvailas, nei tingus, nei girtuoklis; vie
nok kaim ynai gerai žinojo ir Tomkus pats nesigynė, kad be 
žmonos negalėtu gyventi taip türtingaii*. Jis mėgdavo daug 
kalbėti ir dažnai užsiplepėjęs užmiršdavo reikalą, dėl kurk" 
iš namu buvo išėjęs'; o išmetęs vieną antrą burnelę, jau bū 
davo girtas, ir dažnai ginčijosi su kaimynais dėl menku nie
kų, iš ko kildavo net muštynės.^ j : . J -

— Jei žmona jo nevaldytų, — sakydavo kaimynai, — 
mūsų Tomkus i ■niekus išeitų.-.Boba turi galvą, tai ir rišasi 
Šeimynos Idbnė. ■ '

paskutinė už miestelio. Galima sakytų 
ji stovėjo jau ne prie gatvės,, o prie vieškelio. Gražus ^sode
lis kasmet atnešdavo pelno, žemė; gerai išdirbta duodavo ne 
tik duonos,- bet ir pyragų. Kviečiai derėjo .rfeaprastaL^gex^k- 
netrukoi ir pašaTo iš pievos — užtekdavo jų gražiam, beveik 
nupenėtam, arkliui ir dviem karvėm. Tomkienė augindavo 

4dąj d es; perindavo^ žąsis: antis, laikydavo nemaža vištų. P'a- 
valgę buvo ^erai, cV kas — slėpdavo auksinius duk-
terei. Du sūnūs buvo išvažiavę ą Ameriką. Atsiųsdavo do- 
lenų, bet Tomkienė jų neišleisdavo, bet, i auksią palkeStus, slėn- 
dąvo. “:■■■■ r.? _ ?■ -

— Jau, tur būt, ką ant manęs primelavo, — mąstė Tom
kus, pamatęs rūstų žmonos veidą ir sutrąukta^Jūpas^ta^tum 
būtų suuodusi negardu kvapą.. • ' _

— Kas girdėti, širdele? klausė krunkščiodamas ir no
rėdamas ją prakalbinti^bef Tomkienė ilgai tylėjor Skepeta 
ant kertės pakabino, megztini nusivilko ir_ ant suo’lo atsisėdo. 
~~T~~^=TKinir atsitinka naujienos ir neblogos, — ats!ilduso±_— 
Tik pas mus nieko negalima Sulaukti... Gyvename iš dienos
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'"TįMIemT^ taip greit bėga, kaipvanduo ?
; . upely... .'■■ ■/ .. A- ■ '"""''k A/.’•' .
_ • ■ —- O ko mums; trūkstą? ■— užklausė labai1 nustebęs ūki-- ,<
; .A ninkas. — Ar ne pavalgę esame? -Ačiū Dievui, ir atlieka šiek .. : • 

tiek. Kokiu naujienų/^ norėtumei sulaukti?
'  tu visada vien apie save mąstyti temoki 1 — sušuko 

žmona. — Mums seniems nieko netrūkstą, bet turime dukterį,. / 
kuri jauTrečią dešimtį eina, tekėti laikas, tai aišku, bet pirš* 

: liai nesiskubina. Niekas nė paklydęs neužvažiuoja. D męr- ;./ 
gina užaugo nei raiša, nei akla, savęs verta, ne prasta, darb-

, š.ti ir dalis jai paskirta,-bet piršlių nesulaukiam, • Kodėl taip- ; 
yra? Ar tu nesupranti? _ / < - ?

_...-./ __' Tiesą, uesupraiitu. Bet maiiau, kad dar neatėjo lai- . 
kas, o gal žadėtasis kur sugaišęs... .

akys . 
atsivėrė... Žmonės daug kalba, tik aš. nieko nežinau./ Senai 
man širdis sopa, kad mergina taip vysta, kaip gėlelė unksmė- -. ■ 
jė. Šiandien, sutikusi Jekšą,dpamanįau, kodėl tas ■ žmogus M- 
soms p'iiršdamas, niekada nepamąsto /ir apie musų Kaziunę. Dar 
ėmė pasakoti; kokius/ jaunikaičius pažįsta ir kiekvienam jau 

. : turi paskyręs merginą. Juk nuo amžinatilsi mamos jis man •
‘ ir giminaitis. Todėl ir tariau jam atvirai: „Kodėl, broleli, važi- 

' nėdamasis su jaunikaičiais mus vis>ada aplenkia? Kad Jr ant 
- juoko galėtumei kada užsukti“. O jis,- keistai šypsodamas,. > 

sako: „Ne vieną kartą bučiau užsukęs/ bet visi jaunikaičiai 
bijo tavo žmogaus“. • .

— Kaip tai bijo? — klausė nusiminęs Tomkus, pypkę 
rakinėdamas.. ■

— Aišku, tu moki triukšmauti ir. peštis. Tą visi žino. , 
Kada,kaip? Juk 

rau, — mėgiiino teisintis.
Joksas pasakoja, jog tu kokį. tai vaikiną, Kaziunės 

draugą, iš namų išvijęs,/nelyginant, kaip šunį.
' .' ■ Aš Kaziunės draugą? Kad mūsų duktė nė su kuo ne
draugauja ir niekasr čia nesilanko.

— Seniau ji '.-buvo linksmesnė ir į vakarėlius su draugė- .. 
mis nueidavo. AteidavoJt-pas mus merginų ir vaikinų. Tu
rėjo bū t i kas nors, tik, gerai atsiimiink.

—■ - Tomkus užsimąstė.

c

/ rodos, .'iiiiekaTn nieko blogo n ėda- x

-i

— Buvo atsitikimas, bet jau senai ir manau, kad visi už- 
įniršo. Atsitikimas nesvarbūs... Radau kartą Kaziunę besi
myluojančią su neturtingu kumečių sūnumi... Juk už tokip 
piemens duktersi neišleistmėm, tai ko čia turi landyti, dar bu
čiuoti? Mušti nemušiau, tik, žinoma, pasakiau/kad daugiau 
nesilankytų... Aš••manau, kad ir tu ne kitaip padarytume^..--

' . . r. • ■ ’ '■ ' ' ' . ' ■ ■ -

<A • ___ • • * - • .

>
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•..••• "^MataF.JkäftaiS ’i^nfėku pradeda eiti kalbos. Galėjai 
merginą subarti niej^l įiegirdint, o ne svetimam žmoguida- > 

 

^kūdkiekvienasątklysavižasmėgsta.-- 
enas neatsisako... ..Tali nwSinak reikia protą* • ■ ‘ ' z

ą'a''T . B moÄ jniekus kalbi. Kada jau tas buvo. Dabai 
jau kažin kur atsidūrė tas - vaikinas tarnystės beieškodamas, 
gal jau dešimtoj parapijoj. ? 7 <■ T-

— Nieko aš nežinojau ir nežinau, -beį^Tpavakari apsi-
: lankys pas muš Jokšas?Nori su tąvim^kalbėti ir sužinoti, 

ar priimtumei i žentus vaiildną^dctmš'buvo kariuomenėj savą^_;
^~ noriu,odabar-gatwpMW' 

resnis su kokiais.. tąL^npnaiš.,.-.-.^'
—- Dieyebrangus,tarė ___ ,

aš* tokio^žerito nenorėčiau? PenįdoA^hektaru! AŠ ir ne- ' ' 
~noriu, kad daugiau turėtu inanoTKaziunė. . Troboms .pastatyti'

' o juk ir broliai iš - 
nėdami, kad mūsų ūkis jiems tektų.

—- Tu yiefrapie turtus mąstai, v- sakė ąt^dususr žmpna,

- o neklausi, kas jis ir iš kur jam teko ta žemelė.
— Iš kur, kaip— tai nesvarbu, kad tik- popieriai yra 

tvirti, padaryti ant jo vardo... ' . '
— Tai žinoK kad tas žmogus yra vertas pagarbos, nes

; pats tą žemelę užsitarnavo....
— A, tai dar gėriau, —- sakė ūkininkas irL norėdamas . 

pataisyti žmonos ūpą, pradėjo klausinėti kokiu būdu tas vai
kinas užsitarnavo. _i

— Labai aišku, - sakė Tomkięnė, — stojo i kariuome
nę kaip savanoris ir tuo metu, , kada tėvynė pagalbos reilka- 
Javo. Ne dėl užmokesnio, bet iš meilės .savoji _ 
grižo sveikas, linksmas savo pareigą toĮrkės Štai, ir myli-J 

“ mos žemelės' sklypeli gavo. Saįo< Jam išmatuota grafo piė^ 
voje, čia pat už mūsų laukelio.

— A, tai būsime su žentu" kaimynais, s ak ė Tomkus,
šypsodamas patenkintas, kad žmona pralinksmėjo. — O kaip jo • 

/•. _ pavardė?'- ”, .. ■■■■' .. • T
■ — Tas täi jau man nesvarbu. Vardas, pavardė ar šiokia
J ar tokia, kad tik žmogus doras^ Bef dar palauk. Kad užva

žiuos, tai dar negalime būtrtikri, kad jau bus žentu, VaikL 
iiai važjnėja-iš kiemo i kiemą, koT sau išsirenka žmoną. Ir 
nenuostabu, kad taip daro, juk tai visam gyvenimui, pirmos . 
pasitaikusios nepagrobsii.

. — Kodėl? Jeigu patiks,' jeigu turi nemažą dali, galt ir 
_ __ su pirma pasitaikiusia apsivesti, kaip aš su tavim.

’^ ITe,“Pamojo sutrauka "žmoną, — kam čia bepriminti.
, ------------ —-------------- — -----—------- , *

lankys pas mus Jolkšas. Nori su to

f

Tomkus ūkią: išplėtęs. Kodėl

iš jos dalies užteks. 
Amerikos atsius, j

c ■

a

■ J?

Y

■

3.
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ką įteikia nupirktii sve-
i krautuvę, o as dlangus
apslilankyi■į ne vierįas.

senus, laikus. _ Geriau pagalvokime, ką įteikia nupirkti sve
čiams pavaisinti. Tau teks nuvykti rkrautuvę, o aš langus 
nuplausiu, <es įgali šį vakarą Jokšas apsilankyti ne vienas.
. — O kur Kaziunė? —' klausė Tomkus. — Kažin dar-ką 
ji pasakys? 7 Kad nepadarytų, kaip tada. Juk tiesiog pasa
kė piršliui, miestely sutikusi, kad nevažiuotu ir tiek. Ir _su • 
vaiWnäis nemėgsta, kaip kitos, pakalbėti, pajuokauti. '

—- Ar norėtum, kad varpytus, kaip. „citrą-prieš žaibą“? 
—- nutraukė--nekantriai žmona ir * pr adėjo aiškinti ką ir kaip 
nupirkti. .7. ■ 7. -J. _ ‘
. — Su Kaziunė nesirūpink, — saike po valandos; — Ji
šiandien toki linksma, tiesiog atjaunėjo. Apie piršlybas žino 
Irmanes^ priimti. 1 .

— O gal iš tų miltų nebus pyragu? — atsiduso Tomkus. 
—Tiesą sakant, ilgu mums btis mergaite išleidus, o ir ji var
go čia nemato. Gyvena sau be rūpesčio; kaip ji bus su vyru, 
tai dar klausimas. <
' — Kalbi, kaip mažas vaikąs,; subarė žmona. — Ar
ilgai bus mūsų gyvenimas be atmainų? Juk mergina ne 
Vienturtė. Jonukas jau pamokėjo Pranui, pamokės ir Kaziu- 
nei, ir. paliks jam ūkis, o mes karšinčiai. Kurgi dings. Kaziu
nė? Ar teks brolienę slaugyti,, ar svetimuose tarnaitės-duo
nos ieškoti? Atėjo? laikas tekėti, nebėra ką kalbėti.

Saulelė jau buvo ant laidos m nušvietė Tomkų trobele, 
neskųsdama spindulėliu žiūrėjo pro mažus, gražiai nuplautus^ 
langelius, gi am o ii ė danl a ~gėles puodcliuoser-susodm tas, pašliji^ 
gusias jos šilimos' ir šviesos. Abu Šeimininkai apsirengę be
veik, kaip šventadieni, švariai apsiavę, laukė, i langelius žiu
rėjo dažnai nutraukdami savo darbą, kurį šiandien dirbo lyg 
nenoromis. Jis dailino kultuvėlę,, ji staklėse audė. Kaimynas 
Jokšas, sutikęs Tomkų miestely, užsisakė už . poros valandų 
su jaunikaičiu--atvažiuosiąs, Tėvai pasistengė gerai primti 

-Svečius. Ir Kaziunė šį kartą nesiginčydama su motina pasi
puošė, net ir karolius išsiėmė iš dėžės, kurie iš Amerikos par
siųsti porą metų gulėjo. 'Pasipoušusį į daržą ravėti nebėjo, 
tik baltinius siuvo sodely po žydinčia obelimi ant suolelio atsi
sėdusi, ' _ / ' ' - '■

y —- Saulelė jau ant laidos, — sakė žiovaudamas šeimtaiin- 
kas,-r o svečių nematyti. Gal be reikalo pasiteikėm: -

— Ko čia urzgi? — atsiliepė žmona. —- Ne šiandien, tai 
ryt atvažiuos, jei1 prižadėjo. - ;

— E... visaip gali būti/ -- atsiduso Tomkus. , pypkę mž^- 
kurdamas. — Juk ir šiandien debesiai slankioja, odyti nelijo...

9
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Durys*sugirgždėjo ir įėjo aukštas dar gan_stiiprųs vyras, 
■’ • linksmu veidu, visiems gan plačiai pažįstamas^oikšas.

'Šeimininkai sveikino svečią, bet nusiminė nematydami < : 
jaunikaičio,'■ Tbmkienė,nenorėdama išsiduoti, pradėjo kalbėti 
apie paskutinių dienu kaitras. ; .

Jeigu taip.toliau kaitins ir nelis, šuliny. vandens pri 
truksime daržus belaistydami,; sakė, • - /

— Pasakyk, broleli mano, — nutraukė Tomkus pakaušį 
kasydamas, ■— kodė 1 atvykai vienas? . - -7—7———"

Žmona antakius sutraukė, bet klausimas jau buvo dštar- •
- tas, o Jokšas pradėjo juoktis.— - :

— Nė vienas, — atsake.---Jaunikaitisjausodely~pa- 
nelę pamatęs, vikriai peršoko žiogrį ir jieten jau-šnekuči® T 
ja, bet, manau, kad tuoj įeis i trobų.

— Tegu, tegu... .labai malonu, —■ šakė Šeimjhfakas, man-
• t dagiai šypsodamas, bet sutikęs) žmonos rūstų žvilgsni, ir, ma

tydamas jos nukaitusi veidą, negalėjo suprasti, ko ji pyksta. 
Juk susitarė gerai priimti svečius ir jis stengiasi būti meilus/

— Neilgai trukus, įėjo jaunoji pora. Abu buvo gražūs
- tuo gražumu, kurį duoda jaunystė ir laimė. Nuo jų veidų ėjo tik- / 

ra meilės palaima, švietė šviesa tų švarių, stiprių jausmų, k u-
■ rie-palaimina savo išrinktuosius ir įveda juos į slaptingas »idea

lo šalis... Tikra meilė, kaip paparčio žiedas, retai randamu.' « ■ ' a ‘ ", •
. gyvenime.. Sunku atskirti ją nuo, žemų jausimų, kurie dažnai
- apraizgo, apipina ir nepaleidžia savo aukų, Ikailp neleiidžia van- _ 

deny susipynusios žolės išgelbėti skęstantį.
Šeimininkai žiūrėjoJ jaunikaitį nuštebę, nes jis buvo 

jiems gerai pažįstamas neturtingo kumečio sūnus Jnoufcas. 
su Kaziune seniau draugavęs. Labiausiai sumišo šeiminiukas, T 
net jo veidas nukaito. Bet jaunikaitis širdingai sveikino my- \ 
limOsioę tėvus. ~ L

'— Buvau nusidėjęs, — sake stipriai spąusdamas šeimi-. 
ninko ranką, — bet dabar jnėginsiu išsiteisinti. Pirmą ir pa
skutinį kartą, jums nesanL namie, čia^apsilankiaur Ir vien to
dėl, kad turėjau atsisveikinti ilgam laikui. Tada vykau i ka
riuomenę. - Tai ji mane į tikrą kelią įvedė,.. nors nesvajojau 
apie tokią laimingą ateitį... J - •

Kai vrši susėdo, pradėjo pasakoti, kaip jam buvo^šunku i 
' / karinome išleisti, ‘bijodama , kad

• T. nežūtų,. '? ■■ k •
— Nelaimklgas buvau, kalbėjo. — Tiesiog nežmojiu, _ 

kur diĮpgtL^fieko nebenorėjau dirbti, viskas man ntgrįsa7--0:--L^ 
KazMe^sako: „Eik už tėvynę kovoti. Juk čia ar šiaip, ar » 
taip vesti negali.; Eik... aš mmtimlis su tavim busiu ir, jeigu 
tavęs nesulauksiu už kito netekėsiu“. „Tarnauti aš noriu, ’

p
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bet pagrįžęs, taip pat-būstu neturtingas jir_tėveliai neleis“ — sa
kau jąi.. Tada ji man sako: „Busime vy rešnk tėveliai pasenę, 
lengviau perkalbėsim, o aš lauksiu...“ Prižadėjo ir (laukė.

• -4- Tėvyne dėkinga/apdovanojo savo kareivius, — sa
kė Jokšas,—žemelės po sklypelį, o Joną dar galionais papuošė 
ir ženklą padovanojo. : Dabar nėra kas ir kalbėti. Tėveliai;ne- . 
bus priešingi... . ■ ' / — ■ •. ■ '■((.:

Už garbę sau laikysime. Apie (toikržentą ir nesvajojo -
-Tomkin •=•• - ■■ >•

Tikiu, kad bus laiminga musų dukrelė, — pritarė Tom- 
kienė — Tiek metu vienas kito neužmik

4— Gudrios tos musų dukrelės, — sakė Jokšas. —-Bent 
išgerkime užjųsveikatą. ~ . j -^4--__

_ Traukė iš kišėniąus bonką. Šeiimininkė išėmė iš spintos 
stikliukus ir nešė ant stalo paruoštus užkandžius. .

•*

Vestuvės buvo visoje parapijoje garsios. Suvažiavo gi- 
rrjinės, Jono draugai, sukvietė ir kaimynus ir Kaziuin ė s drau
ges. Svečių,susirinko labai daug ir trobelėje neįgalėjo sutilpti. 
Vaikinai iŠ lentų-padarė /suolus už Tomkų laukelio pievoje, 
kuri dabar buvo Jono. Šoko kiaurą. naktį, pievelę apšvietę 
iš sakų■■'.padarytaisžibintaūSi. <Bęt švitetė ir mėnulis, ir geltoni 
saulėleidžio atspindžiai neleido nakčiai sutemti. Vestuvių mu
zikos pralinksminti,? šoko ir pražilę seniai. Visi linksimos!, 
gėrė naminį alų, iš savo- lauko miežių ir sodo apynių padarytą.

