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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

11 Nr. 1931 metų Lapkričio mėnesio XI m.

z B. Buivydaitė
Pajacui

• . .-Sau pačiai

Nutilk, pajace ir nebejuokinki minios!
Koktu matyt kvailai iškrypusius jų veidus.
Tu apgailėtinas gyvenimo klajūne, 
Neduok širdies už surūdijusius centus!

Kiek skambaliukų ir grimo, piruetų...
Reklamomis net tvoros, sienos nuklijuotos, 
Kur tavo veidas kvailių kvailiausiai šaipos, 
Ir šoka surūdijusių kupletų eilės. 

» t

O čia — viduj... netilstanti skausmų agonija.
Kaip mirštantis ligonis, blaškosi ir mėtos: 
Juk šiandie tu klaikiam grabe užvožei 
Vienintelį ir mylimiausį savo vaiką... 

*.

Dar tavo gilių pėdų prie mylimo kapo 
Neužnešė smėliu išdykęs ryto vėjas...
Dar. tavo ašaros tebeblizga žolėje,
Ir kurčias sopulys dejuoja medžių lapuos...

i - ■

O jie jau juoktiesi ir ploti pasirengę...' .
Nors tavo juokas sielos ašaromis skamba. 
Tava daina — tiktai kraujuotos rožės...
Ir tavo šokiai — virpėjimai pašauto aro... '

Nutilk, nutilk, pajace! Ir kruvinos Širdies 
Nebestatyk kvatojančios minios paradui!
Tu apgailėtinas gyvenimo klajūne, 
Paliki širdį sau — nebeparduoki už centus!

3
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P. Orintaitė
* t * •S

' ■ 
I

Mėlynos gėlės — gelsta ir vysta. 
Tavosios akys — amžių žiedai!
Nuodėmė gundo jauną jaunystę — 
Mėlynos gėlės — gelsta ir vysta.

• 4

u .

Virpančios pušys — fioletinės
Vėju kartoja mano maldas. s
Šiandie svajoti vienas šaltinis — 
Mėlynos pušys, fioletinės.

. ’ Dangus pabalo, mėnuo užgeso — 
Veltui aš laukiau, veltui meldžiaus. 
Diena sugėrė verkiančią rasą, 
Kaip nakties mėnuo — viltis išgeso.

Myk. Linkevičius
Išsisakymas

f •

Atąverčiau ne auksalakštį brevijorių, 
ir ne geltoną lapą klevo — * 
meldžiuos ne prieš daugybę žvakių apšviestą altorių, 
o prietemoj prieš kruvinąsias kojas, ką ir kruvinos šašuotos 

[lūpos išbučiavo.

Kas apkala krūtinę plienu, 
kas širdį įdeda į juodą grabą- 
ar bepavilgys-meilės ašarėlė kam blakstienas, 
ar beišgirs tas iš Alyvų daržo:— Abba!..

Gal ta naktis, ta žydinti žvaigždžių miljardais, 
naktis su mėlyna, lązurkine tyla, 
mane elegija apvilko ir — kaip liūdnas bardas 
apgiedu viltį, karpomą, kaip popieris auksinis 

žirklėmis —gėla. —

Aš nežinau. — Joninių naktį 
aš nenuskyniau žiedo nuo paparčio.
O tai, gal būt, ir verčia Širdžiai skundu plakti, 
kad tik vargovaikio pasiskundimo nepratarčiau.

4



Uosto duktė
Jean Mauclėre

* ' - • VII.

Ūžė smėlio kopos, ant kurių augo lieknos pušys ir įvairios 
žolės, saugojančios pajūrio miesto dalį nuo smėlio lietaus, apa
čioj gražiai vingiavos simpatiškas Klaipėdos pliažas, kurį įnirtusi 
jūra retkarčiais glaudžia.

Čia susirenka kas sekmadienį miestelio gyventojai, per 
ištisą vasaros sezoną. Modernišku tramvajum atvyko čia ir Li- 
zerakas, visas virpėdamas iš susijaudinimo, kaip gimnazistas į 
pirmąjį „rendez-vous“. Jis tikėjosi ant kranto sutikti Sarą, bet 
apsivylė. Jaunoji žydė atvyko gerokai pavėlavusi, kaip-kad pa
prastai daro mokančios pasibranginti gražuolės.

— Galų gale jūs atėjot! — suriko Gerardas.
Balsas išdavė jo susijaudinimą. Sara tai pastebėjo, ir jai 

tas be galo patiko, nes tai buvo pradžia laimėjimo, kurio šiandien 
tikėjosi. Švelniai paėmė mergaitė karininką už parankės ir nu
sivedė į pušimis apaugusį kalnelį. J • ■»

— Tai čia, tarė, niekas neateis mūsų trukdyti.
Abudu susėdo ant drėgno smėlio, ir gražioji žydė žvelgė į 

jūros tolį, į vandens pūslikes, žibančias saulėje, kaip aukso pini
gėliai, kurių ji visa širdimi troško. Iš pradžių Gerardas tylėjo 
iš pagarbos, bet pagaliau jam nusibodo:

— Na, pasakykit man galų gale, ką turiu daryti, kad užsi- . 
tarnaučiau jūsų palankumą.

Sara, pakeldama į jį pilnas meilės akis, sukuždėjo:
— Ar tai, ką aš pasakysiu, nebus per drąsu?..
--- Kaip?.. Paaiškink, mylimoji.
Ji vis žiūrėjo į jį, susimąsčius, norėdama įžvelgti į pat šio 

svetimtaučio sielos gelmę, kurio, deja, ji dar negalėjo pažint. 
Staiga, besvarstydama savo likimą, juodoji intrigantė pajuto Šir
dyje baimę, baimę, nežiūrint į nepaprastą savo grožį, kuriuo iki 
šiol tikėjosi viską nugalėti. 4r lyg skundas, skambėjo jos tylūs 
žodžiai: '.. '

— Ko gi, pagaliau, aš galiu laukti iš tos jūsų nuolat man • 
siūlomos meilės?

Jis nustebęs į ją pažvelgė:
— O! karčiai atsiliepė jis, — nejaugi jūs dar abejojat!

5
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Ir vėl abu tylėjo. Pagaliau jaunoji žydė prabilo:
— Tik jus, galit išblaškyti visas varginančias abejones, 

dar aš nesu jūsų meilužė. Gal kada ja ir būčiau, tik su sąlyga...
Ji nutilo. Susijaudinęs, jis prie jos pasilenkė:
— Su sąlyga? —- Baikit, prašau, dėl Dievo malonės!
-- Prieš atiduodama jums gal net savo gyvybę, — vos gir

dimai kalbėjo ji, verdama jį nuolankiu žvilgsniu.
GerardaKlyg apsvaigo: argi atėjo laikas, kad jo meilėj ob

jektas pats prie jo ėjo? Staiga jis pajuto, kad jo aistra, iki šiol 
varžoma, prabilo nesulaikoma jėga. Tiesdamas į mergaitę ran
kas, kad ją prispaustų prie širdies, jis paklausė:

— Kaip jums atsidėkoti?
Bet jis nutvėrė tuštumą. Sara vikriai išsisuko iš jo glėbio. 

Visai ramiai, lyg nepastebėjus jo gestų, jo meilės žvilgsnio ir 
švelnių žodžių, rimtai: žiūrėdama į Gerardą, mergaitė - kalbėję

— Tai visai paprastas dalykas. Nejaugi aš turiu jums dar 
sakyt, kad norint turėti visą mano meilę, reikia mane vesti?