— Taip linksmai grojant ir .be degtinės linksma, — kal
bėjo- sušilęs ir pailsęs piršlys Joksas. Jis visus įtikinėjo ma
tęs krūmuose kelias zuikių poreles suktini bešokančias... ?

. * . ’ ’ ’ . ‘ r ‘ • • A • ‘ '•
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Uosto duktė
* ■

Jean Mauclėre

. ' . VIII. ; / .... Z/7“T~
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Gegužes rytas Kuršiu marėse yra gražiausias gamtos -
- ..../šypsny s; fr dangų ir vandenį nudažotokios keistos, perma- 

tomos spalvos — jos nei pilkos, nei baltos, neijmėlynos, -bet 
visu tų spalvų mišinys- išsilieja padangėse ir jūros gelmėse.

- Vandens paviršius nuo gilumo atrodo žalsvas, jbetmeturi bega- 
lybės žymių ■— ji riboja viena ir ta pati tėkmė ir krantai. 
Taip ir realybė apriboja žmonių troškimus^ kada jie pradeda 
siekti negalimu, nepasiekiamu dalyku. Šis vaiskus mari ų 
vaizdas lieka toks artimas ir _nuoširdps—mąstytoju ir įsimy-
 Įėjusiu svajonė randa jame brangius rėmelius. Šį ramų gam-

siglau dusins ‘ ramiųjų žveju sodybose. /
? Gerardas) atsisėdo į laivelį irį; ė

niu. Vaizdų gražumas ii visą užbarę/ Bet Megninas pažadi
no jį iš svajonių: .

— Kapitone, mes atvykome i žveju prieplauką..
Jaunuolis apsidairė; viskas jam; atrodė paprasta, bet pa

galiau pamatė kažką prie kuolelio prismeigtą vėduojant. Lo- 
renietis paaiškino: / ■

—- Tasai kuolelis prie akmens reiškia tinklo pradžią, o 
kitas’galais! panašiai pažymėtas. Mes mėginsime jį 'ištraukti.

Laivelio priešaky stovėdamas žvejys greit pagriebė pa
gaikštį, bet supdamasis laivelis kliudė jam tviirtai laikytis. Pa
skui abu "su Megninii pradėjo traukti tinklą, nuo kurio lašėjo 
vanduo ir saulės spmduliuose jis atrodė papuoštas perlais ir 
deimantais. .

Aš jums padėsiu! — tarė Lizerakas, . žengdamas per
— laivelio suolus.-

Bendrom jėgom, ilgom -lazdom trys žmonės ištraukė pil
ną žuyų tinklą. Lietuvis vadino žuvis vardais. Gerardas pa
žino'-įvairių rūšių žuvų, kurios legviaų pripranta prie mažųjų 
vandenų, negu prie Atlanto.. Betraukdamas tinklą, Gerardas 

driekmayargo^bet akimis pilnomis džiaugsmo, kurį paprastai
v’~ u_?pilnas. '.sidabrinių žuvelių laivelio

- Vandens paviršius nuo gilumo atrodo žalsvas, bet neturi bega
lybės žymių ■— ji riboja viena ir ta pati tėkmė ir krantai. 
Taip ir realybė apriboja žmonių troškimus^ kada jie pradeda 
siekti negalimų, nepasiekiamu dalykų. Šis vaiskus marių 
vaizdas lieka toks artimas ir ^nųoširdys—mąstytojų ir isimv-

. tos vaizdą marginą lėtas gandrų skridimas į savo lizdus pri-
• .■ . * • .

irkluoti ramiu vande -

• suteikia žvejojTmasvži
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ar ne? — paklausė jaunuolis. v. • - \
—Ne, kapitone, įmes grįsta.j Juodkrantę. Šį vakarą 

ateis pirklys paimti mano žuvų, bet šiai lydekai mano žmona
'* <> j ™ rr-jt . " .. ... . ' . ■ ■

suras vietą.
— Tai gardus kąsnis! •

Ir bus dar gardesnis. Kapitone, jus pusryčiausit su 
manim, nes jum bus per vėlu be nieko į Klaipėdą grįžti.

judėjimas tyrame ore pažadino apetitą liir todėl mielai 
priėmė pakvietimą pusryčiu. Pagaliau kapto^ 
Meilytei knygą, kad bent kiek parodytų _ palankumo tiems 
žmonėm®, taip maloniai pricmusiems pTancuzų emigrantą. Dėl 
to norėjo^ vėl apsilankyti tuose krūmų žalumyne, pasislėpu
siuose nameliuose.

Priebuty mergaitė siuvinėjo ant balto tinklo langams 
užuolaidas. Ateinantiems keleiviams ii maloiniai nusišypsojo:

— Ponai, ar ge rai.vyko -žvejoti?
Ližerakas atsakė:
— Puikiai. Šiandien labai grąžus rytas,.. Štai, panele, 

aš jums atnešiau mažos prancūzes iš Metz nuotykius.
Jis padavė mergaitei Klaipėdoj nupirktą ir gudriai nuo 

įkyrių įgulos žvilgsnių paslėptą knygą „Colette Bandoche44. 
Tą knygą jis dovanojo Meilytei, lyg dar mažam, bet gudriam 
vaikui. Tačiau, pamatęs skaistų veidelį, kurį baltasis tinklas 
dar pagražino, pajuto jis net ir pagarbą šiai darbininkei.

— O; — tarė mažoji lietuvė, susijaudinusi, — kaip malo
nu! Mes taip mažai turim prancūziškų knygų!

Ji pakilo’ nukritusi medžiaga gražiai supo jos liemenį — 
Ir parodė karininkui „Islandijos žvejį“ ir seno Vernot almana
chą, kuris kitados taip domino „Richelieu“ įgulą. Gerardas 
smalsiai vartė tų knygų puslapius. —

Varpas jau skelbė dvyliktą, kai Megninas pakvietė Ge
rardą sėsti prie žaliumynais papuošto stata Ant staljo .buvo 
sudėliotos baltos, trikampiais sulenktos, popierinės servietė- 
lės; kurios rodė kiekvienam vietą. Tai buvo .lietuviški pietūs 
mažame kambarėly su mažyčiais langeliais.

Prieš valgį padavė kai sielos spalvos krupniko, kuris jau
nam karininkui labai- patiko. Po skaniai" padarytos lydekos 

, ėjo mėsos prikimšti pyragėliiai su. garuojančia sriuba; paskui. 
salotai, bulvės - ir smetona. Valgant nieko negėrė ; pavalgius 

- — sti!klą_aribatos. 1
Gerardas, atitfairkęs gražiai išdrožtą medinę kėdę, ma

loniai padėkojo gerajai Aldonai, o Mėtataas^ttmrJaamir^pasiū]^ 
saVo svečiui lietuviškų mažų papirosų. —__ _

Meilytė pakilo nuo stalo. - <
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— JūFjąuk norit mus palikti? —- paklausė lorenietis.
—-Mano mergelės įnori pažiūrėt, ar Jau žydi baltosios ži

buoklės,^—- paaiškino ji glostydama mažytes, kurios^aikėsi 
įsikibę į jos sijoną ir bailiai žiūrėjo f įizerąką.

Baltosios žibuoklės! — pratarė Lizerąkas. ■ Kai bu
vau vaikąs, viešėdamas pas sdvodėdę Ęlzase, labai mėgda
vau jas rinkti..J Niekada netikėjau, kad jos galėtu augti taip 
toli nuo Prancūzijos... Ir aš labai norėčiau jų pažiūrėti...

/tat visi' išėjo.Mažosios Mielino dukrelės ėjo šalia sa- 
vo tetos įsikibę į jos ran'^aš. BeOšidrąsiinę nuo jos 'nubėgo ir 
iš toliau žiūrėjo i nėpažjstamąji, kuris kalbėjo su teta svetima 
kalba. \ .. \ v. ,

Pagaliau jie -priėjo maloniuose kvapuose skęstančią pa
miškę, kur pievos margavo' žemuogių > juodų ją uogų kekė
mis, o virš jų, kaip gyvas žalias stogas, ošė pušys.. Meilytė 
visados labai brangino savo, tėviškės rniškąj o šiandien jos my-

šiandien. Ji pati to nejuto, nes visu savo dėmesiu klausėsi 
jaunojo, nuo Jūros atėjusio, svetimšalio; kuris jai, kaip senai 
.pažįstamai pasakojo apie nepaprastus miškus maloniosios 
Prancūzijos, gražiausios pasauly šalies... ' > y

I imas nliškas. rodos, buvo pilnas nauju,, nematytų grožybių...
Nie kadii, rodos r nebuvo jai taip toriiielasf šis pušjmėlis, kaip

— Kas nauja uoste, kapitone? — paklausė ji draugas, pa
togiai sėdėdamas laively, kuris skubinosi plaukti toliau. . \

— Nieko, -- atsakė Lizerakas, žiūrėdamas į savo mo
tociklą,' kurį atsargiai gabeno kareivis. . 

— Na, dabar plaukim. Ir laivelis, kaip gulbė, per 
bangas krypuodamas nuplaukė tolyn. Po kiek laiko jis plau
kė netoli kranto, kur mergaičių būrelis dainavo ir šoko rateli. 
Bet pamatę karininkus su blizgančiais galionais, išsigando ir iš
sislapstė. i

Gerardas, nepaisydamas jų baimės, išlipo į krantą, sė
do ant žirgo ir nujojo Juodkrantės Ink. Mažasis kaimelis ant 
marių; kranto pasidarė jo pasivaikščiojimų vienintelė vietą.

įvairūs jausmai traukė jauirfą karininką i tą vietą. Jam 
būdavo tikras malonumas pabėgti iš įgulos ir kelias valandas 
praleisti lorėniečio šeimos židiny, kur jį sutikdavo’ su tikru 
nuoširdumu.; Be to, jį traukė į tą kaimelį dar vienas magne
tas. Tai buvo jaunoji Iietu.vė-Meily-tė, kurios atsargiame elge ■ 
sy ir žodžiuose jis pastebėdavo nuskriaustosios tautos žymių 
tokartu didelio domėjimosr Kakarų pasauliu. Jis spėjo, kad 

^mergaitės svainis, atėjęs iš to pasaulio, atidarė jiai akis ir Šir
dy Įžiebė nežinomu" nlgesio kibirkštėlę. Visa tai šią truputį
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laukinę gėlę/ darė dar žavingesnė. Ji turėjo kažkokio abejin
gumo' pasauliui ir kartu stipriai jį jautė.

- — Beabejonės, šiipergeįė/manė traukia, —, galvojo Li- 
zerakas pamažu jodamas. — Kokios mintys bundä’toj grakš
čioj galvelėj? Ko ieško tas tyras žvilgsnis į tolį žvelgdamas'? 
Kokios svajonės viešpatauja toje taip savotiškoj jautrioj sieloj?
- Aišku, kad ■ ps ic® ogi jos stud floss _neįeitna į'jūrininkystės 

kursų pragramą. Bet štai gyvenime jūrininkui prisieina, gvil- 
deutLtaip sunkios problemosMr ieškoti budai joms išrišti.

Tokių minčių lydimas Lizerakas atkeliavo į Juodkrantę. 
Visų pirina norėjo susitarti su Megninu, kada galės ateiti tal
kon žvejoti, bet nė kiek nenųsįninė žvejo namuose teradęs 
vieną Mėlytę../ ■

Mergaitė sėdėjo/kambary su darbu rankose, Svečią ma
loniai priėmė: _ ’

— O, ponas Lizerąkas! Turbūt, ateinat pas mano 
svainį? -■

/ ■_■ — Jo nėra? • . ///,. • ’ '//._■'
— Jis ir sesuo išvyko Nidon. Kaip jie gailėsis...

V— Aš taip pat,—J-abejingai pareiškė karininkas. —- Jei 
aš jo palaukčiau? ‘ . k

— Na, žinoma. Malonėkit sėsti...
Jr padėjo savo darbą. Gerardas atsisėdo ir žvalgėsi—po 

kambarį, kuriame buvo tarsi įkūnytas visų šeimos narių darb
štumas. Jo žvilgsnis sustojo ant Meilytės. Jį vTis labiau do
mino ta dailioji ir jau šiek tiek rafinuota marių duktė.

Mergaitė atsisėdo prie staklių ir laukė, kad svetys pra
dėtų kalbą, Jos krūtinę puošė sunkūs gintaro l^arolilai, kurių 
spalvą labai tikonprie balto joisi kaklo.

Lizeraikas Tarė: j
. Kokie gražūs karoliai! _

Jis Čia gerai jautėsi, todėl laisvai, žodžių nepasirinkda
mas, užkalbino Meilytę. . — •

Ji pažvelgė į jį žibančiomis akimis.
— Tai gintaras, vienintelis Lietuvos mineralas. Tuos ka

rolius padirbo mano dėdukas iš to gintaro*gabalo, kuri kartą 
rado ant kranto .po didelės audros,.’ .

, — Daug dalykų nėra pas mus,—. tarė prancūzas, — nei 
jūsų papuošalo, nei staklių... taip dailiai išdrožto ratelio... ir 
tokių gėlių, kurios; puošia stalą... tai, tur būt, rūtos? —

— Taip, tai lietuvių labai mėgiama gėlė, ypač jaunų mer- 
' gaičių. Tik mes galime jom pasipuošti. Mes jas Akiname ei
damos į bažnyčią, šventomis dienomis puošiąm jonais "Sdvo 
plaukus. Mūsų dainose rūta Jabai garbinama.., _ i
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■Smulkūs žingsneliai sudrumstė namu ramumą. Atbėgo 
mažosios mergelės. Barbelė ir Onutė ir, inumęsdamos' savo 

' žaislą • krepšelius, ^draugiškai šypsodamos Gerardui, puolė abi * • 
prie Meilytės, kurijoms leido taip išdykauti, pati džiaugda
masi trumpa malonaus pašnekėjo valandėlė; /

Esu girdėjęs apie tas dainas ir net mačiau jas voki e - 
kiečiu kälbos vertime..? blos^ garbina, man rodos, gamtą ir 
šeimą?? 'b.’ G ‘/.

' -IŠ k-arbrunergailė bijojo-atviriau jam pasakotis.pa- 
galiäu pasiryžo: ' g' ?■- 
r — Žinau vieną dainelę, kunią visada. migdydavau savu

; dukterėčias... Kitados man ją mamytė dainuodavo... ‘
Ir jaunoji teta, prie savęs glausdama savo mažiąsias drau

ges, tyru, skambiu balseliu uždainavo paprastą, skambią liau
dies dainelę apie žaliu rūtą darželi, jauną segelę,-vainikėli pi- . 
nančią, aukso kaseles puošiančią... . . •

a.-''' .;į Vertė M.'Tulaiiskciitė. .
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’ Kunigaikštienė
• , . • . *-ų . . ‘ ' ■ 1 • 

*•*.. ’ • • . ■ ; • . ‘ • / . ■ ■ h, ; . * ' ’ ’

- ' '■ ■ ■' ■’ ;;V~J\ Drungaitė \ . '' '■
---------------------7 -4- • .* J’ -■ ------_.-,u • ________________ •________________ - _____________________ ‘ _____________________ * , ,.

Kiekviena tauta; savo didvyriu eilėse turi, jsiirašiusi p );
vieną kitą moters vardą, Prancūzai turi Joaną Orleanietę, 
vokiečiai Nibelunguose turi savo ■ moters tipų, Roma mini 
Grakchu motiną;- graikai žavingą Aleną; rusai dainuoja apie 
gražią kaip angelas ir piktą kaip demonas Tamarą; lenkai gar-?

. bina Vandą dar šiandie tebegyvos dainos žodžiais: „Vanda . ,. 
guli mūsų žemėj, nenorėjusi vokiečio“. MesturimeBirutę.
Gal didžiausii|literatūros paminklų iŠ čia, paminėtų moterų yra 
susilaukusios A)rleahietė ir graiku Alena. (Musųčfeirujė ilygiai 
kaip ir kitos likusios negali tuo pasigirti.

Valiūnas buvo pirmas, kuris likusias apie Birutę žinias; -
• suposmavo ir dainos pavidalu paskleidė žmonėse. Iš jos mes 

žinome, kad Birutė buvo vargdienė mergaitė. . Pati verpė, pati 
audė. Nešiojo rūtų. vainikėli ir gintarus. Neša ji kartą bro- 
liams, žvejojantiems ant mariu, pietų ir "susitinka kuinigaikš t i . 
Kęstuti, Jogailos dėdę, kuris valdG Žemaičius ir Lietuvą. Ir 
štai:, „vėžlyba skaisti, kaip rožė ir rūta,.kunigaikštienė gy- 

~ vena Biruta“, baigia savo posmus Valiūnas.f—-r ?
Šią dainą tauta labai pamėgo, nes ji savo paprastumu 

artima mūsų liaudies dvasiai. Toji paprasta mergaitė, dėvinti 
savo darbo rūbeli ir besirūpinantį broliais, žvejojančiais ant 
marių; tampa kunigaikštiene. Tai pasaka, o tačiau tauta tai - 
pasakai tiki ir svaigsta iš džiaugsmo^ ir dainuoja.