Lizerakas sudrebėjo: niekuomet jam neatėjau galvą, kad šis. 
taip netikėtai greitu tempu besivysiąs nuotykis, prives prie tokios 
išeities. Žydė, matomai, pastebėjo jo sumišimą, nes nedavusi 
jam ne tik atsakyti, bet nei suvaikyti savo minčių, ji, labai nu
sivylusi, sušuko: {

— Ach!... jis man neatsako!.. Kuo jūs, pone, mane laikote?
Ji buvo tokia graži. Jos sujaudintas taisyklingų bruožu 

veidelis toks žavingas, kad karininkas nieko kito negalvojo, kaip 
tik kad ji jonepaliktų; kas bus toliau, ateitis parodys. Jis karš
tai užprotestavo:

— Gera, brangi drauge, jūs tai žinot. Bet aš taip nustebau...
— Taip! Jūs ir mane nustebinot, skaudžiai nustebinot. Ko 

gi jūs, pagaliau, ieškot, ko iš manęs norit? ’
- s

Ko Lizerakas norėjo? Tai ir buvo klausimas, į kurį jis ne
galėjo atsakyti. Iš kitoš^ pusės piktas, užgautas savimeilės, susi
rūpinęs savo garbe ir nenorėdamas pasirodyti tai gražiai, jį taip 
rūsčiai pamokiusiai mergaitei, paprastu donžuanu, jis stengėsi 
nukreipti Saros dėmesį kitur:

— Kam mane taip greit smerkiat? Toks jūsų įtarimas ma
ne labai kankina! Man rodos, jus nenorit pasidalinti su manim 
savo jausmais, ir tas mus skiria...

— Ką jūs norit tuo pasakyti? — paklausė ji, nieko, gero 
nelaukdama iš jo nerimo. — Mes atstovaujam tiek skirtinga 
rases... •

" «4 « o

— Tai jūs galvojat.apie mano tikėjimą, — kalbėjo ji švel
niau. Dėl jūs, brangusis, aš mielu noru pasikrikštysiu!

a
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Jis nieko neatsakė. Dabar žydė nusigando, kad gal bus 
- per greit variusi savo reikalą ir, gal būt, vienu momentu pražu- 

džius savo pastangų vaisių, norėdama per anksti jįnu skinti. No
rėdama išvengti tos nelaimės ir žūtbūt neleisti karininkui pasi
šalinti ir rimtai apgah oti savo būklę, Sara meiliai prisiartino 
prie Gerardo. Slopindama savo pyktį, ji pasiryžo pasinaudoti 
paskutine kovos priemone, kurią buvo numačiusi sprendžiamam 
momentui.

O , kokia aš kvaila; drauguži! Gamta švenčia tokią šven
tę, o aš kalbu nuobodžius, rimtus dalykus. Gerkime akimirkos 
džiaugsmo taurę, o dėl ateities aš visai jumis pasitikiu. Ryt po 
piet aš būsiu laisva... Ar mums nevertėtų nuvykti Palangön?

Maldavimas spindėjo jos juodose akyse, susijaudinimu ban
gavo išdidi jos krūtinė. Lizerakas, norėdamas greičiau susitaj- 
kinti, priėmė pasiūlymą, nerodydamas nei pasipriešinimo, nei 
pritarimo.

Palanga, lietuvių vadinama Baltijos perlu, mūsų vakariečių 
akims atrodo gana nuobodus-pajūris, nors jos krantus puošia vis 
vėjo blaškomos pušys ir smėlio kopos. Bet vienas dalykas daro 
ją pikantiškai žavinčią. Palanga, kaip ir daugumas rytų pliažų^ 
yra undinių šalis, undinių, kurios barbariškos civilizacijos jau iš 
kitų kraštų yra išvytos. Jos čia maudosi nuogos visoje savo ne
kaltybėje, nuogos, kaip sidabro pinigas, pasakytų mūsų Munefas. 
Pajūris knibždėte knibžda dideliam praeivių malonumui mergai
čių būriais taip teapsirengusių kaip gracijos ir taip pat grakš
čių, kaip gracijos. Meno mėgėjai palankiai sprendžia apie kopų 
grožį, nes mato, kad jos -- nimfų prieglauda, kurioms, išlipus iš 
jūros, saulė glosto nuogus pečius.

Sąra paliko Lizeraką pajūry. Jis manė, kad Sara nuėjo 
apsivilkti maudymus kostiumu. Pasilikęs vienas, Lizerakas vėl 
paskendo savo rūpečiūose, ir, susimastęs priėjo jūros krantą, vi
sai nekreipdamas dėmesio į besimaudančias undines. Jis net vi 
sai nesirūpino Saros žadėtu siurprizu, kai jie važiavo autu.

Vestuvės visada yra svarbus 'dalykas, kuris verčia rimtai 
susimąstyt. Baisus dalykas, kai reikia duoti savo vardas ir pri
siekti ištikimybę moteriai, skirtingos rasės, tikėjimo ir luomo, 
ir apie kurią jis tiek žino, kad ji sugebėjo jį suvilioti. Nors 
panelė Brovska jam atrodė turinti retų būdo ypatybių, Lizerakas 
buvo tiek išmintingas ir pats sau atviras, kad suprato, jog jį 
labiausiai viliojo jaunos mergaitės grožis. Argi tas grožis, kuris 
tik paviršutiniškai jį viliojo, galėtų būti pagrindu, peržengti mei
lės vartus. <

—- Kaip jūs rūsčiai atrodot, mano brangusis turte..., su
skambėjo visai arti jaunas balsas. -
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Jaunas karininkas atsigrįžo ir pastyro. Prie jo artinosi
• ■ * ■ ■ * c

Ieva. Ieva savo tobulų formų g r,ožy j e, tokia balta, tokia spin
duliuojanti, kad negalima buvo suprast, ar toji šviesa ėjo iš sau
lės; kuria ji buvo pasipuošus, ar gal jos kūnas leido perlamutri
nę šviesą, kuri aplink ją virpėjo. Sara praėjo ir įžengė į van
denį. Taškydamos kaip Atalanta, ji pasinėrė jūroj.

&

Ji ten išbuvo kokią dešimt minučių, nardydama ir kovoda
ma su ją supančiom bangom Paskui ji sugrįžo į pliažą ir nim
fos nugalėtojos žvilgsniu pažvelgus, praeidama paklausė:

— Ką pasakysi dėl mano siurprizo?
— Stebuklinga! susnabžėjo sužavėtas jaunuolis.

Sara, pasiekusi užuovėją tarp kopų, kur buvo jos rūbai, pa
tenkinta mindžiojo degantį smėlį, nes buvo tikra įveikus Lizera - 
ką.

Lizerakas dabar iš tikrųjų negalvojo, ar^bent jozgajlyojimas 
įgavo visai kitą, kryptį, Jis jautė griūvant visus savo rasės pa
sipriešinimus; pamatęs spindinčią būtybę, kuri pati jam siūlėsi... 
Sutirpo visi jo principai, visos teorijos jam atrodė taip tuščios, 
kad visa tai galima būtų vienu momentu dulkėmis paverst! Visą 
pasaulio išmintį jis šią valandą įniršęs sumindžiotu kojomis už 
vieną meilės pabučiavimą. Ir, jei norint patenkinti visas savo 
jaunystės viliones ir aistras, jis turėtų vesti gražiąją žydę... tiek 
to! jis ją ves. ,

Tą pat vakarą po tarnybos jis praneš tėvams savo sprendi 
mą. Atlikęs tarnybą... karininkas metė papirosą, ir žvilgterėjo į . 
laikrodį. ‘

Lizerakas šiandien turėjo jau šeštą valandą eiti sargybą 
„Richelieu“ laive. Dabar jau po penkių... ir Sara dar negrįžusi.