Žinoma, iš tos dainos mes tesužihome, kaip tauta vaiz- ' 
duojaši Birutę, kokios ji Birutės norėtų, jei panašūs ivykiai 

g kartotųsi. Realios, tikros Birutės čia nedaug. Tikra tik tiek, 
kad ji žemaitė, kad gyveno apie Palangą, «ir kad. vėliau tapo 
kunigaikštiene. ' . . • j

•Dainai ar pasakai charakteringa ieškoti kontrastų. Kuo • 
didesnis kunigaikštis, tuo vargingesnę mergaitę įsimyli, gi toji ■ 
turi būti nepaprastai graži ir dora. Dvasia, pasiilgusi gražes
nio gyvenimo, kaip kasdienės pilkos' dienos, kuria sau pasi
ilgtąjį pasaulį ir nesiskaito su faktų realumu. Tikri faktai

- yra tik pagrindas, ant”kurio kūrybinė vaizduotė pastato savo 
rūmus. Todėl sunku susekti, kiek Valiūno daina yra nutolusi 
nuo realaus pagrindo. Daina jau iš po kūrėjo plunksnos išėjo 
tik labai bendrais bruožais' pa žyminti Birutę, gi eidama iš lū
pų į lūpas, dar daugiau nusišlifavo, tokiu būdu iinvidualios žy-
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mės tepaliko vaizduose.. Tiesa, .šį daina negali T>ūti lyginama 
su tömis,kurios dainuojamosnuoseniausiųlaikų,kurios nęat- 
mena sako kūrėjo. Valiūno parasytojkdu&^
mę istorinį pagrindą, bet Šios dainos Birutė, yra tik dainos < 
Birutė. _ \ ■' \.Į '■’"■■■ ■J??'/?’'•- ■?

r ’ Kadangi Birutės istorija yra šykšti, Tai iir vėlesnėje mūsų 
^——-meninmku-kūryboje Tos-^istoriškumomaža. Tas istorijos ne- 

aprėžtumas,aįšku, menininko vaizduotės nesuvaržo, ikad jis 
galėtą sukurti Birutės asmenį? ir jos gyvenimuxues tuos , fak- ~
tus, kurie nušviečiair nurodo Birutes gyvenimo 'kryptį irpras- 

.: minguma.mesžinome. Bet vis dėlto, literatūra dar nėra da
vusi. pilno kunigaikštienės-Birutės vaizdo. ' ? '

Keletą kunigaikštienės Birutės bruožų randame ir ne sa
vo literatūroj. Sakysim, lenkų* rašytojas J. I. Kraševskis, 
savo eiliuotam veikale 
je“ („Vytauto. žygiai“); tiek tepaliečia Birutę, kiek to reikia 
Vytauto žygiams nušviesti. Yra dar minima Birutė Asnyko 
dramoje „Kęstutis“, kurią išvertė V. Kudirka, bet f tenfužtoą 
beveik statisto vaidmenį. Savo naujojoj literatūroj turime 
Putino misteriją „Nuvainikuota Vaidilutėj jau tris kartus sta
tyta (paskutini kartą kitu vardu: „Motina-Vaidilutė“), atspaų- . ■ . 
sdmta ,„Židiny“ (31—34 Nr.). Tai . svariausias veikalas, ku
riame Birutė, yra centrinis asmuo? ;ūąl dar ir kituose veika-

- luose būtų galima šį tą apie Birute surasti, bet tas tikrai nie
ko nauja, neinėštį i musų klausimą. - .

• . • . . . . “T© • '

Kraševskio „Vytauto žygiai“ nėra Birutei skirtas kūrinys, 
bet ten ne mažai randam apie Birutę, todėl* pravartu su to kuri
nio Birute susipažinti. Tas veikalas, kaip jau autraštė-rodo,-- 
yra skirtas Vytautui didžiajam, Jbet iš tikro jis apima tik Vy
tauto istorijos laikotarpį Ten gana padrikai atpasakojama to 
laikotarpio svarbiausieji įvykiai kurie turėjo Vytautui re>fcš- 
mės, bet pats Vytauto asmuo neryškus, bent nejaučiiiame isto
rijai jo reikšmės tokios, kokią jis iš tikro turėjo.. Atrodo, kad 
autoriui nevyko. Vytaum 'išsikĮrti.iš-kitų'-šio kurinio veikėjų. Gal 
tas įvyko todėl, kad autorius neieško gilesnių ryšių nei tarp 
atskirų įvykių, nei tarp asmenų. Ir mes, paskaitę šį veikalą, 
gauname įspūdį, kad tai atskirų istorinių į vykių jr asmenų 
galerija, kurioje randame ir Birutę? Kadangi šis veikalas ver
timo dar nesulaukė, tai bent laisvai pasipasakolkiimie tas vie- V • i

. tas, kurios liečia mum;si rūpimųjų . Birutę. Tai bus nedaug: 
pagrobimas, keli bruožai iš jos gyvenimo Trakuose ir trum
pas jos prisiminimas Kęstučio' laidotuvių proga. Po kelių įžangi- 
niu vaizdu- autoriųš seka Bd-tilos -paifirio, pasaką, ■ •

Pajūry ’ant kalno baltuo ja šventovės~imirai, kur “dvylika 
vaidilučių kūreną baltomis savo rankomis šventą Lietuvos dei-

. v
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Tos deivės ir tos ugniej^iukiasipaklydęs audros .
[ūdros dvasioM nuskrido pery 

y Baltiją tolyn — nutilo vė jasyhurimo ■■ ■'< yitays;ft^paiikščiM, ir 
L ■ pušys. Smėlio kopų tolumoje švysteli balta?-suknelė JJAf jai 

han^np dp.ivė, ar Baltiios našlė karalienė verkia mylimojo? Ar
• balta jwų dukra renka iškrikusią šcimyną, kurią išlblaškė du-;.;, 

dra rtiėlynują^aingu dužiUiš? Ar Praurimė eina-L kalną lankyti
_ vaidilučių?-- ■■—■■■

— Bet tai ne dievybė, ne jūrų dvasia, tik Žemaitijos mer
gaitė; bajoro vienturtė duktė, skaisti Vidmantaitė. švento kai? 
no vaidilutė, skuba prie, aukuro.; . ■

Ant galvos vainikas. antkaklo gintaru' eilė, priejuosttė
• varpeliais apkabinėta, Žemaitijos lino marškiniai, balti, kaip juru 

putos. Vaidilutė nerami: naktis slenka, dvasios bunda. Iš 
juru ant sutrūnijusio7 laivo plaukia^ skenduoliai ir. pakrantėse ' 
ima staugti, vyliodami aukas i gelmę. -Taip norėtu
blanda būti vietoje. „Jau prie kalno. Tik staiga bildesys — 
kažkas ją vejasi. Ji bėga, bet baltas žirgas greitesnis, ir ji su
stoja. Raitelis ilgai į ją žiūri ir, nustebęs, klausiia; iš kur 
ir ka§ ji. Ką čia veikianti pajūry audros metu. Mergaitė aiš
kinasi: ji esianti Vidmantaitė, švento kąkux vaidilutė, broliam 
nešusi pietų, ir audra ją sidaikiusi ant kranto iki vakaro, iš 
kur dabar grįžtanti. „Prašau; ne daryk man nieko blogo, 
leisk mane, viešpatie. Tegu tave latataa keleiviu dievas sėk-. ~ 
minganr keliui, kai vėlai sugrįžusi prie pilies slenksčio svei
kins žmona ir vaikučiai“ — prašosi mergaitė. „O, į pili! Ne 
šiandiien man ją pasiekti. Už' septynių jinai upiu. . Ir ne my- ~' 

•? Įima ją žmoną, bet šunis ir sakalus_s veikįnsjįū nelinksmas“ — 
atsako raitelis ir suspaudęs žirgą dingsta.

Mergaitė susimąsto, kartą žvelgia ‘kalno pusėm dukart 
raitelio pėdomis ir lėtai žengiaj savo nuošalį. 

• ' ' ‘ . ■’ ir . •

Pąslkum ir vėl vakaras, ilr vėl ne deivė, p Birutė, žemai-“ 
tė mergaitė, grįžta tuščiu lauknešėliu nešina į kalną. Ir vėl 
raitelis; pastoją mergaitei kelią, ir vėl klausia, ar ji nebijanti 
artėjančios naktiiies šmėklų ir piktaäkiu kąukų. Ji vaidilutė, 
ji nebijanti? Bet ne tas rūpi raiteliui. „Vidmantaitė, eiiik su 
manim. Praur'imė turi pakankamai vaidilučių; mano gi pily ,

metu jūreivis. Ir štai, įšėlusias^

— nutilo vėjasynurimo

)ämgu dužiai^? Ar PraurimTmtia^Tkaln^ lankyt:

i

ė

pla č io n L~i etų vorn

tuščią ir tamsu“, kalbinei jis mergaitę. Bet ji bijo. Kas apža
du nelaiko, tą perlkūn;rs ugnimi baudžia. Žemeliti jo j dau.i
mergeliu, kiekviena siatiks į Traki:is keliąuti. 0 ji vai
n iką jau įmetė į šventą j:ą ugnį. Tik kciržygys neniįsileidžia —
Prautimė turi šimtus) vaidilučiu, o jis ilė vienos, biieks nema

r

tys, nieks nėšivys» Po tamsiOiS nakties priedanga lėks jie > 
Lodievunepasislėpsą

Jie vis tiek' perkūnu mpkės^ pataikyti i širdį. C Be to, jai diidžiauy
•€-r
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šia laimė gyventi su savais jr ji nekeliaus su karžygiu, 1 Hk$ 
■■Bet kuo lietuviai, irię žemaičiai. ' Tuodu kraštu, tai dvi 

seserys. Puiki pilW e_žere, kunigaikštienės vainikas,^ brautus 
rūbai, perlų šniūrai, būriai linksmų tarnų —. visa bus jos. .Bet

‘ m e rgai tė; tikpravirksta i r bėga, č Tikgreitesnis ži rgasufcjšę-
“rstųtis sučiumpa gfbbj. Veltui ašaros ir Šauksmas. iNęį dBe-. '

' vąi, nei senas) tėvas, -nei broliai, kur marėse žvejoja, nei nąlk-j ; 
tis juodoji, nei saulė jos negirdi. Žirgas dumia, kaip stirna, .. . 
kai medžiotojas/pąskųi ją šunis ir mirti strėlomis ^mneia; lir jau > 

. nepąžjstamos upės krantas. <. : ■-/■b.'' ■ ’ . ?
■ . ' • \ ‘ , .* . 4 Y . ’ ■ .’ •' •• • . b *•**.'' ’ •••*'•• * • r. r

• ?Po metų kitų Birutė laiminga Trakuose. Ji džiaugias F 
^id pagimdė Kęstučiui sūnų Vytautą, bet1 ir kenčia — sūnus ° 

dar kūdikiu būdamas, labiau pamėgęs tėvo šiurkščius ginklus •.
. ir kietas rankas; negu motinos švelnų prieglobstį. Ir motina, ? e 

nors su skaudama širdžia, supa kūdikėlį, iglaudusi ji į šarvus,
•S ir dainuoja jam karo žygių dainas. Kęstutis jai dėkoja. Die-..

. tuvat nedavė dievai nei aukštų kalnų, nei gffių marių, kurios 
"gintų ją nuo priešo—tai turi atstoti drąsios širdys, tvirtos kru
tinės, apstojusios kięnaš geležiniu mūru. Tokių sūnų daugiau, 
kaip šis. Bet Birutė negirdi sunūs -nuo kūdikystės karo - . ..... 
auka -

/

t
«

6 .

J

o

Bet Birutė negirdi sūnūs nw _ 
skaudu, Bet vistiek Birutė neverkia tėviškės, nei 

praeities. Tik vakarais, kada ežeras užsidega nusMdžilan- .. 
čios šaulės spinduliais ir švysteli pro pilies langus liepsnoimlis, 
jityliai pradeda ilgėtis jūros ir s a viliu; Prauniimėsšventovės - 
ir tų negrąžinamų jaunystės! paminklų, kurių čiat pilyje, trūk
sta. Bet ji nesugrįš jau ten, nes štai du lopšiu: viename Vy- . 
tautas tekanti saulė, kitame duktė — mėnulio pilnatis.

-Mėtai, bėga; ir štai Birutė/visai: viena sėdi prie mfeftnio . , 
kuodelio. ir kaip siūlą, verpia ilgesio mintis. Kęstutis inegfį- 
žtaTš kovų, dukterį Dariutę Mozūrų kunigaikštis, dar jaunutę, 

Ž senai pasiėmė i žmonas. ■. Vytautas tik ginklus ir medžioklę
— y žino. Ji viena./ .Pagaliau Kęstutis grįžta, bet tik tam, kad su-

/rįnktų karius ir pasiruoštų kerštui už kalinimą. .. ‘ \ .
. Tolimesnė/ vėikalo. eigoje dar sutinkame Birutę vyk

dančią į Kęstučio laidotuves. Ji -Vilniaus . vartuose susitin
ka su bėgančiu,,'nųo minios keršto už Kęstučio nužudymą, Jo- 
gaib ir Prąlirimęs: vardu prakeikia jį ir jo ainius. Paskum: ji - ... 

:. rri^M^įrKęštučfekuno deginimo apeigų metu. Ji savo vy;
- “ ro mirti supranM’ kaip bausmę jai už priesaikosjsulaužymą,

daro auką iš. savęs, žada net savo brangiausi vaiką paaukoti,
—kad likperkunaš trenktu Jogaila. Laužas^smiinka ir įkrinta _ 
. • . kiaurymėn. Visi' Išsigąsta. Birutė gi džiaugiasi—r tai dievų

■ • ženklas, JĮ ^išklausyta. - Kmpds laužašriaipd^Wd‘iešaL 
\ r ;' T^ apie> Birutę^ KrasewSkiÖ kūriny. Wko

ypatingo^, čia autorius Birutei nepriskiria. Jos asmuo mums ~

k

&

r'
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Nesusidarome beodriausiii charaJkterio bruožą.
Jpį^įyveiflmas. gauras,. ftej perdaug siauras/ Kraševskio. Bf- 
mtegVvenaiavb.šeimos reikalais, v Ji graži/kukM lt die- i 
v0baimirigamergaitė,'vėlįau gera žmona ir . rūpestinga; moti- 
rid.^ Bet niekur autorius ; niW^. joS Ä
Šdėnėš. tautai žinomos ir'mylimos valdovo žmonos. Trum-

*• * ,» • * -w ’ . . *••***’ * ** * •£’ C • • • . t", , «’*•-. I _>

paksakant, Kraševskio Brr ritė _perdaną pri va tivkadiLetnesi- 
noMl&ėĮliį kaip tokia įgalėjo būtiž kUnlgąįkštBnė. y.

; i A Birutę, .atvaizduotą misterijoj
„Nuvainikuota V^dilutėT. įKąip paprastai ri^eflj^tvešSkejM 
yra nerealus, Tništiški, Taip ‘Šio veikalo Birutė ■ yra nereali. < 
sudvasinta, atitrauktanuoTikrog^-vetiimo^kad^ryškiau Iškil- 
tą jos vidaus gyyenimag. kuris :inscenizuotas mišterijQje sap- 
ną ir dvasią palalba.yTai simbolis tautos, nesąmoningo troš
kimo, paslėptą, .gyvybės galių, kuriąs -tam tikros aplinkybės 
priverčia veikti. " y y yy; ’ -■ ’ ■ ■■ y . - .y. ,y y'j■ . / ’

Misterijos / pradžioje Vaidilutė, minios-' Išpirkirrio ■ aiįka. 
Tai pasakoį vaidilos žodžiai tarti susirinkusiai mmiai i Väidi- 
iutės įšventinimo; iškilme • ' '■ . ' •; y • ..' ’ . • -r , Ą .

<. Vaidūa sako: e
- T- • ”' * * -• ‘ «i ■

„Vaidilutės dvąsioj; ’';T 
amžinaauka-kūrenas. ' t 
Žėmės ‘ iiwHes > nepažinus 
ji :su aukuro liepsnomis ?- 
dar nušvies jfiį); visą buitį 
ir':pas ves-aukštiem die vaniy 
■V ■ y, - \ k'/j/Nuv.; Vaid^'T v.)

*, f ■ •• "* -*y. ’• -■

• )• . * , ■ . ’ —
• ‘ . -t*

r “ . , • » . .

„Žmonės jūsų menko babo_^- r 
Amžinieji nebegirdi. t
Jūsų maldos. Jūsų aukos, 
ir visos buities likimas 
turi būt dievam užkeiktas 
Vaidilutės vainiku“.

iieaiš.-.•■?*•• ft t
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arba toliau

‘ •&

(„Nuv. Vaid.“ I v.).
Taip supranta Vaidilutės paskyrimą vaidila, taip supranta ir 
minia, tik Vaidilutė pati to nejaučia, jiš čia tragizmas — ji pri
siekia dievams būti vaidilute, bet tiik žodžiaH- širdis- priešai^ 
kai/ šyetima. Ir vos. prisiekusi ji vėl abejoja:

„Bet jeigu, jeigu... O, Praamžmasis, —
, -dėl ko guyėl širdis iš baimės šąlą 4 y ,, 

Bet nežiūrinttos abejonės,, priesaika jhi šventa, ir'käda Žemės
' . ’ ' ’ • •’ • ' * .-o. 0’- ‘ ■ • ' ’ • • ■ , '
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Dvasiasustiprinä joje pirmiauneaiškų troškimą; išreikštą tik" 
.■< žodžiais; kad širdis ■■ V

„.„laisvės, laisvės... mėlynų padangių ’ 
saulės ir bekraštės jūrės trokšta!..“ ’ -

" • ■■" “**1 » * A * ■'

; bijo dievų kersto. Jį -nesiryžta laužyti priesaikos tok- 
kol galutinai įsitikina, kad išsižadėjimas apžadų r eikalingas _ 
jos krašto gerovei irPraamžinajam. ~Putino .Vaidilutė jau ir

. čia pasižymi motmištoš7^dvasios^-savybfii^^_ Ji -aukojasi ir 
aukojasi dėlkitl^■Aukojasisavokraštui.Tas motiniškumas

$r tampa kažkuo: daugiau, negu mo
tiniškumo' simbolių, Tuo motiniškumo keliu eidama ji miste- 
rijos pabaigoje tamparfautos kelio i garbę ir šviesią buitį atida
rymo auka, ką aiškiai matome žodžiuose, kuriais jį laimina še
štąjį amžių: «

' O • . . . • ■ . ■ ■ . . ■ •

‘ „Tavimašgyvenąu,mylėjauirkęnčiaU- 
per daugel amžių. _ k
Aš laiminu tave kūrybos žygiu, 
į šviesią garbę“. ’ ? . .

. („Nuv. Vaid “ III v.).
Aiškų, kad äntHurimo istorinio pagrindo, sukurti tokį 

kūrini, kaip „Nuvainikuota Vaidilutė“ ir taip pažvelgti į i'slto- 
rinę Birutę, kaip pažvelgė Putinas, buvo galima tik po am- 

, žiu eilės, kada paaiškėjo daug kas iš isltorijoš įvykių ir jų pri
klausomybės vieno nuo kito. 7

Putino Birutė, išpuošta tokiomis nežemiškomis aureolė- 
mis, yra labai tolima tikrajai Birutei. įMes žiūrime į ją ir šte 
ibimės tuo idealu, tai daugiau negu Birutė. Ne, tai ne Oru-_ 
te, suabejojame. Ir iš tikro, Putinui šitoje misterėtoje' rūpėjo, 
ne tiek pati Birutė, kiek tautos atgimimo paslaptis. Jis tą pa
slaptį ir iškelia, Ji --- Vaidilutės auka, tautos idealizmas, 
tautos ipasišventimas krašto gerovei, 7 krašto Šventiems tiks-

Tiek randame apie Birutę literatūroje. Kitose meno sri
tyse nė tiek nėra. Imkime, pavyzdžiui, tapybą.: Iš kalendo
riškų ar atvirutiškų Biručių, rodos, jau išbrliidome, - ar bent 
greit išbrisime. Iš Birutės gyvenimo vaizduojamų įvykių tu
rime susitikimą ir ptogrobimą. Antrasis, pagrobimas, susilau
kė gan rimto darbo. Mes turimeKaro Muziejųjejpaveikslą 
„Birutės pagrobimas“, iš kurio dvelkia siąitbingąs yaald'illučiiiu 
prikritusių prie žemės, išgąstis dėlįaiŠventvagiško-žy- 

" ~ gio ir vienos seserų, ^Birutės, likimo^r neperiaužiamas žimo-_ 
gaušužsispyrimaspasiekti savor^dTn-autero^elsesi^iąmjmus.
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Toks pagrobimo būdas tiktų A. Mickevičiaus 
4iams^3iet4^__ ' ' .: :

Putino pagrobimo scena irgi blanki.Pasirodžius grobi-

jau išanksto esame jai pasiruošę. Mesiją ^spej^e is vai- m 
dilutės vidujinių kovų, kurios vyksta per. įštiįsus pirmą ir ant- 
rą misterijos veiksmus. Vaidilutė žemės Dvusios kurstoma^ 
apsisprendė^ ji eis rodomu žemės keliu. Ji jau atsakė dva-

P

II

■ turi pagrobti Vaidilutę-'Birutę. Toji scena yra tik papildy
mas to, kas vyko per du pirmuosius veiksmus. Tai lyg aidas 
atklydęs iš Vaidilutės vidujinių kovų. Visas! Šventvagiško žy
gio svoris, ryškumas iškyla ne pagrobimo scenoje, o Vaidi
lutės sapne, kur pasirodęs1 karžygys užgesino ugnelę. Tas 
sapnas, Juodojo Vaidilos žodžiais, reiškia, kad^Vaitdįlutės dar
bas šventovėje baigtas. ::-Putinas'-^ šioje ■mistėiftjoie.. priesaikos 
sulaužymo kaltininku laiko Vaidilutę* už ką M pati kenčia ir 
per ją kiti. Kęstutis čia?.labai.tolimas. Mes jaučiame^kad ne 
jis švento vėn įsibrovė, bet kad Vaidilutė pati iŠ jos išėjo.

Žinoma, toks ar kitoks šios scenos atvaizdavimas parei
na nuo kūrėjo skonio ir nuo veikalo konstrukcijos» Putino 

■■' T misterijoj jaučiamas nöras grobimo žygi išteisinti, padaryti jį 
šventu. Autorius ieško Praamžino jo, kuris pasako Slavo va
li ą, kad Vaidiiiitė paliktų aukurą. Tas teisinimas reikalauja 
vaizdingo parodymo Vaidilutės vidaus kovų.^ To vaizdingu- 

/. mo duoda misterijos dvasių pasaulis. Kęstučio .vaidmuo ne
beturi tiek svarbos, jis beveik nefiguruoja. Jo vietą užima to- — 
kios, ar kitokios dvasios. Dėl to miisterijosi turinys turi ab- 
straktiškumo. v Tikrieji istorijos faktai netenka tikrovės ryš
kumo. -• . - ; ■

O mes priešingai, įpratoinę žiūrėti i Kęstučio» žygį, kaip 
į tikrai nuodėmingą. Mums Kęstučio drąsa imponuoja, ir mes 
jo neteisinąmė. Gražu, kad yra tokių drąsių žmonių, kurie 
taip drąsiai gina prieš dievus slavo prigimties teises. Juk mes 
gėrimės Mliickevįčia^s improvizacija todėl, kad jojo žmogus.

.~ drįsta pakilti, iki Dievo sosto. Mums imponuoja toji išpuilkusio: 
žmogaus didybėtas satanizmas. Kas toliau po to iškilimo,

V ar šeks atgaila, ar amžina bausmė; mums hesyarbu^Sužąvė- — 
ta dvasia nenori kristi į žemumas. Ir todėl, kadai Birutės pa-
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grobimo žygy Šis elementas nustelbiamas, mes jaučiamės au- 
viltu y ..■/ >' . ■ ’i.; ■■ /■. ... , f

Peržvelgę visą turimą ją medžiagą vis dėlto prieiname. 
išvados, kad tikros Birutės mes dar nesusikūrėrne^Krašev- 

: skio perdaug paprasta. Valiūno perdaug bendra. Jo Birut ė—
tai lyg kiekviena Lietuvos mergelė. Putino — perdaug iš
kelta iš natūralios gyvenimo aplinkumos ir todėl svetima 
tolima. Ji kažkokia ne žmogus, perdaug žydri, dangiška.

. Tokia Birutė, be abejonės, tinka į vaidilutes, bet ar tinka i 
kunigaikštienes, i motinas didžiųjų karžygių?

Kunigaikštienė, Birutė, rodos, turėjo būti kitokia. Toji 
Birutė, kuri grobiama nuo aukuro,toji['< kuri vėliau/politinių

- priešų skandinama iš baimės, kad nesukeltų tautos keršyti už 
Kęstučio nužudymą, toji Birutė turėjo butif drąsiu rizikinga — 
kažkas, panašu į šventraščio Magdaleną, kuri visas savo mo
teriškos asmenybės galias sumobilizavo, kad. nugalėtų Moky
toją iš Nazareto. Pagal likusias istorijoje žinias, Birutė turė
tų būti ne .saldžios, bejėgės mergaitės tipas, bet tipas kovo
jančios moters. Kad ir kenčiančios, bet tveriančios savo pa
siryžime iki mirties. Nes. tik tokia galėjo išauklėti nepalau
žiamą didvyri, Vytautą D.idjji.

..

t
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Emilija 'Petrauskaitė

XIX? šimtmetis rusų literatūrai ar ne .bus vaisingiausias 
laikotarpis, davęs daug didelių rašytojų, iš kurių visiadps liks 
neužmirštami Tolstojus, Puškinas, Turgenevas. Bet iš jų visų " 

. . bene bus įdomiausias ir reikšmingiausias? F? M. Dostojevskis, 
į atvaizdavęs nera

mią, Jkovojančią žmogaus dvasią. Dostojevskio kūrybos pa-^ 
saulispilnas skausmo, kovos, niūrumo, demonizimo. Dostojev
skis prasldeidžia slapčiaiislus sielos pergyvenimus, rausiasi į 
giliausias jos padugnes ir iškelia dideliųosichologijos vertybių. 
Tuo jis yra žymus ne tik rusų, bet ir pasaulinėj literatūroj,.

Gyvenimo bruožai, Dostojevskiokūryba yra jo dvasios 
pergyvenimų veidrodis. Todėl sunku būtų .šis didelis rašyto
jas suprasti ir vertinti jo kūrybą-nepažinus jo gy venimo svar
biausių bruožų.

F, M. Doistojevskis gimė 1821 m. spalių rnėn. 30 d, Mas
kvoje, beturčių ligoninėj, kurioj jo tėvas buvo įgydytojas. Jo 
tėvas,kilęs išbajoriškos.šeimos, 'buvo griežtas, žiaurus. ir . 
šykštus. Motiiiia paprasta ūkinifnkaitė—dora 4r labaL religinga 1 
moteris. Dostojevskių šeima buvo neturtinga, dėlto vaikai iš

- mažų dienų priprato vargą vargti. Ptaliėji didžiojo trašytejo- 
auklėtojai buvo tėvo žiaurus griežtumas ir motinos didelis 
dievotumas. Du kontrastai, kurie skirtingai ir veikė vaiko " 
sielą : vienas ją užgntaždamą^ slopindams, antras — kelda
mas iki ekstazių. Pats Dostojevskis vengė prisiminti savo

• vaikystę, iŠ
Tik iš jo vaizduojamųjų vaikučių akių, kaip-sako St. ZweijgaS, 

' mes galime spręsti apie jo pirmuosius pergyvenimus: apie 
ankstyvą subrendimą, gyvą fantaziją, troškimą būti didžiu, 
j\entėti-4r-pasiišvęsti dėl žmonijos. Paaugęs jis pasidaro už
sidaręs, tylus ir nepaprastai daug skaito. Pirmąjį1 mokslą išei-

- na namuose, vėliau privatiškanie pensione; 1843 m. tėvas ji 
atiduoda~t karišką .inžinerijos mokyklą, jkūrioje jis praleidžia

- - keletą metų. Tačiau mokslas, kur vyrauja matematika, jo ne
traukia. D. krypsta literatūros sritin. Laibai daug skaito, su
sipažįsta siu geriausiais tų laikųv4r ankstyvesniais rašytojais.

\ Susižavi Šekspyru, Hofmanu ir Žorž-Zand.. ;

; Ko galima n įmanyti, kad jii nebuvo labai giedri.;
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Jau mokyklos suole jis labai daug galvoja ir jaučia. Dva- 
sioje chaosas ■ kažkas vykstą, forpiubjasi. bet -fe savęs dar į 
nesupranta, tik jaučia kažką didingä ir baisų. ■ Pasireiškia net 
hipochondriko žymių. Jį kariktia<bąjmė Tnįrtieš,pasąulio, ir 
net paties savęs. Ilgisi; nepaprastų,^'nepasiekiamų dalykų j į 
gyvena neįvykdomom svajonėm. ? J au tada pasireiškia jo Erą?

_ štutiimškumas, kurisWėliaų perėjo visas ribas. Jiis priislipąžista, ? 
jog visame jis peržengė ribas. Jau tądav pamėgo stebėti Tę; 
rąustfis savo; sielos; wrgyyfUin^osez;5n\^;; "k ;

1844; m-D.;4ššto^'-iš?kaį^om^ė^^W^;-jėgeri 
duodakūrybosdarbui. l845m.baigia„Vargdieniąižmonės“ ? 
— savo pirmąjį ropiąną, k|ir{ ;žyi^ labai?
palankiai įvertino ir D. priėmė į didžiųjų rašytojų eilę.

Tačiau neilgaujam teko džiaugtis pirmuoju' pasiiišiekimu.;
1849 m. ištinka Dostojevskį didžioji neläin^
deda persekioti, į tardama ji esant sociąl-revoliucionierių. Jį. 
areštavo. „Jo areštas yra grynai nesusipratimo vaisius“, sa
ko St. ZWeigas. Bet ne visiškai taip btivu D. buvo šalinin
kas social-revoliucionierių, Istorijoj žinomų „dekabnistų“ vardu.

- Jie buvo užsidegę prancūzų utopinio isioėializmo idėjomis. Sie- ■ 
...kėlbaudžiayospanaikinimp, spaudos laisves; reikälavo konsti-,

tuci jos. Nors ne v įsoms jų idė joms pritarė, b et buvo drauge 
su kiltais suimtas ir nuteistas mirti. Jau buvo atvestas i bąųiS--=— 
mes vietą, pririštas prie stulpo ir laukė mirties 
štai mirties bausmę pakeičia 5 metų katorga. Vietoj mirties — 
naujas• pasaulis: Sibiro, Omsko kalėjimas; draugai — vagys 
ir žmogžudžiai. - Sunkus darbas, vargingas poilsis ir (Skurdus

- maistas. Kaliniai su nepasitikėjimu įr pašaipa žiūri į „poną“. 
Bet palengva, jis apsipranta su viskuo, susiartina su '.nelaimės 
draugais ir visu savo geniališku pastabumu pradeda gilintis į 
tųnefeimingųjų sielas. .f'

Sunkiose sąlygose gyvendamas, gavo nuomario ligą (epi
lepsiją), kuri jam atėmė daug jėgų. Tačiau ir šią savo' nelai
mę kažkokiu nuostabiu būdu jis mokėjo panaudoti, savo kū-

- rybai. ■ ■ 7 ■. ■ v ?•"
■ Katorgos gyvenimas stipriai paveikė jo asmenybę iir sų- 

/-^siovė sveikatą. Bet tie sunkūs metai galutinai pasuko jo 
gyvenimo vairą, nustatė jo pasaulėžiūrą ir užbrėžė dideli ta
šytojo kelią. Nuo to laiko žmogaus, siela tampa jo studijų od- 
objektu, krikščioniškų i dejų jgyvebdmįmas rušų. tauto j — jo 
svarbiausias siekimas. .

* Grįžęs iš katorgos jis daug rašėrjįukūfe du dideiifes vei- 
kalus: „Nuskriaustieji ir pažemintięjP^Tt ;,Užrašai iš mirusiųjų 
namų“. Sis paskutinis;vaizduojąs katorgos gyvenimą, pilnąs 
tragiškumo ir užuojautos .kalilniams, isugraudino vįsą rusų 
tautą. -V’'' v.k ?‘

t
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GrįŽęSįPetrapilįSUSaVObrOliuMyk^mjŠlei^^^^ 
„Vremia4V apie karį šušiburė stiprios jėgas. Žurnalas tikėjo 

pasisekimo ir greit nustelbė kitus._ Jo uždavinys buvosklcisti 
šlavėnofilų idėją ‘ir*polemizuoti su radikaliais žurnalais. Tuo: 
btidu Dostojevskis pasidaro savo tautos mokytojas.
/i.■> Jam vėl pradeda sektis, jo kūriniais gėrisį visa tauta. 
Bet nauji smūgiai ilgai neužtrunka ateiti. Cenzūrą priverčia 
uždaryti jo žurnalą. Miršta žmonair brolis. Visos brolio sko- - 
los ir šeimos išlaikymas tenka jam.’D., dirba ir dieną .ir naktR 
bet iŠeitiės nė nemažėja ir priverčia jt su šeima

/bėgti' i užsienį. Bfe tėvynės, bę savo pastogės, be jokią pra
gyvenimui šaltinių bastosi jis, kaip valkata jis miesltb į miestą, 
nepažįstamas nežinomas, tačiau visą laiką dirba — rašo. 
Ištrėmime būdamas jis sukūrė savo didžiausius veikalus — ~ 
„Nusikaltimąir /bausmę“, „Idiotą4 k „Lošiką“. —. Būdamas už
sieny, tiesiog serga nostalgija — gaudo visas žinias iš tėvynės 
ir rašo pilnus ilgesio laiškus. Medžiaginio Skurdo (graužia- 
-mas, pasiduoda aistringam palinkimui prie azartinių lošimų. 
Bet Dostojevskis azartiškas ne tūk ruletės lošime, bet ir gy
venime. Jis šoka nuo~kal.no i pakalnes, o bedugnėse jb^dva- 
šia siekia ekstazių. Iš kritiškiausių:..gyy^imö'‘m^entu-/jis;- 
skilia ugnį, siekia kūrybos- viršūnių. JKažkokia nepalenkiama 
galia jame glūdinti neleido jam pražūti.

bv.; Nors gyvenimas užsieniuos ir buvo labai sunkus, tačiau 
be abejonės, jis davė rašytojui ir daug naudos. įBėt D. ne-; 
suskubo pažinti Europos dvasios -— nė viena tauta jo nepa
traukė., Jam' netiko Vakarų_civilizacijos blizgėjimas. Jam 
atrodė, kad po blizgančiu rūbu glūdi siaura dvąSlia. Jo aki-

1 ratį praplėtė ir kai kurių Europos filosofų pažinimas.
1871 m. Dostojevskis vėl grįžo į Rusiją, kur jo (laukė 

visa tauta. Garbės saulė vėl pakilo. Jo antrosios žmonos 
apsukrumo dėka, pagerėjo i r medžiaginis gyvenimas. 1880 m. 
garbė pasiekė savo aukštybę. Tada Dostojevskis laikė sa
vo garsiąją prakalbą prie Puškino paminklo atidarymo. Sa
vo prakalboj jis paskelbė rdsų tautai „šventąją“ Rusijos mi
siją pasauliui. Jis tikėjo, kad^ Rusija sttępią savy daug svei
kų gyvybės jėgų, - daug kūdikio naivumo ir jaunystės entu
ziazmo. Ar tai buvo tikras tikėjimas — kitas klausimas, ta- 
čau jiš šaukė-^savo tautą pasakyti pasauliui „naują žodį“. Sa
vo mintis dėstė ugningo įkvėpimo pagautas. Klausyto jai bu- 

; vo sužavėti, ūžbipnotizūotd, klausė, kaip apmirę, kol aistringa 
• greit užsideganti ruso dvasia išsiliejo ovacijom —: Ir ' minia 

puolė prieš. Dostojevskį ant. kelių. Visoj Rusijoj Suskambo 
. Dostojevskio vardas.? Jį pradėjo garbinti, kaip pranašą. Bn- 
ž tųziąStingai sutinkamas ir paskutinis jo veikalas „Broliai Ka-
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ramazovai“, kuriami yrąviki charakteringiel jo kūrybos 
bruožai. Mirtis nebeleidojam; parašyti antrosios šio kurinio 
dalies. •'' \ v.’ T'< • • v \ ’
*•**••, . . , ■ s .*•• t 1 • . ‘ *

- ';Dc^tojev^is vasario m. 9 d. Jį pagerbė
' tūkstantinės minios, tartum prie jo grabo butų įvykusi jo vi- 

sor gyvenimo/svaidė A--/Rusijos vienybė. Kaip visas Dosto^ 
J jevskio. (gyvenimas; taip it jo mirtis turi didingo mistiškumo..

Dostojevskis, kaip ir Bethovenas, mirė audros metu, bau- 
gtiojatit begalinei stichijai“ — sakoSt TZweigasr^

•k stojąvskib mirties laikas turėjo audros simptomų višjoj Ru- 
sijoj. ;5Prte. jo kapo vienybėj susikaupusi Ruslijos dvasia vėl 
žaibais suskilo. ' Prasidėjo revoliuciją rusų tauta užmušė sa
vo karalių Aleksandrą II. Visą kraštą apėmė persekiojimo 
dvasia.'; ■ .. *..,

Tragingas Dostojevskio gyvenimas yra tarsi skaisty
kla, per kurią eidama jo siela, iškentė didžiausiais žmogaus 
gy vemmo-kąnčiaš. . Viską, kas žmogui skaudžiausia, jis yra 

'pakėlęs. Neturtas, liga, kalėjimas, ištrėmimas, paniekinimas 
pasilkedsdamDdydBJDp^ dienas. 'Gyveni
mas jį mėto iš vienos/h3Smeš~y^itąr~~iŠfcelia į garbėsl auk
štumas, bet tik tam, kad dar žiauriau, žemyn nublokštų. Nė
ra ramių valandų/kuriose siela įgalėtų užmiršti gyvenimo au
dras. Bet į nuolatinės kančias nuostabiai pynėsi! dideįė gyve
nimo meilė, kuri išlaisvino jo dvasią įr padarė likimo pergadė- 
toja. Iš visų gyvenimo sunkumų jo kūrybinė galią pasisėmė 
sau didiingūmo ir gilumo.-

* 4 * t ■

2. F. Dostojevskio kūryba, postojevskįoi kūryba — jo 
gyvenimo veidrodis. ~Kaip jo gyvenimas didingas, kupinas 

. kapčių^ susikaųpimcg taip didinga ir giliai prąsfmiinga iir jo kū
ryba. DostojevSkioTasaūlis tai žmogaus dvasia, vaizduo

jama gyvenimo tikrovės föne. Dostojevskis_žilnojio būdą su
rasti giliai paslėptą žmogaus sielą. 0 tas būdas — taii kan- 
čia ir sūkuringi pergyvenimų verpetai. Visa tai sųsikaldą kie
tąjį kevalą, dengiantį žmogiškumą,‘išlaisvina sielą, pradengia 
jos turtus. ‘ D. kūryboje todėl randam tąip daug audringo 
skausmo,, kančios; nelaimių. Jo žmonės^yra nelaimingi, pik
to persekiojami, jie kenčia, kol išperka savo nuodėmes.