Nepatenkintas žvalgėsi po kopas. Tai šen, tai ten gulėjo 
smėlyje šviesiaplaukės gražuolės, lyg gėlės, numestos karštiems 

^saulės pabučiavimams. Bet nė viena nespindėjo tuo ambros at
spalviu, tokiu orięntališku, kaip ta, kuria neseniai Gerardas žavė- 
josi. Greitu žingsniu, nepaisydamas palankių žvilgsnių, sekan
čių jo uniformą, karininkas per kopas pasiekė savo automobilį. 
Jis paleido motorą ir nekantriai vaikštinėdamas aplink, laukė 
Saros.

Greit pasirodė , ir Sara:
— Jūs nėbe pliaže, — pradėjo ji švelniai prikaišiodama. 

Kaip greit jūs grįžtat!
Jį buvo tikra laimėjusi, ir tas laimėjimas dar meilesnes 

darė jos juodas akis, skaidrino jos veidą, o vandens šviežumas, 
kuris dar ją supo, rodos, dar labiau pabrėžė jos balto kūno lini
jas, apsuptas baltu muslinu. Nepaisydamas jos grožio, karinin-

• kas atrėžė: k v
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— Laikas taip netikėtai greit prabėgo. Šeštą valandą tu
riu būti sargyboje,., bijau pavėluoti.

Tai! — angeliškai nusišypsojo ji, — tą vieną kartą jums 
atleis! ■ -- ■ ’ v ■ . ■

' I *. ,

— Bet aš sau to neatleisčiau, — sausai atsakė leitenantas.—. 
Prašau, lipkit greičiau.

Paklausė tylėdama tokio jai svetimo balso. Auto nuūžė 
Gerardas, laikydamas rankoj laikrodį, sustingusiais bruožais žiū 
rėjo ir nematė, kaip laukai žaibo greitumu bėgo pro šalį, visą dė
mesį sutelkęs į ilgą kelio įuostą, kurio gale stengėsi įžiūrėti ga
lingus priemiesčio sodų medžius. Sara,gerbdama savo draugo 
tylą, abiem rankom laikė ant išsidraikiusių garbanų skrybėlę, 
kurią vėjas vis norėjo jai pavpgti. Ir tas greitis, šaltis, (jos kūną 
dengė tik lengva šilkinė bliuzelė) joje Ugdė vienintelę minti už
viešpatavusią jos galvoj ir visai ją pavergusią.

Ji norėjo užkariauti tą gražų bernioką, sėdintį šalia jos, nes 
jis gali ją ištraukti iš to purvino gheto aplinkumos. Pamažu ji 
ugdė savo planą, vis stengdamasi jį sužavėti savo grožiu. Ji di
džiavosi savo darbu, kartu nenustodama savo laisvės ir Širdies 
net ir tada, kai jis ją kopose bučiavo. Bet dabar staiga ji pajuto, 
kad jos širdy kažkas naujo gimsta, leidžia šaknis į jos širdį, 
auga ir stiprėja, kas ją gąsdiną ir jaudina. Tai buvo džiaugsmas 
ir kartu nerimas; baimė ir malonus laukimas. Virš viso to ji 
jautė ypatingą entuziazmą, išvadavusį ją iš tų priprastųjų iš
skaičiavimų, iš kurių susidėdavo iki šiol visas jos gyvenimas. Tai 
buvo saldu ir žiauru, lyg pabučiavimas, besitęsiąs iki mirties 
kai, nežiūrint gyvenimo dienų, nori jausti jo baisią malonę. Tai 
visose kalbose turi tik vieną vardą, svaiginantį kaip laimė, skaus
mingą, kaip kančia; Sara Brovska pirmą kart savo gyvenime 
norėjo pasiduot sentimentalizmui. Ji neklydo nė vienos minu
tės: ji mylėjo Gerardą.