B end r o šio s D. k ū ry b o s y pa t.y b ės. Dosto
jevskis yra r e a Ii s t a š. Jo vaizduojamas' gyvenimas ir žmor 

“’nės yra tikri, gyvenimiški. Jis mėgsta pasirinkti keistųsi, šiur-
D. kūryboj ne regimoji gyvenimo tik

rovė perimarihus~sinrpu, bet žmogaus dvasiosi;gyvenimo tik
rovė. Niekas taip realiai nėra parodęs žmogaus sielos 4ik> 
rovės, kaip tai yra padaręs Dosltojevskis. Jo kūryba atidaro
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mumislapinguosiusžmogaus dvasios plotus). Jis sugeba sekti 
ir išaiškinti slapčiausius dvasios pergyvenimus. -:

Dostojevskis yra didelis psichologas analitikas. Niekas 
prieš ji dar nebuvo taip giliai išanalizavęs žmogaus sielos ir 

- davęs taip daug.naujos psichologinės medžiagos. D. veiką- 
- 1‘uose surinkta psichologinė medžiaga galėtu būti mokslinių 

veikalu objektu. Kiekvieną jausmą, kiekvieną: sielos apsireiš- 
4 klmą Jis išskaido^ i mažiausias' dalis, išnagrinėja, išaiškina. 1 1 11 * -- • ’ - - - ‘ ’

Dostojevskis nemėgsta vaizduoti žmogaus dvasios nor- 
. malėse aplinkybėse, kaip tai daro Tolstojus. Jislvaizduoja 

žmonės susijaudinusius, morališkai sukrės^^^^ 
kenčiančius aistru užvaldytus, kartais tiesiog psichiniai ne
normalius. Kaipo psichologas analitikas, jis pastato žmogų į 
įvairiausias aplinkybes, daro su juo eksperimentus ir seka jo 
sieloje vykstančius reiškinius. Apiliiikybes parenka neretai kuo 
baisiausias, kankina savo veikėjus, pats- kankinasi ir drauge
kankina skaitytoją.

Dostojevskis yra taip pat f i 1 o s o f a s. Savo psichologi
nius analizus sujungia su filosofeiti turinių. Visuose jo vei
kaluose galima rasti filosofinio elemento. Daugelis jo veikėjų 

■ yra užvaldyti kokio nors klausiimo, persekiojami yienos ar ki
tos idėjos — ieško išrišimo, teorijos įrodymo. «Roskolnikovas 
tampa net žmogžudžiu, kad įrodytų Niietsches „viršžmogio“ 
teoriją. Tačiau Roskolnikovo bandymas parodo visą šios te- 
orijos nesąmonę.

Dostojevskio kūryboje randa sau vietos ir Dievo esiimo 
klausimas. Šis klausimas beveik dominuoja visuose jo vei
kaluose. Nė yietiaST jo ’ veikėjas neišvengia Šio klausimo, 
visus jis persekioja,. yra visų kančių didžiausia kančia. „Ar 
yra Dievas?“, klausia nupuolęs, visiškai sugedęs žmogus Fe
doras Karamazoyas: tik - tas vienas klausimas; jį verčia dar 

j :■ šiek tiek susimąstyti. Bet jis ramina save neigiamu atsaky- 
mu — mieliau, kad .Dievo nebūtų. ^Jonas Karamazovas nusi- 
kankina bekovodamas su Šiuo klausimu. Jis paneigia -Dievo, 
buvimą, skelbia ateistiškas pažiūras, nori reformuoti visą so
cialinį .gyvenimą, Bet kai nubunda jo sąžinė, kai pamato bai- 

. sias savo skelbtųjų pažiūrų pasėkas—- išeina iŠ proto. Tai 
įvyksta, kai Jo tėvą nužudo tarnas!, kurio' sieloj jis pasėjo savo 
minčių sėklas, kurio širdy užmušė tikėjimą ir sukėlėjbaisias

. abejones. Kartais D. verkėjai nori pabėgti nuo šio^klaitsimo^. 
- .... tačiau-nuo jo bėgdami, jie ieško tam klausimui! atsakymo ir

~^~vkankinasi, kol tą atsakymą randa. ' T
Dostojevskio veikėjai blaškosi tarp kontrastų. Jie au

dringi, kovo ją ir nepaprasto .jautrumo. Jie nuolat grįžta i 
savo vidų ir sus’kaupę analizuoja patys save.—.Gyvenimo

■ * . ■ * ■ * •. ■ ■ . * • • • . •

j ■ * *
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verpetuosejie ieško savęs ir blaškosi, kol suranda savo „as“, ’ J

köl pasidaro sąmoningi Išviršinis pa'siaulisjidms yrajilk prie- < 
monė,-ūe tikslas.' Jie puola į nuodėmes nė/dėlnuodėmės pa- 
mėgimo, žudo ne dėl kraujo troškimo jie/ tik nori užsimiršti, 
prarasti save. Bet taip bėgdami nuo savęs, jienesąmoningai 
sayė sprandą. / ■/'•’*•■ .—.</•/■

D. veikėjai mažai turi ryšiu su išorine tikrovę, nes ių

f..

kurie daugiausia kenčia, labiau pa mylų gyvenimą. t
/ Vaizdavimo atžvilgiu’^ Dostojeviskio kury^^ 

dramatinių elementu- Tik pačias pagrindines Žinias suteikia 
pats autorius, visa kita sužinom iš veikėju lūpų yr jų veiksmų... 
Kalbos' būdas ir žodžiai charakterizuoja veikėją, parodo jo 

Zev * >_■ • __ Ä «

nuo _ ___ _ ... . . ... .. ...... ..........
kėjųporgyvenirnai yra labai kondęnsnioti, susipynę, bet pa

jų dvasios buseną.;

tokio plastiškumo kurinių, kaip D. veikėjų kalbos“ — tvirtina 
austrų kritikas dst.'^weigas. . '

Dostojevskis nevaizduoja tipų. „Tikrovė mėgsta ivairu-
- mą“, šlako pats autorius. Visi D. veikėjai yra originalūs, sa~ 
-v^ pagauti individualiausius,
ypatingiausius žmogaus .sielos ir charakterio bruožus — tai

< ryški jo kūrybos žymė. Nors jo vaizduojami asmens ir nėra ' 
tipiški, tačiau jie turi visai žmonijai ir visiiiems laikams ben
drų sielos bruožų: Dėl tos ypatybės D. kūryba greit' ig'rjo pa-* 
laUkumo užsieniuose ir turėjo nemažos įtakos i pasaulinę lite - 
ratūrą, ? •" /■ - •■._■■//

Dostojevskio kuriniai formos atžvilgiu turi kai kurių tru- 
kūmų, būtent:, kartais per ilgas ištęsimas, per jdideisi epizodų - 
sugrūdtaas, kartais net šiurkšti kalba. Tačiau Šile truku
mai, palyginus su dvasinių veikalų turiniu; nustoja reikšmės/ 

Dostojevskis didelis psichologas. Tačiau yra dar ir gu
‘: 1 esnė, reikšmingesnė jo veikalų prasmė. Dostojevskis, ■ kaip ’ 

legehdarinis graikų išminčius Diogenas, ieškojo žmoguje 
žmogiškumo. Jis rado žmoguje atgamtišką, amžiną galią — 
nemirštamą' sielą. Jo žiburys buvogr an dio žiniai žmogaus pęr- 
gyvenimai^ nušviečią tamsiaųsiius žmogaus sielos pakam
pius. g^is7 ieškojo užkietėjuši0ser.. supurvintose širdyse žmogiš
kumo pažymių. Dėlto jis taip mėgo vaizduoti gyvenimo pa
dugnes, neš ypač ten jis ieškojo „Dievybės kibirkštėlių“. Do- 
stojeVskįo žmonės yrą vargs 

: puolą nuodėmės bedugnėn. /

£

Vaizdavimoatžvilgiu^Dostojeviskio kūrybatūridaiĮg / 
dramatinių elementų. Tik pačias pagrindines Žinias suteikia 
pats autorius, visa kita sužinom iš veikėjų lūpų ir jų veiksmų. <

iką, pasako jo gyvemmągdVta daug scenų, kuriose vei- 

prasčiausi veikėjų posakiai nušviečia jų eigą ir .parodo veikė-, 
„Toikios scenos yra tobulumo pavyzdžĮaL 

visoj^ pasaulinėj literatfirojV'šaEp "V.Savbdnikas. „Mažai yra

austrų kritikas^St. ^weigas.

' Tačiau šile truku-

au yra dar ir gk

, ieškojo žmoguje

rto rlAHr*
lyPiT v •iK- X1PITt> 1*1■J’J- k *. *, 5 • ‘ ,

:e žmonės, nes nei
' ■ * * ■

.' ’ .. ■ ■ 4
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skausmas, nei nuodėmės nenuslopina juose sielos ~ „Dievy
bės kibirkštėlės“. —

Dostojevskio kūryba, savo psichologinės tiesos tikrumu 
ir gilumu, turi universaliniu žymiu. Dėlto ii .turi žymios reikš
mės ir visam pasauliui. Rusu tautai Dostojevskis turėjo ypa
tingos reikšmės. Jo iškeltos idėjos.prigijo Rusijoj. Kjieik tos 
idėjos atnešė Rusijai naudos — galėtu 'sipręsti didesni autori
tetai. Bet ar tik riebus tos idėjos bolševiku klaidingai supra
stos ir dar klaidingiau gyvendinamos.

Senovės Egipto moterų; gyvenimas1)
■ - * r • . ... • t r

\,Jei tu esi išmintingas, rūpinkis savo namais ir mylėk, 
maitink aprėdyk ir papuošk sayo žmoną; nes tas viskas yra 

/jos džiaugsmas. Kol gyvas būsi, neteik jąi malonumu ir 
džiugink ją, nes ji yra turtas,; kuris turi būti vertas sa
vo savininko. Nebūk t'iranas! Draugiškas užsilaikymas gali 
daugiau negu Šiurkšti jėga. Tada jos dvasia bus rami ir akys 
linksmos... Ji gyvens tavo namuose patenkinta ir su džiaugsi
mu ir meile darbuosis“. ; , ■ •

Tokius žodžius .mes randame parašytus ant Pris se’o 
papiruso. (3350 m. pr. Kr.). Ju autorius yra P t a h - h oi e p, 
parašęs veikalą „A p s 1 ė į;i m a s su žmonėmis“; kuriu 
per daugelį šimtmečiu Egipte buvo visuotinosrtyarkos norima 
ir teisimo pagrindas. Tas rodo, kad Nilo deltoje gyvenimas 
tvarkėsi pagal etiškus pagrindus. Sj etiškumą pagimdė reli
gija ir sveikas moterystės suprafcralši. Senovės Egipto mote
ris buvo pastatyta tinkamoj aukštumoj, todėl ir šeimos gyve
nimo formos buvo kilnios ir išliko tyros nuo jtakos kaidiyni- 

; niu Egipto tautu.' 1 '
Apie egiptiečiu moterystės gyvensimą sužinome iš užsili

kusiu paminklu, šventorių si'enu, karstu, ir sarkofaigu užrašu. 
Herodoto ir kitų istoriku paduotos žinios apie senovės Egipte 
buvusį haremą ir verges moteris nėra tikros-ir objektyvios: 
randami autentiški dokumentai visai ką kita rodo.

Egipto dailininkai labai mėgsta vaizduoti scenas iš iai- 
'mingo šeteos gyvenimo. Pavyzdžiui, daug randame tokiu 
paveikslu, kur moteris su vaikais sėdi ant Nilo laively, ą tė
vas medžioja paukščius^ arba tėvas paukščių būry sukinėjas, 
o moteris su vaikais seka jo judesiuis!. Taip'pąt, dažnai daili-

. • . * ’ ' * • I • .
> ■uriumTOiiiiru ■ i «»m... j i ’ f

*) Santrauka to gaties vardo straipsnio iš E r a n z W o e n i g vėi- 
kalė>,Am NU“, J. T i n. — ;'//
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minkaivaizduoja žymių-damų susirinkta jų šeimas po la- . . puotomisparko sikomoromis ir palmėmis. • ■ 'Paprastai Egipte vyras turėjo tik vieną žmoną, kuri. bu- ~ yojo draugė,-vaikų auklėtoja ir ramstis. Tik Valdovų ir ari- stokratų rūmuose randame šalia legalios žmoiiios visą buri konkubinių, vergiu, daininÄiu 4r-šokė^ tarnavo savo ponui ir labai taikiai gyveno, bet jos buvo daug žemesnės už. „rūmų ponią“, arba „didžiąją ponią“. 1 įvairiuose užrašuose randame, kad egiptietės moterys labai buvo prisirišusio’s prie namų židinio ir mylėjo savo vai* - .ta daugelis užrašų prasideda: „Hornofer’ėssūnus, Ptah-sįt’ės sūnus“ ir 1.1., kai tuo- tarpu vyro vardas re- . . tai teminimas, Dėkingi savo žmonoms vyrai labai gražiai ir poetiškai apnašo vaikų meilę ir pagarbą savo motinoms. - Viename užraše skaitome apie „ponios žavingumą, meilumą ir meilę“. apie „meilės pälrhe , mylinčią savo vyrą“; apie „palmę , kuri mylėjo savo vyrą“; apie „įmylinčią rūmu ponią ir seserį“ ir t.t _Aristokrato Tio žmona buvo vardu Noser - h oteip s (gra- ži yra jos. taika). ■ . vDaugely plastiškojo meno grupių randame įkūnytą gražaus motėi ų gyveninio dvasią, rodančią švelnumą ir širdin- gumą tarp žmonos ir vyro, tarp tėvų ir vaikų. Viena tokia grupė (iš 3500 pr. Kr.) yra Paryžiaus muziejuj, atvaizduojanti karalių S ech e m b k ą, jo žmoną Ą t ą ir sūnų C h n e m’ą. Sėdinčią karaliaus figūrą laiko dešinėm rankom apkabinę iš .šalių stovi žmona.ir sūnus. Viename Leyden’oi papiruse randame aprašytą našlio susikrimtimą. Našlys susirgo. Ma- gas, pas kurį jis buvo nuėjęs sužinoti savo ligos priežastį, pasakė, kad jo mirusi žmona siuntė jam ligą. Todėl jis rašo sa- 
„ . * J _ . ■ . -i’ ‘ * a A - * • — . * ' -avo išmintingai žmomo.s A m h e r ė’s dvasiiai maldaujantį laiš-ką: -„Ką aš tau bloga padariau, kad tu inanė apsängdinai?..Nuo to laikoj kaip-, aš 1tavo vyras tapau? aš anieko prieši tave ne-padariau, ir jei būčiau padaręs, tai kam aš slėpčiau?.. Tu bu- vaį mano žmona, kai aš dar jaunas buvau, ir aš buvau su tavimi. Tada aš užėmiau visokias tarnystes.,.Jr niekada tavęs neapleidau ir neteikiau tavo širdžiaFjokm rūpesčio... Žiūrėk, kai aš faraono pėstininkų trupės karininkus mo&am«;jie puolė . prieš tave ant kelių ir sudėjo prieš tave daug visölkiiur-gerų daiktų... Kai tu buvai susirgusi... aš nuėjau pas didžiausią gv-„ dy to ją, ir jis tau nedavė jokių vaistų... Kai aš paskui sufaraonu turėjau keliauti į šiaurę, .mano mintys pasiliko prie tavęs ir aš aštupnius mėnesius nęgtaėjaumei-^lgyti^^grįžęs į Memfį, paprašiau faraoną prileisti mane prie tavo kapo ir, atėjęs prie tavęs, aš tavą, apverkiau...“ „-Apie moterystės sudarymo ceremonijas nieko nežinome» nes apie tai p ap ir ai tyli. Tik vienoj vietoj randame, kad vię-

' " -; ’ / ■' ■ _ .

- * ■ • T“ ■ ■/ ■ ' '' ■ ' ■

\ • ■ ■ ■ . .. . ■ . : •. ■ . ■ . . ■ •
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Mas aukštas valdininkas (1700 pr. Knl vędybasla&osvąrbiau- ■ 
siu savo gyvenimo įvykiu.' Jis sakos, kad nuo šio momento 
pasidaręs pilnas žmogus“. O vienas senas laivo; viršininkas, ; 
Ą li m e s, rašo: „Aš dar buvau jaunas ir nevedęs ir. buvau ap
suptas jaunuoliu būrio/ bet po to, kai aš,sukūriau namų židtai, ;. . 
mane priėmė ( „šiaurės“ laivą, nes jau galėjo pasitikėti mano 
Jėgomis“. / ., . '■ ' . .,••••■•

. Kad atsarga vedybose yrarišmtatięs motiną, žinojo Jau ir 
Į ‘egiptiečiai. Raštininkas ^A U t įspėja savo sūnų taip: „įmik 

» 4 žmoną tokią, apie/ kurią niekas liaudy nežino. Ji yra gilus 
Vanduo, kurio potvyniai .nežinomi. Vesk žmoną jauną įr vedęs _ 
būk draugiškas su ja.., Daug yra žmonių, kurie nežino, kad 
nelaimę į namus atneša vyras.- Gera tvarka -ir- gerasšeimi- 

gninkavimas .priklauso nuo kantrybės jir švebnios vyro dva
sios..“ Prissė’s papirusas pasileidusias moteris Vadina,bilo- 
gybių rinkiniu“ ir „virkščių maišui 4'4... .

- ■ Kad iš (statymų ir religijois išakyto moterystės ryšio iš
plaukia romantiškos meilės gyvenimas ir laimingas marčiavi- 
mas, rodo kai kurios meilės dainelės. Mylinti mergaitė vy
nioja savo širdies^ išrinktąjį: „Ateik i lankas, mano broli, ma- 

- -no mylimasis-, ateik pas manei.4
Egiptietei mergaitei vėjai, gėlės ir paukščiai yra meilės 

pranešėjai. Ji taip pat ilgis, draugias ir svajoja, kaip ir da
bar, nesi žmogaus širdis amžinai ta pati. Viename T u r i n’o 
papiruse aprašyta sikomore, kurios Jauną mergaitė prašo, kad 
. ji pakviestu po savo tylių lapu stogu jos mylimąjį.

M vartojamas žodis „brolis“ ir „se
suo“ prasme „mylimasis“ ir „mylimoji“. Iš to galima spręsti;

• . ikąd giminystės artumas nekliudė egiptiečiams vesti.
-: Moterystės sulaužymas buvo smarkiai baudžiamas ir pri- 

skaitomas prie 42 mirtinųjų nuodėmių. Moteriai, nusižengu
siai prieš šį įstatymą,’nuplaudavo nosį arba gyv^palaidodavor^— 
Jei pasitaikydavo, kad „rūmu ponia“ moitė^ystę sulaužydavo, 
tai ji buvo degraduojamą į rūmų personalą, kurį sudarė„be 

. tarnų ir tarnaičių,; vetgai ir vergės, vėduolių ir kėdžių nešio
tojai,-plaukėjai, rūmų užve iždo s, arklininkai, vežikai, bibliotė- 
kieriai, sekretoriai ir t.t. Tokia ponia be pykčio, laisvai,, at
sisakydavo nuo „rūmų poniosi“ titulo. „Rūmų ponia“ turėda- ‘ 
vo reikalų su visu rūmų personalu. M a r i e 11 e’o papirusas 
mini'vieną gražią moterį, kuri buvo lydima į Šventovę 50 tar- - 

74'^ ^_ naicių ir 1 tarno. Senovės Egipte griežto lyčių atskyrimo nie- 
~ kada nebuvo: ~,Rūmų ponia^Murėdavo teisęriaŪcyTi Jr tarnus.

x Visas naminis-egiptiečių gyvenimas yra surašytas jų arm 
Jžino poilsio vietose. Aristokrato E y . karsite randame nupie- 

n :štus paveikslus, kurie atvaizduoja šio. žmogaus moterų gyve
damus rūpius. Norint patekti į šiuos rūrnuą reikia pereiti-.vi-

***
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są eilė tarnų ir tarnaičių kambarių* salių/rnliegamųjų ir virtu
vių, čia mes matome moteris, ;kuriosgr o ja, šoka ir tualetus 
taiso. Kambariuose veidrodžiai,’ rubųskrynios ir visoki liuk
suso daiktai. ;/-T~•//-.

• M ^Europos moterų dabinimasi’s ir stengimasis,
patikti vyrams buvo jau labai puikiai žinomas senovės mote
rų egiptiečių. Jos mokėjo savo nužydėjus! groži atstatyti be
sikeičiančiomis madomis, plaukų sutvarkymu, brangiais dra
bužiais, puikiaisi auskarais, gailiais žiedais, kvepalais te viso
kiom kiitokiomprienionėm. "■

Ponių draugijos/ susirinkimai ir rateliai buvo* jau ir ■ se
novės Egipte. Aiit ! The b o karsto sienų matome nupieštas: 
ilgas jeilesi sėdinčių poniųkurios yra gražiaus^m tualete/ su
sifrizavusios plaukus ir pasipuošusios lotoso žiedais. Stalai 
apkrauti vynuogėmis, lygomis, duona, kepsniais ir vyno ąso
čiais. Šios moterys kritikuojąs tualetus, plepa apie auskarus, 
papuošalus ir apie nuolatines rūmų personalo; užgaidas ir pra
bangą. L e y d e n’o papiruse skaitome: „Visos vergės yra 
užsispyrusios... Jos yra linksmesnės negu tarnaitės... Jos ne
šioja gyvačių diademas ir gėlių -pluoštus..Ant vergių kaklo 
auksas, laplšlazulis,' smaragdas, _ isiiidabraš ir visokios plunks
nos ; bet aukštosios moterys, rūmų ponioisi žinomos visame 
krašte tik iš pasakų...“ Jokie nusiskundimai eina, vienas po 
kito; tačiau tas nekliudė Egipto ponioms ir jų tarnaitėms kar
tu atnašauti Bachui aukų... Tai rodo kai kurie rasti piešti pa- 
yerksilai. Egipto dailininkai henuslėpė’ kad ir girto gro- 

. žio! Tokie piešti ant rūmų sienų ar kur kitur paveikslai pasa
ko, kad Egipto moterų gyvenimas buvo amžinas džiaugsmas.

Egiptietės buvo labai darbščios, todėl jų namuose sto- 
y ė jo aukštos vyno.ir-aliejaus amforos? džiovinta žuvis, mėsa, 
duonair~trE~Jš-^vteine-oteštouiayel^ sužinome, kad egiptie- 
tės mokėjo pasidaryti puikius rūbus. Tame, pačiame .paveiks- 
le matome daug darbininkių, kurioia ant kranto plaunä^skalbi- 
hius ir meta juos į kalvas.

Be mergaičių, tathaujančių šventovėse, buvo dar „die
vų moterys“, t. y. moterys laikomoisi dievams pašvęstomis ir 
tautos ir dvaslininkų labat gerbiamos. Jomis buvo daugiau
sia karalienės; Pavyzdžiui, karaliaus A hm e s žmonarbuvo 
per šimtmečius garbinama. Kita karalienė R a m ak a- buvo 
vadinama „dieviškoji moteris“. r •

Yra užsilikęs labai įdomus anstokrato S e k i e h testa- 
JnentäTIMOOxupr;^^ DsirkLkunr
gui. Prie šio testamento yra pridėtas kitas raštas, kurtuo 
S e k i e h paskiria savo dukteriai pažadėtą paveidėjimų. IŠ 
šio rašto matom, kad egiptietės turėjo teisę .paveldėti turtus 
it jos mielai šia teise naudojosi. Santrauką darė Juoz, Tiuinis,

• ’ * • ... . • ‘ » •. . ♦ . ’

’ • ■ ■ . - ■ v
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Žmogaus normaliam sveikam darbas yra bu- , <
tina sąlyga. Be darbo žmogus aptingsta,/.ištyžta, nustoja ęinėr-

~ gijos, noro gyventi; viskas apkarsta, pasidaro neįdomu* Dy-
, kinėjimas neigiamai atsiliepia ir žmogaus moralei ;iirpsichių r 

' kai.? Neturį darbo dažnai pradeda sirgti įsĮįvaizdūojąmom Ii- 
gom; išsitepinarna, bijomą mažiausio vėjo pūstelėjimo ar dides
niojėgų įtempimo. Vienų žodžiu, be darbo — žmogus; palie- > 
ka moraliniu ar fiziniu invalidu. , :

" Iš kitos pusės per sunkus- darbas, per didelis ir ilgas jė
gų itempiinas išsemia žmogų, sumažiną jo jėgas, prislėgta 
psichiką. .Dažnai mokslininkai, kurie įtemptai be poilsio dir
ba ilgus metus, suserga įvairiom nervų ligom, nustoja darbin
gumo. Ypač pervargimas kenksmingąsjauniemsr dar nesu- 
brendusiems žmonėms, kukiuos gali riet visam amžiui pada
ryti invalidus. Žinomas, pa v.. vienas atsitikimas, kür gimna
zijos direkibriiis., norėdą mas_ labiau i ši avinti savo geri ausį mo 
kinį, apkrovė jį vasarą knygomis. Mokinys jas perskaitė, bet y/:' 
rudenį' grįžęs gimnazijon, visiškąp nepajėgė mokytis kartu su 
klase. Teko nutraukti mokslas visam pusmečiui. Šis pavyz-

. dys ryškiai parodo per didelio, neprotingo darbo žalą jauna
me ainžiuję. 'f ■.■■ ' ■/' ... • ••

įtempdamas savo protą ar. raumenis, suteikdamas jiems _ 
darbo, o paskui leisdamas, pasilsėti, įgauti naujų jėgų, žmogus 

. padaro savo protą aštresnį, valią tvirtesnę, raumenis tamp
resnius.Tad matome,kaip' žmogui naudingasda^bast, taip ly
giai reikalingas ir poilsis. ~~ Be jų abiejų neįmanomas sveikas 
gyvenimas. Ir tik darniai sugrupavusi darbą ir- poilsį galimas- , 
pilnutmis žmogaus galių plėtojimas.

' ( Reikia mokėti suderint* ne tik darbą -ir poilsį^, bet ir at
skiras darbo, rūšis. Reikia/aūklėti protą, bet neapleisti ir kū
no, nes žmogų sudaro dvasia ir kūnas, Kurie atskilai negali 
egzistuoti žemėje. Nesirūpinant kūno kultūra, jis bus silpnas, 
ligotas' ir tilc trukdys žmogaus dvasios plėtotėik Ruptedamies - 
vien raumenimis,; paverstimm žmoOT i įgyvulir '
ne į žmogų. ■ Tik lygiai lavindamas visas slavo galias, rūpin
damasis savo dvasia ir neapleisdamias kūno, kurių harmonija 
žemėje ^būtina sėkmingam darbui, žmogus bus tinkamai išla
vintas ir naudingas Dievui, Tevyiwidr Artimui. - ■'

r * i , * T. . * •
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•>. -y/ Kalbėsim Ä apie proto darbminkus._ Kartu paliesta 
’ darbonršiaip žmogaus gyvenimo įvairiausias aplinkybes, ku

rios tarpiškaiar betarpiškai liečia darbą ir poilsi
Tiesioginėms studijoms norma nustatoma 8—<9 vai. Bet 

tai nereiškia» kad kitu laiku galima būtu visai nieko neskai- 
tyt, nesilavinti. Kitą laiką patariama sunaudoti visapusiškam 

> auklėjimuįsi. Iš viso vienas žmogus gali daugiau pakelti dar
bo, kitas mažiau, tad darbo-norma tenka individualiizuot.

Geriausios darbo valandos yra ryte, iki 11 —12 vai. 
Patartina anksti keltis, o miegoti ne . per ilgai, gulėti nešiltai 
užsiklojus ir ne per minkštai, tada pakirdęs žmogus jaučiasi 
judruš, nęištižęs, pasiruošęs darbui. Prieš pradedant rytinį 
darbą, reikia pavalgyti pusryčiai, nes alkano žmogaus smęge- 

- nys, negaudamos maisto greitai pavargsta. įtemptai dirbti 
patartina neilgiau kaip valandą,, po to padaryti pertrauką 10— 

< 15 minučių, pavaikščioti, pasimankštinti. Iš ryto dirbti 4 — 5 
valandas. Po to, gera išeiti pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu 

—oru. Tai, žinoma, tinka namie dirbantiems!, studijuojantiems, 
iš dalies ir mokytojams. Šiaip, daugumas įstaigų valdininkų, 
bent pas mus, turi taikintis prie įstaigos tvarkos. :

< -Po pietų nepatartina tuoj- griebtis knygos: vjisąs) krau
jas po piet ^sutraukiamas prie virškinimo organų, smagenims 
jo mažiau lieka, darbas negali būti produktingas,. smegenys 
greitaUpavargsta. Be to, pr^to darbas atitraulkia nuo virški
nimo organų kraują ir pablogina maisto virškinimą. Tat po 
pietų, ypač sotesnių, geriaūsita P/ž—2 vai. pasilsėti nieko ne
dirbant, lipnesniems patartina pagulėti. Po tokio popietinio 
poilsio smegenys pasilsi, ir darbas vėl gerai sekasi. Vakare 
nereikėtu dirbti ilgai,, ypač to turi saugotis silpnesnieji. - Ge
riant ryto ~ anksčiau atsikelti, nes sveikiausias miegas yra iš— 
vakaro iki vidunakčio. v

Produktingam darbui reikią įvairių į vairiausių sąlygų; 
Visų pirma —-geras ūpas. T ai jau labai senai pasteb ėta, kad 
linksmo, patenkinto~zSogaūs kraujo apytaka gėrėja, smege
nys daugiau gauna kraujo ir gali geriau dirbti. Atvirkščia], 

' jei žmogus yra susiraukęs, piktas, nepatenkintas savo darbm 
jo kraujo indai susitraukia, ir _organai, gaudami mažiau-kraujo, 
blogiau dirba.; Bė to, geras ūpas veikią visą žmogaus psichi
ką,pakeldamas darbingumą.

- Antra sąlyga — geras dirbama'sös kambarys, pakanka
mai apšviestas. Be“ to, darbo stalas turi taip stovėti, kad į 
knygą ar popierio lapą dirbant kristų užtektinas spindulių 
skaičius, kad be reikalo “negadintume sau akių. Todėl sta
lą statome ne kambario gilumoj, bet arčiau lango. , Taiiip pat 
nepageidaujama, jei- šviesa bus per daug skaidri, - akinantiy
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. t • ; • • ’ • ... •akys pavargsta ir apserga ir nuo per dideles Šviesos. Vakarais Iriausia Šviesa A— elektra. Kur to nėra,pasitenlkjnama■ žibalo lempom. Kad Šviesa nekristu mums į akis, o tik ap- _ „ šviestu dirbama lauka, vartojame apdangalus ant lempu, tamsios spalvos, dažniausiai žalios, kuri nejaudina, tik raminančiai veikia mūsų akis.Svarbu išlaikyti stalo JuJkėdės aukš- \ tunio proporcija, kad būtu patogu dirbti ir kūnas .mažiausiai vargtų, kad nereikėtu per daug susilenkus sėdėti; - Paprastai skaitant knyga normaliai laikome 30 cent. atstu nuo akiu. v Normalios akys prie tokio nuotolio mažiausiai pavargsta.Kambario oras turi būti nuolat vėdinamas, bent kas valanda. Ilgai nevėdinant kambario orasgenda iir mes greičiau pavargstame: skauda galva, jaučiamas bendras nuovargis. Tuo tarpu-kas valanda vėdinant kamibaji ir truputi pailsint sugebėtume daug ilgiau ir produktingiau dirbti. Jei tenka flige'SĮnį laika dirbti nevėdintame kambaryje, ar tvankioj, sk^tykloje,- ir pradeda /skaudėti galvą, labai svarbu, išėjus i gatvę, ar prieš atvirą langą, padaryti plaučių gimnastiką: stiprius pil- _ nūs iškvėpimus ir įkvėpimus. Dažnai to pakanka, išgydyti galvos skaudėjimą. Tik jokiu būdu nedaryti tai. kol nesamegryname ore.Visa dirbamö kambario išvaizda turi sukelti darbo nuotaiką, o ne blaškyti dėmėsi. Tvarkingame kambaryje, kur kiekvienas daiktas guli vietoje, daug lengviau susikauptų įsigilinti į savo darbą. Be to žmogus/ipratęs visados tvarkingai laikyti savo kambarį, Įgyja tam tikrą budo tvirtumą,; kuris padeda būti nuosekliam ir tvarkingam jr kituose jo darbuo-. še. Dulkės turi būti uoliai pašalinamos iŠ kambario, : kad negadintų ir taip nelabai gero kambario oro.. Triukšmas kambary darbo metu išsklaido dirbančio dėmesį, erzina jo nervus. Tai turėtų atsimintį gyvenantieji po kelis viename kambary ar bendrabučiuose. Kad be reikalo netrukdytų viens kitam, bendrabučiuose turėtų būti nustatytos ir griežtai saugojamos darbo ir poilsio valandos. •/- 'Atliekamas nuo protinio darbo ir kitų kas dieninių rū- pęsčių valandas skiriame poilsiui. . Per tas-valandąs žmogaus protas turi pasilsėti, įgairti naujų jėgų. " Juo trumioesnės tos poilsio valandėlės, juo labiau turi būti sunaudojamos. Poilsį po protmio-darbo galima sunaudotu kurnu lavinti, tas duoda visai gerų rezultatų: fizinis darbas išmankština musų kūną, o smegenys tuo laiku pasilsi. Jei smegenys nelabai įvargę, daž- ' nai užtenka paimt^kraštį^ ar šiam ką lengvesnio pasiskaityti, “• ■ ■ 1 '■ Po šešių dienu įtempto darbo, septintąją — selkmadtenį turime pasilsėti. Labai gerai tą savaitini, poilsi išnaudoja mū-
. • v . .
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sų kaimynai vokiečiai, kur šeštadienio pavakarįiir sekmadie
nio rytą iš miestuvisi pabėgaį'sodžte!, j laukus, į „ Wochen- 
ende’ų“ kvartalus — visi, pradedant darbininkais ir' baigiant 
universiteto profesoriais, Metuose bent' vieną męnesį turime 
pavesti poilsiui. Žinoma, tai/ nereiškia, kad tą mėnesi galė- 
tume visai apsieiti be protmio' darbo. Ne, tik tas darbas turi 

•, būti kitos rūšies,/kaip kitos metų dalies, ‘
Miesto1 gyve nto jai;neturin tie jiprogos dirbti fizinio dar

bo, lė ii g v ai gali•sunaudoti poilsĮio laiką vaikščiodami, tik 
ne dulkėtomismiešto gatvėmis, bet kur nors miesto apylinkėm 
se, gryname ore. Kasdienu miesto, tu
rėtu virsti kasdieniniu mūsų inteligentų papročiu.

Dar geriau, 'jei poilsio valandėlės praleisime sportuoda
mi. Tik nereikia perdėti, kaip tas dažnai pasitaiko ypač jau
niems, ir statyti sportą pirmuoju uždaviniu. Dažnai biikarsčia- 
vę sportininkai laiko jį ne priemone lavinti ir tobulinti kūnui.
bet tikslu. Tokis netikslus supratimas ir perdėtas sportas daž
nai kenkia, ar bent nepalieka laiko proto lavinimui, o vienpu
siškas rekordų siiekimaš galų gale kenkia ir kuinui. Geriausią 
priemonė visapusiškai išlavinta kurtą lengvoji atletika. Va^ 
'Sarą labai sveika praleisti poilsio laiką prie vandens: maudy
tis, irstytis laiveliu ir t.t. Upės oras yra įgrynesnis, švares
nis už sausažemio. Tenisas ir kitokie žaidimai turėtu būti 
kiekvieno mėgiamas Vasiaros sportas. ;

Vasaros; ia* kitų atostogų laiką maudinga praleisti ekskur
sijose. ’ Naujos vietos, nauji įspūdžiai teigiamai veikta žmo
gaus psichiką, o kelionės^nuovargis užgrūdina kūną. Tokios, 
kad ir nedidelės kelionės, ypač naudingos jauniems, dar be^ 
simokantienis, ir į tas keliones raginti jfaunuomenę yra moky
tojų įr auklėtojų pareiga. Kelionės ne tlilk naudingos sveikatai, 
bet ir padeda pažinti savo kraštą, auklėja jaunuolių savaran
kiškumą, lavina protą.1 Kinai nėra joks ppįlsisi. Jei. suaugu
sieji retkarčiais užeidami Omus pasilsi, tai dažnas kinų lan
kymas jaunuoliams yra kenksmingasi. Išsėdėti keletą valan
dų tamsiose, tyąnkiosę kinų salėse nėra sveika, juo labiau, tai 
joks poilsis. Be to. vienpusiški kiniupaveikslai bc reikalo tik 
jaudina nervus, kenkia protiniam darbui.

- Štar kelios pastabos apie darbą Jr poilsį _Kąip nėra pa
saulyje dviejų visiškai lygią žmonių, taip negali būti ir vieno
dos darbo i<r poilsio normos. Norėdami turėti sveiką ir dar
bingą kūną ir protą, tūrime pažinti save. Turime pažinti sa- 

a • — , • • ■ 4»j|ii, m ĮiU i i ■ r > . i* r.*, ♦ . ■ • * . ‘

vo psichines ir fizines ypatybes ir prie ją taikinti bendras 
taisyklės. 1 '■■'■k 1
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(jerai tvarkomo j namų ruošoj didelės- reikšmės turi Äs^ 
Ungas laiko suskirstymas. įvarius darbus dirbant, laikas turi 
būti skirstomas ne pagal tradiciją, papratimą, bet daugiau 
atsižvelgiant j tai, koks darbas reikalingas greičiau padaryti, ? 
koks vėliau. _ -■J ■.• . 1 ė. r /.; _.-‘n .

Laiko klausimas ir darbo programa namu ruošoj turi di
desni vaiiidmenį, negu paprastai manoma. Nežiūrint įvairiu 
nuomonių, turėsta-šuūktisu tuo, kad visi, nors ir smulkiausi, 
kasdieniniai darbeliai turi ■būti vienos budrios akies prižiūriimi 
ir tvarkomi, kad namuose būtų tvarkingą ir darbšti nuotaika, 
kuri juksudaropagrindines sąlygas namų ramybei i!r laimei.

. Namų šeimininkei turi būti aiškiai numatomi visi namų 
ruošos darbai ir net žinomos priežastys, kodėl tas, o ne anas 
darbas turi būti pivma dirbamas. Tik turint visai aiškias dar
bo perspektyAms galima išdirbti ' ideališka, tiksli darbo pro- 
rgrama. Tikrumoj toji ideališkoji laiko ir dari>o suskirstymo 
programa gali būti ir neįvykdoma, bet dėlto nėr ko nusiminti. 
Jeigu idealas būtir lengvaik įgyvendinamas, tada nevertėtų 
jo nė siekti! k.,

.Sprendžiant laiko ‘klausimą, paprastai esti du atžvilgiai: 
paprastas k a i e n d o r i M i s laikas jr d a r b u e klė s lai
kas, Pirmasis nurodo, kurią dieną tam tikras darbas turi būtį 
padirbtas, o antrasis laikas parodo darbo vietą ikitų darbų eilėje.

Laikas leidžia mums-numatyti ateities perspektyvas ir 
statyti įvairius darbų ir sumanymų planus. Ypač šeimos gy
venime ateities planų statymas tūri kažko- gražaus, tniastoan- ~ 
čio; Vienų šeimos gyvenimo metų eigą,’tik bendrais bruožais? 
nubrėžta, taip atrodot atostogos, šventės, kelionės, susirinki- 
maif suvažiavimai ir kt. įpratus savo ateities kelią nors to- _ ~ 
kinis bendrais bruožais užsibrėžti, palengva įgyjamas sava
rankiškumas. tvirtumas ir tikrumas ne £ik dirbaniiaip darbe 
bet ir bendrai gyvenime. Kai kam ateitis atrodo tuščia, su da-

___________ 2_____________ ,-4 ‘ ‘ ______  ■* ■ ‘ . * ’ ■ 

bartiimi jokių ryšių neturinti; ■ Tačiau, jei taip galvojąs asmuo .

t

4 a.

.4B
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tas, jis ir pats turėtų stebėtis pamatęs, kaip reali yra toji ;
. ■. ateitis. ■ 4—-4 ;'4:4':'

Kast mėgstaakimirksnius, pripuolamusįvykiųs,pro!gas,; 
tam laiko programa galėtų atrodyti kaip asmens laisvės var žy* 
mas. Bet tiems, kurie brangina. gyvenimo tvarką, įkunie steu- 

L giasi įsigyti gerus papročius, tiems tikslus laiko ir darbo pla
nas bus tik didelė parama, duodanti jėgos ir noro dirbti ir 
siekti tai, kas per mėtų eilę susikaupia musų troškimuošė ir 
svajonėse. ;4? 4 44'’T4^4’^:į444<: 4-4

Tiksliai iŠ dir btas ir visos šeimos priimtas, laiko planas 
įneša i šeimos židinį; darbščios, budrios1 dvasios. Sieniniam y 
kalendoriuje raudonai pabrauktos vardinių ir atostogų dienos 
visiems teikia kaž kokio gyvumo, energijos. Vįsi laukia ir 
siekia savo darbo tikslo, ateity nujaučiamas džiaugsmas pa
šaliną papustųjų dienų pilkumą. - 4 4 4 ;

Tačiau perdaug smulkmeniškas laiko padalinamas galė
tų privesti prie kraštųtiniškumo. Čia, kaip irvisur, gali at- 

'^4; sirasti ekstrenistų, kuriems butų negana Savo pästabu^kny- 
^gęįėj pažymėti dienas, ■’bertas dienas porėtų padailinti i valandas- 

irmžmites. Todėl reikia atsiminti, kad dienas galimaA numa-.
4 tytį tdobetipėj darbų programoj,4yalandas savailtinėj, .o >minu- 

tės žymėtinos tik vienos dienos programoj. . ■>-,
* • r ■ ‘ ' . . ’ . * ’ • ' * ' ' ’ ' /

_ _ Prie to dar tenka pridurti viena pagrindinė ir visiems
įsidėmėtina mintis: nerwia^psunikniM ir^ varginti 'Savo atmin
ties įvairiomis datomis ir kitomis mažiau ir daugiau mecha
niškomis smulkmenomis.. Svarbius* dalykus, ktriė reikia bū
tinai atsiminti, geriausią užrašyti ir savo, užrašus padėti pato
gioj vietoj, kad būtų lengva rasti. Ö atmintis tebūna laisva, 
ineapsunkinta kąsdiehinėinis smulkmenomis, nes ja yra paskir
ta naujoms, didelėms ir vertingoms mintimą.

Dabar vieną kitą, žodį apie darbo programą pa
-gal darbų eilę. Tinkama darbų eilę labai daug reiškia namų 

ruošoj. Jeigu darbai nėra suderiintl, inenūmatyta jų eilės tvar
ka, tada sunku yra susivoikti papraščiausioj namų ruošoj. Ne^ 
nustačius darbų eilės, ypač siunku gerai atlikti tie /darbai, ku
rie skubiai eina viens po kito. Be to, ypatingo dėmesio ten- < 
ką kreipti į tuos darbus, ku-iuos dirba ne vienas, bet keli as-

4 menys. Laiku neapsižiūrėjus, nenumačiųs darbo tvarkos ^ąr- 
ba nesant vlieno iš darbininku, darbas i turėtų tuojau sustoti. 
Taigi, šios ir joms panašios smulkmenos gali, sudaryti to
kias aplinkybes, kuriose namų ruošos darbai gali būtį žymiai 
greičiau ir sklandžiau atliekami. 4 i.

- Tačiau darbo programa neprivalo būti -sustingus, sunki, 
. - kad pagaliau ji taptų nemalonia pr ievarta. Ypač tai gali greit 

pajusti jaunos, nervingos šeimininkės, kurios, pradėdamos
4
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įvairios nenumatytos kliūtys; yra didžiausi namų ruošos 
jdąrbų nuostoliai Moteris, kasdien susitikdama su tomis smiilk* 
meniškomis kButtois .nė nejiinta. klek dėl jų žūva laiko. Jei 
kartą ėmusi apskaičiuotų, kiek tie maži trukdymai sugaišino . 
laiko pėr savaite ar per mėnesį, tai to skaičiavimo rezultatai 
būtų daug iŠkalbingėsni,; kaip * visi jai iš šalies duodami pata
rimai. Aiškiai pamačius, kiek dėl smulkmenų dingsta laiko,

' . . ■ . * .**** ’ '

■,'.;7ą>U turi būti iškeltas dar vienas klausimas, toris pramo
nėje yra jau^oli pažengęs ar plačiai pritaikytas, būtent: dar
bo padalinimas i tris )dalis. Visų pirma, prie darbo prisiren
giama, paskui darbasi dirbamas, o darbą baigus, visikas su——- 
Tvarkoma, įrankiai sudedami į savo vietas. Dažnai atsitinka, • 
kad reikią ilgiau prie darbo rengtis ir ji baigus tyrkytis, pats 
darbas pasiseka greičiau atlikti. Todėl namu ruošoj yra net 

jbūtina taųr sutvarkyti baigiamuosius dienos riarbus, kad jie 
būtų kitos dienos prirengiamieji darbai. Sakysim, indus plau
nant ir tvarkant, reikia atsiminti rytdienos stalo padengimą 
ir reikalingus indusi sudėti taip, kad būtų galima~Tūojatr~totj--__. 
vartoti. Dirbant kokį didesnį darbą, dažnai esti laisvų va
landėlių; kurias galima paskirti kitiems smulkiems darbeliams.
Pav.,lkoliškepa bųlkos arba kol užkaista prosas, galiima paga^ 
minti salotai, suadyti kojinė, arba įsiūta ištrūkusi saga.

Patyrimas' rodo, kad šeimininkė daugiausia turi darbo 
vakare. JeDyakare pavyksta viską pavyzdingai Sutvarkyti 
ir tuo sumažintFTytdienos prirengiamuosius darbus, tai gali
ma lengva Širdimi laukti rytojaus, nes jau yra pagrindo tikėti,. 
kad dkrbų programą bus sklandžiai pravesta.

Baigiant, vis dėlto tenka pasakyti, kad namų ruošoj, nors 
ir nėra galima realfeueti- griėžta-laiko ir darbų programa, bet 
tokios programos turėjimas daug padeda tai, kuriai pavestas 
tvarkyti namų židinys. . \

t
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Ne tradicija, bet tikslumas

■ * V* • ’ . . ’ ------- - '

Mūsų laikų moteris jau labai yra susigyvenus su šia svar
bioj ekonomijos mokslo taisykle: mažomis jėgomis ir trum
piausiu laiku — padirbti didžiausias darbas, gauti geriausi re- 
.zultatai. Tam pasiekti iš paprasčiausių ir tiksliausių p riemo-

----- - 3, j...... .2 ' J . „ Vadi- j.
naši, tam ar kitam darbui dirbti reikia rasti toki laiko momen-

“ tą, kuriame jis le ng v iausi ai ir gr ei Č i au s i ai! Ibutų
■ padalomas; Nuo šios j priežasties priklauso ir atliktojo darbo j' -

kokybė.
Praktikoj šis dalykas dažniausia neivykdomas todėl, kad

— tuo laiku, kai reikėtų šis darbas dirbti, atsiranda kiti darbai, 
kurie atrodo dar svarbesni ir greičiau atliktini.

Kad kiekvieną darbą būtų galima geriausiu laiku atlikti, 
reikia turėti gerai apmąstytą d arb o p 1 aną. Be to, 
daugely atsitikimu reikia turėti ir tam tikru grynai teore
tiškų žinių, šioj srity tik iš patyrimo įgytos žinios yra vie
nos mote.rų generecijos perduodamos kitai be siąmionmgo pa- 

J matavimo, kodėl vienąs ar kitas darbas yra taip, o ne kitaip 
daromas. Dėlto šios rūšies žinios būna mechaniškai ir net ne- _

... teisingai pritaikomos; daroma todėl, kad tokia yrarTradicijar-—--- 
. Jei geriau įsižiūrėtume i namų ruošos darbų eigą, tai gale- - ; 

tume rasti daugybę pavyzdžiu, kur ši mintis — darbą atlikti 
tinkamu laiku — duos aiškius pateisinimus. Pav., visai tikslu 
plauti sikalbilnius ar indus karštu vandeniu,, nes karštesnis van- 
duo gali geriau ištirpyti įvairias medžiagas. Kartais ir menkas 

. ■. 7,.; darbo palengvinimas ir mažas laiko sutaupymas. labai daug 
reiškia didelėj šeimoj arba ten, kur vienas paskui kitą eina 
daugiau darbų. - , ...\

II

_ Šiam klausimui nušviesti, susilpažiin sta su tiksliais daviniais, 
________x________ _ l tyrimo sltotis Pommriitz’e. 
Šitai studijai tarp kitu buvo paimta tokie dalykai: 1J 
bulvių lupimasi, kai jos karštos ir kai jau. atvėsusiois; 
Šluostymas: tuojau perplovus karstu vandeniu ir po pusyąĮan- 

džiūvusių. 
Q . ——-——

• • •> Bandymų skaičiai paimti vidutiniški.
- I. B ulvįųl u pĮ mas (2,5 kg. šutintų bulvių);

Laiko sunaudota (%h karštas lakant 89%; šaltas* —; 100%.
~ H.i In dų š luo s ty m as (25 stiklinės);

- Išplovus įvairios temperatūros vandeniu:
/ J Laiko sunaudota: (%): a) 62°č. — 75%; b) 30°C< —100%;

b) 30X. — 100%- • : ’

kuriuos Wtleke^nawurr

A

v*.

išvirių
bulvių lupimasi, kai jos karštos ir kai jau atvėsusios; 2) indų 

džio (kai indaį atšąla); 3) baltinių lyginimas: drėgnų iir per
džiūvusių. .

s

' J
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III, I n d ų š In o st ym as~(30 lėkščių); -
Už -4- vai. po plovimo vandeniu: ;
Laiko sunaudota • a) 62°C.—60%; b). 20°C, —100%.
Tik suplauti, dar karšti indai gera tuojau šluostyt ir dėl 

to, kad tuo sutaupomas ne tik laikas, bet ir pašluostės ne taip 
5 .greit susidėvi.-;7C .

(45 rankšluosčiai);;
. Laiko sunaudota: a).šiek tiek drėgni 81%; b) per sausi, 

; (reikėjo šlakstyti vandeniu) — 100%. /
- 7 Tat šie keli bandymo daviniu skaičiai aiškiai parodo', kiek 
sutaupoma laiko, jeigu' narnų ruošos darbus dirbant parenka- 

mas gęriausias laikas. '• : č’ '/,/<.
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■ BB Dyi ^ ^ maloniausias stųdio-
zui poilsis. 'į Ilgos valandos / tvankioj skaitykloj, auditorijoj. a 
neretai ir jštąigoš ' vienodas darbaspavargina. Bet maloni 
kelionė už visus1 darbus te Įdtpėsytej^^ 
kla maloni studentilkaųeksta vasario 6 d.
džiiiginojosdal yviuš dar ir Tuo. kad vykonied savo artimiau- 
sių kaimynų, broliutlatviiĮ GOStinę RygaB Tkdktirsiją rengė 
Stud.At-kųAbštmentų korporacija. Vykome į Pabaltės Ab- 
stiųėntų Sąjungos Kongresą. Ekskursijoj dalyvavo iŠ viso 
11 ■ asmenų. \ Jųtarpetrys studentės. Be to. įkartu vyko ir 
pora latvių lietuviu, pas mus studiju^Heiųr~- -Vasario m. 6 d. 
vakare 11vai. visas ekskursantų būrelis linksmai nusiteikęs 
paliko Kalino stoti.’ Ir per šešias valandas pasiekėm balžga- 
nu ruiku apsuptą Rygos miestą.

- Rygos/stoty sutiko mus visas -būrys latvių studentų. 
Liųksmąi šnekučiuodami sulaukėm estų ir suomių atstovus! 
/Visi gaunam;Abšitriėntų Šventės programas ir porai valandų, 
išsiskirsitom j butus, kuriuos visiems parūpino mūsų broliai ry- 
giečiai. ■.

į < Pasilsėję visi vykome j Abstinentų Rūmus^ is kur visa 
ekskursija ėjo apžiūrėt miesto pily Istorijos, Etnografijos ir 
Meno Muziejaus. Buvo nepaprastai įdomu žvilgterėti j nesu
skaitomus mokslo ir meno turtus. Tai didžiausi meno labirfn- 
•tai; kuriuose klaidžiotum per ilgas valandas ir susižavėjęs 
stebėtum :ivainausius s peizažus, žiūrėtum senovės - iškasenas, 
tautinio/latvių meno paminklus, audinių pavyzdžius, ištisas 
rūbų ir paptiošalų kolekcijas... Ir mintyse iškyla savosios tė
viškės vaizdas; mūsų motučių-aštuonyęių raštai, juositų mar
gumynai;.. Juk taip daug yra giminingumo bruožų latvių ir 
lietuvių liaudie^ mene! ' -

< y Kitą dieną ąplūnkėm didumu, karžygiškumu ir karo 
dvasia dvelkianti Karo Muziejų.

Gėrėjomės ir tikrai menisku Dailės Teatru; jo- savotiš* 
kas vaidinimų sutvarkymas linsicenizavimas stebino visus ži<u- 
rovuš. . y ■ - 1 \ .• : ■ ; ■

•p* • > • 4 t ’

° Didingą. neUžm;rštąmą_ispūdi paliko Valstybės' Opera. 
Tiek išorė, tiek išdailintas rūmų vidus patraukia ė pirmąkart 
atvykusi stebėtoją.' Mylimoji „Traviatos“ sugrjžk, nors ne
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perstiprįai, tačiau maloniai skamba erdvinguose, rūmuose... i

vos krantų, kurios* viduriu pūkščia garlaiviai.

■ jo balkono. Iš čia matyti Ryga išsitiesusi visu savo ilgumu 
ir platumu, apdengta " baltuojančiu sniegu ir nykstanti tolu-

. moj... miglose. ■ ’ l : . y ''7." ’ '

‘ . o • * , ■ . « - ■ • . . ‘ , 1 ;. .

„Birutės“ Draugovės /sukaktuvių šventė, Š. rp. vasario 
m. 14 dieną buvo tyliai, bet jaukiai švenčiamos Stud. At-kių 

*7~-^y?piriitės2J>augovės trijų metų Veikimo sukaktuvės.Tapro- 
gabuvmsure^ koperatyvo valgykloj, arbatėlė,
kurioj dalyvavo ne mažasbūreiissyečūuBuvo apsilankė ir 
žymūs at-kų vadai: prof. Dpyydaiti sų profT Pakštas' prof. Ku- 

. raitis, prof. Usoris, p. Pakštienė, dr. Nekvedavičiai. Dalyva
vo ir visų at-kų korporacijų atstovai’, At-kių_Taryibos pirmi
ninkė ir kt. Arbatėlės nuotaika buvo tikrai jauki, vaišinga, 
šeimyniška. „Birutės“ Draugovė tik per tris metus suspėjo 

. išaugti i gražų, glaudų, disciplinuotą, jauną energiją ir darb šį. 
čią n uotaiką skleidžianti studenčių büri. Savo Veikimą/krei
pia nė/tik savitarpio auklėjimbšijcrvptimii, beį visu frontu eina 
ir/T visuomenės; g^ Arbatėlėj pasakytos kalbos tin
kamai įvertino birutininkių pastangas realizuoti-gyvenime sa-

' vo Dr-vės šūkius. ;. / v .. \ . ■/
Gausingas svečių; kalbas paįvairino meniškoji arbatėlės 

dalis, kurią ’ atliko . pačios Dr-vės narės. P. Jurgilaitė iy J 
Drutogaitė skaitė savo -kūrinius, solo dainavo J. Blauzdžiūnai- 

' tė. Reikia tikėti, kad iš. birutininkių tarpo ateity sulauksiim 
talentingų menininkių _ ,

Malonu priminti ir ’ tai, kad birutinilnkės savo svečius 
vaišino savo pačių pagamintais kepiniais ir gira. Ir ekonomiš
ka, ir šeimyniška, ir skanu ! v

„Giedros“ Dr-
kytų ir gudrių/imonių Lietuvoj, bet gerų pedagogų-auklėtoių

1 •Birutės“ Draugovės trijų metų veikimo sukaktuvės. Ta pro- 
eities“ koperatyvo valgykloj, arbatėlė,

/ Pedagoginis būrelis. Daug yra ino- 

mažiauT-Tą skaudžią-.tuštumų jausdamas ir norėdamas ateity 
nors kiek ją užpildyti ryžosi stud. at-kių „Giedros“ Dr-vės 
Pedagoginis būrelis! apriboti savo veikimą daugiau pedagogi
niu veikimu. t , •

Būrelio narių skaičius nėperdidžiausias, . darbas kuklus, 
tylus, bet rimtas ir svarbus. Tai jaučia visos būrelio narės

i
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ir stengiasi save vispusiškaiauklėti, lavinti; kad 
naudingos Dievui ir musų brangiai' tėvyneiLietuvai. ’ ■ '-V

Be mokyklų ir kitu švietimo bei auklėjimo įstaigų lan- .
įkymo irkasmėnesį daromų idomįu ir gyvu susirinkimų,bū- y;? -' j 
reliš yra pasiryžęs išleisti šiais metais savo jėgomis pedągo- <. 

——^gmie-turinio yaikų knygelę* Knygutė manoma išleisti iki va- ,.; x 
/sarosatostogu. : . ' ■< ■ / ;V - ..y-

?/ \ : Veikime jaučiamas didelispasirinktos sritiespamėgimas -,
'■■V'....- r'. ir noras dirbti. '.'•••-V V - ’ ■

? Būrelio V-bą sudaro y Ė. Balčiūnaitė pirm^ A. - Jakubė- , 
naitė vicep. ir. E; Idzeievičiūtė sekret E. B. t.y

• ■ ‘ ‘ * .V * * . s /’ * . *.

Gajitiinkiu šventė. 1931 m. vasiario 9 d. „Gajos“ korpo-
v racijos mergaičių būrelis šventė savo globėjos šv, Apolonijos : s 

šventę. NarėsGš ryto 'priėmė Šv. Komuniją, vakare buvo su- -
* ^ruošta arbatėlė. Arbatėlę pradėjo būrelio pirmininkė pami

nėdama jos tikslą ir reikšmę. Priminė būrelio globėjos — 
nors seniai ir toli nuo mūsų —^Aigipte gyventus laikus, kurie 

‘ šiandien yra ląbąi panašūs j musu gyvenamus laikus ir reika- 
^^-—--Uąuią^tiprios valios ir energijos. Arbatėlėj dalyvavo vieš- 

riios: „Giedims‘^ ^ pirm. Gurevičiūtė ir „Birutės“
dr-vės pirm* Aleksejūtė, kurios š^ gražiu;
nuoširdžiu linkėjimu. ; _

Padainuota, skambinta, deklamuota ir kalbėta.
Arbatėlės metu prisiminta draugai ateitininkai VarniuO“ • 

se ir nutarta pasiusti jiems užuojautą. ' v ■'
BūreKs gyvuoja jau 3 mėn. Per tą laiką spėjo viduj su* 

sitvarikyti ir ši tą nuveikti. / . • 5

II

Knygų recenzij a
-z--Vj.K a z y s-*d n č i ū r a. Ant ežerėlio »rymojau (Baltųjų ran

kų likimas). Romanas. „Sakalo“ bendrovės leidinys. Kau
nas.,/1930—V. D —M. 324 pusi. Kaina 4 lt.

Pastaraisiais ketunais metais musu knygų rinką užplū
do įvairiausi verstiiniaj kriminalistiniai, nuotyki -romanai. 

,/ Šios rušies^litęratura suintriguoja tik miesčioniškąją publiką. 
Rimtesnė visuomenė pasiilgusi kitokios literatūros.—■ Todėl 

. kiekvienas su malonumu perskaitys „Ant ežerėlio rymojau“.
Čia taip ir ąt si gauna dvasia kaimo nuotaika/ Pajunti tą tyrą 
džiaugsmą, tikrą ne rafinuotą lietuvio sielą.

K. Inčiūra musu literatūroj jau seniau žinomas, bet stam- 
biausiiaš ir y ertingiausias jo kūrinys yra: .„Ant ežerėlio rymo
jau“. Veikalo fabula 'ne perdaug komplikuota— vienos lie- .

II
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tuviškos — Kart 
smulkmeniškai.

į

.3«

bet liaudies'kląinų d^dšia visai glaudžiai sutapusi su visu ku
riniu. " >Tuo būdu K. Indi ura šiuo savo romanu prisiartina prie

F

S duotikaimo. gyvenimą. _ _ .7
vaiždivKtoH^iiiČlūra< mažai turi konkurėntų musu literaturoj.

į

oriusm n ko-š m op ^kktb d va šia. Saliabaudįės dainų
; . mėginą -įvesti individualinės kūrybos liaudies dainų forma ir 

; motyvais, pastaroji; labai gražiai harmonizuojasi šu veikalo 
■.nuotaika, štai kaip autorius vestuv^ininku lūpomiisi daimioja: 
„Gale tėvo aukšto dvaro liepelė siiūravo — aukso lopšy ten

- motutė mane užlingavo; Šią vasarą buvo vėtros, liepelę iš- 
; s rovė, man ŠiąVasar aukso žiedą bernelis užmovė“.. 226 pusi.

■ Arba kitoj vietoj labai poetiškos sielos kaimo mergaitė—

kiu -— nesulaukiu. Maustau duotą žiedą, ąsareles braukiu.
. ■ Išėjau į lauką, kur lineliai žydi. Dangus apsitraukė mėlynuo

ju šydu“. 303.pusi. v.
O, kiek mes turim tokių Levučių ir iu, tik joms pačioms 

žinomų, danielių! )_ ■. T“;
; Inčiūros stilius labai gyvas, sklandus, tpdėL'romąnas 
skaitomas su įdomumu, kad ir nelabai intriguojanti fabula. 
Kalbos atžvilgiu autoriui galima ši tą prikišti; ta liga serga ne 
vienas-inčiūra, bet visi mūsų rašytojai. Inčiūra nevengia to
kių pasakymų:• ...iš kalno žinoj;

—sienin... Karaliaučiun ir k. p. :
1 Kiti techniški netobulumai tai jau bus leidėjų kaltė. La- 

: bai daug yra korektūros klaidų ir sujauktų? sumaišytų eilu
čių (214 pushkrvieno posmelio negalima nė išskaityti. ŠBe to, 

~ ; pats išleidimas nepavydėtinas. Popierius prąstas,. šriftas ne- ' 
aiškus. Rodos, šakalo“- b-vė yra gana, rimta knygų leidimo, 
firma, bet išleidimas visai ä la „Antikvaro“.

Šis romanas turėtų rasti vietos visų mūsų inteligentų ir

•19
• i

net moksle i viir knygynuose. Tik tokia' literatūra paskaidrina
: musųdvasią. £1. M-tė.

Moteris, 1931 m. NN. 1, 2. Redaguoja O." Gaigalaaltė-Be-. 
leckienė. - • ■’ ■

Moters gyveninio sritys nors daug turi bendra su vy
rų gyvenimu, yra vis dėlto skirtingos. Ištistet eilė labai svar-
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x. bin,n neatidėliotinų reikalų reikalėlių, ištisa eilė spirginančių 
klausimų laukia išsprendžiami, tokių.

. gali rasti sau vietos bendroje lavinimosi, literatūros, meno ar 
' visuomenės gyvenimo žurnaluose ir dienraščiuose. Be to, su

traukti vienon vieton jie labiau patraukia skaitytoją, kuri iš \ 
■ karto randa sau atsakymą i visas svarbesnes gyvenimo pro- 
: blemas, neieškodama' jų išblaškytų Įvairiuose veikaluose ir laiik- 

raščiuoše. Be šio žurnalo, kurio puslapiuose šios eilutės ra- 
soinoįr jau vienuolikti metai eina, skirtas moterimis. paskuti- 

į niu laiku daugiausia kaimo moteriai, mėnesinis žurnalas „Mo
teris^ pakeitęs pirmiau dar karo sūkuriuos leidžiamus; „Lie
tuvaitę4^ ir „Moterų dirvą'\ *

“ » 1 f-—' ' '* *' '** . ■ * ’ * I •

Pavartę šių metų dviejų išėjusių numerių lapus, matysi
me, kad laikraščio iš tiesų užsibrėžta nagrinėti^^ jopiuosius klau
simus. Čia. katalikų pažiūros i moterystė, dorinis jaunuome- 

: nės-auHefimūs, moterš f olė šeimoje, sveikatos patarimai,' man
dagumo dalykai. Pagaliau, paskutiamė numery įvedamas nau
jas skyrius, labai .svarbiems, iki Šiol mažai judintiems, klausi
mams nušviesti, pavadintas „Moteris ir -teisė“. Kiek matyti, 
„Moteris*4 daugiausia rūpinasi auklėjimo ir auklėjimosi daly
kais, ir čia pagrindan deda katalikų pasaulėžiūrą. kreipdama 
dėmesii-o i dorinimą ir religingumą. Be šių yra ir (grynai . 
praktiškų dalykų, ypač iŠ ūlkio ir namų ruošos. Naudingas ir 
šeimininkių kalendorius.

Pačios redakcijos žodžiais, „Moteris“ pasirinko vidurio 
kelią: ... ,Jodama katalikų Bažnyčios mokslo dėsniais, nedä--_ 
vė Šiam klausimui nukrypti į kraštutinumus: nei į vadinamą- 
„sufražizmą“, nei į moterų klausimo ignoravimą. Ji visuo
met griežtai pabrėždavo lygių moterims teisių reikalą, bet 
kartu primi'ndavo ir tų teisių anrąją ipusę. būtent, pareigas 
seimai, visuomenei ir valstybei“. Laikydamosi šių principų, 
,jMoteris“ suvaidins svarbų vaidmehi; ypač musų kaimo švie
timo darbe.... Kai kurie dalykai yra įdomus ir moteriai inteli- 

~ geritęi, kuri taip pat turėtų būti uoli jos skaitytoja. Tačiau 
kyla mintis, ar nevertėtų „Moteria’“ grieščiau nusistayti ir la
biau pritaikinti laikrašti vienokiam ar kitokiam skaitytojų iš
silavinimui. Tuomet iMurėtų savo aiškesnę liniją ir tikslą.
Dabar kaip tik te trūksta. _

* ■ T* ** • ...

Nuo šių metų; „Moteris“ pakeitė viršeli, dėlto jos išorinė 
pusė gana, gražiai atrodo. - P.

, • . % o • 1 ’ , *
■ .sA- • . ■ . ?

Redaguoja J. Jatulytė.
•. Z . ’ • ‘ • ■’ r ‘ r • . ►

Karo cencūros leista
4
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Brangios skaitytoios-iai!
* v , •:w* * *
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H

£

lomu, kad gerb, skaitytojai padėtų ».N. Vaidilutės“ administra 
cijäi ramiai ir tvarkingai dirbti. O padėti lengva: reikia til 
sąžiningai suvesti savo senas sąskaitas. yy-v
į Visas platintojas-us prašome palaikyti artimus ir drau 

giškus /ryšius su „N.V.“administracija ir kiekvieną nestisi 
^pratimą ar neaiškumą stengtis Ikuogreičiausūaipašalinti.
Ęį; ; Primename, kad kaipgalima greičiau majonūsskaityto 
' jąi prisiųstų ;jęMgią$ administracijai žinias, būtent

tinėti „Naujosios Vaidilutės“ 1931

jau pritrūkom;

mūsų rankose. Tad dirbkime vieningai ranka rankon, o; Die
vas musų darbus laimins!

„Naujosios Vaidilutės“ Administracija

kiek ir kokiu advesu (adresas turi būti tikslusir aiškus!) siun-
L'_..7 i. Taip patMeiMaiÄs Pir

mo numerio egz. prašome kuoskiibiausiai grąžinti, nes 1 Nr.

Jaunosios platintojos! Šviesi ir graži tautos ateitis yra

H

Atsųsta paminiėti

II

fcų likimas). Romanas. „Sakalo“ b-vės lHd$ny& Kapjuias, 
1930—V; D,—metai.

P i ė r r e D’A i r e 11 e. Žemės angelo auka. Laisvai 
vertė K. Čibiras; M. J. C< Mariampolė, 103L : : _ 
_ “J. Špiimann, S. J; Korėjos broliai. Apysaka. Vertė 
E. G. Y. Mariambblė, 1930 - V. D. — m.

Tiesos Kelias. Rel igi jo s b e i dor os m ok slo i r visuome nės 
gyvenimo mėnesinis laikraštis.1931 m. 1 ir 2 Nr^

Mūsų Vilnius. Vilniui Vaduoti Sąjungos organas. Eina 
kas 10 dienų. Kaunas, 1931 m. sausio 10. '

Pavasaris, lliustruotas^katalikiško jaunimo laikraštis. 
1931 m. 3 Nr. :< bo . •- o- /k.- - •

Vasario 16-ji. Lietuvos nepriklausomybės 13-kos metų 
sukaktuvėms paminėti. Lietuvos Šiaulių Sąjungos leidtays. 
Kaunas, 1931 m. w

Saleziečiu Žinios.' Kum Bosko Saleziečių Veikimo laik
raštis, 1931 sausio-vasario.

Vytis. Lietuvos yyčio organas. 1931, sausio, 1 Nr.
Policija. Lietuvos policijos dvisavaitinis laikraštis. 

1931, Nr. 4. ' ' '7 ■-v
Motėru Dirva. Alęnesinis^žurnalas. Leidžia A. L. R. K. 

Moterų Sąjunga, k • ;
Naujoji Romuva. Iliustruotas savaitinis kultūros gyve

nimo žurnalas; r Kaun 1931 m, Nr. 7.
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Su antruoni dešrmtmečiu pradedame naują epochą. Nuo - 
1931 metu ......... '
■ d 'd <..MUJOJL^AipiLŪTK* 

vienintelis Lietuvoje moterų intėligenčiu mėnesinis žurnale I 
spies apie savė Visas lietuves literatps, menipWkeš;.> yÄÄ*-'/;;: 
minkęs ir atsilieps visais aktualiais klattsltaiais. t '." ”"1' 

. . „Naujoj Vaidilutėi“ pasižadėjo hėndradarbiauti: Augustaitytė-Vtš- 
čifmienė,B.Buivydaitė^prof. Dovydaitis/P. Eretienė, p.- Ladygienė, p. Krik-

Mažyiytė,
dt Ru^inienė, p. Sužiedėlienė, p. Turauskienė ir ;d.''lt:

- ■ • ■ -* . ■ .J** ** ““ ' T** **.-■— 1* * ’J ■ * , ", 1 . • k ■» "■ ■ - ’ ; * . r • • ’ * * * *

y. ? Nors žurnalas žymiai padidintas. bet kataa ta pati. . : t

*?

1L

iisi

r -■ ■ • ' .■ i-.-.«--.-.. ■

Lietuvos jaunimas skaito ir platina
’• A ■'t • r r «’ - ‘ ' ■ - ’ •

„PAVASARI
' \ ’ 1 ’ . ‘ - - ■ ... . ‘ •_ , ' ’ - • . *

’ :’ * * . s ’ ■' • - * ‘ . ' ' : • ■ -Z, . . ‘ ~ ' • j?

įdomiausi ir megbmfläusijauttimpd Jame viskas,. ka$
jaunimuiįdomu,naudingair^
riaušių paveikslu. BeTo.metiniai apsmokėjęskaiitytojaigaus 
WO dovanu ikny Knygos dalijami keM 
Prenumeratos kaina:.mėtams 5 lt., pusei metų 2,504t. Kas ligi 
šiol Pės^aO^ dar labiau džia^^^
jj išsirašys’. Tuojau rašyk ir siuskpinigusšiuoadresu: ;

d. 88.
Susipažinti Iriumeris^siunčiamasvėltui. /.'‘N'"-.'.

.‘..L ‘ A ?/.. . .‘J ■■ '................................->L- _ ■■ .................... ' . .. • ......

v

le ‘. ’ v 1 \ .* ■ •% .. r. * / - “
• ; ’ '• > J ■ _ / \ ‘ ‘’ <■' ‘ y. * ■ - ' ’ *

nesniiįiu moksleiviu;mėneMnis žurtialMteš „Ateities Spindtt-* ; 
liai“, kurs gražiai ir reguliariai ėjų per visus metus ir eis to: 
Banį Besimokančioji jaunuomenė,^
klasės viduriniu ir aukštesniųju mokyklų mdkiiniams, tinka ir 
IV, V skyrių lauky tojams ir kaimo prasi-
lavinusiiiai jaunuomenei) ji per tuos metus labai pamėgo ir, rei^- 
kia tįkėtis,4cad jo ąteitią bus dar geresnė. - Žurnalėlio kalina: 
moksleiviams met. 4 lt, pusm. 2 lt. 50 et. Ne moksleiviams— 
dvigubai brangiau. . Patartina išrašyti savo Ibesiimokantiems 
vaikams, broliams ar sesutėms. ’tg.-y. ;/1-

. Eafevės Al. 3.
‘ ‘ * ? * . ' ' • . k . » " - ' *. * • * * ‘ ‘ -   i*. - . ’ *, y •
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