XVIII.
«i

Vienuma — reliatyvus reiškinys. Tai jums gali įrodyti jū
rininkai, kuriems teko tą netikusį priešą vispusiškai išanalizuoti. 
Atsiskyrimas, meilės lydimas, yra tiek pat malonus, kiek ir myli
mas dalykas. Tai štai, kodėMią naktį Eli jaus duktė jautėsi ma
žiau viena savo tuščiame kambaryje, lyg turėdama čia pat visas 
savo seseris, kurių draugi jai ją vargino.

Jos jaunutė meilė, brangiausia jos draugė;~ji jai visa pa
sidavė, nes to reikalavo jos aistringa prigimtis. Dabar, kada jos 
savimeilėn įsibrovė širdingu mas^toks_~vįsa užviešpataujantis ir 
skubus, kuris ją vertė. į paskutiTų^planą/šutyti turtus, kurių ji 
jau pradėjo neapkęsti, Sara sau prisiekė būtinai ištekėti už Ge-
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tardo. Ji neprileido tam nė vienos kliūties. Viskas turėjo pa
klusti jos valiai. Tiesa, šiandieninis karininko elgesys, būk tai 
susirūpinimas šio vakaro tarnyba, jai, tai gražuolei pilnai meilės 
šalia jo sėdint, buvo įrodymu ir teikė baimės, kad ji jam) yra tik 
laikinas jo užgaidų patenkinimas. Bet ji mokės taip pakreipti 
savo aistrą, kad tas, be kurio ji negali įsivaizduoti savo gyveni’ 
mo, puls jai po kojų. .

Vaduodamasi ta mintimi, kuri padės jai įvykdyti jos pla
nus, gražioji žydė sumerkė savo aksomines akis ir užmigo.

Lizefakas laiku paspėjo tarnybon. Jis perėmė ją iš Vorcy, 
kuris šposaudamas pastebėjo: - •

— Veidas spindi džiaugsmu, ar yra perpildytas betiksliu 
blaškymusi... per tamsus ar per aiškus žvilgsnis... Tai paskutinės 
;ių laikų naujienos... Jūs moters vergas, brangusis!... Tai suktas 
mikrobas, toji!

Gerardasjtruktėlėjo pečiais, paėmė savo paštą ir mikliai jį 
įdėjo į kišenių. Ir kai jau viskas aprimo, jis pagalvojo apie savo 
laiškus. .

Juk buvo dar viena būtybė be tos žydės, kuri jį vertė pa
miršt tarnybą, kurią jis norėjo amžinai turėti ir duoti jai savo 
vardą. Kankinamas rūpesčio ir meilės, kuri jam atrodė būti 
na, jis permetė akimi matroso paduotus popierius. Paskui dre
bančia ranka atidarė motinos rašytą voką.

Ponios Lizerak laiškas, rašytas savo sūnaus kritingu gyve
nimo momentu, buvo kupinas šeimyninio džiaugsmo, kuris ka-

' ji*-

rmmką tiesiog kankino. Andrius gavęs doktoratą, labai palan
kiomis sąlygomis gavo vietą sename tėvų mieste; jis perėmė dak
taro Bernenq ligonius ir jo namus su biblioteka ir įrankiais. Vis
kas ėjo puikiai, bet jaunasis daktaras, nepatenkintas šv. Etiopo 
bokštu, kuris jam daug šviesos atėmė, pradėjo akciją tą seno
vė! liekaną pašalinti. Iš visų panelių gyvenimo drauge jis iš
sirinko Yvonne de Luiselaine, vyriausiąją tribunolo pirmininko 
dukterį. Garbingos šeimos duktė, ta maloni briunetė yra labai 
inteligentiška ir puikiai išauklėta. Vedybos pavyko puikiausiai.

Tokiu tonu skambėjo ir toliau p. Lizerak laiškas, kuriame 
ji stengėsi parodyti Andriaus laimę, lygindama ją su Gerardo, 
jei jis žiūrėtų į Jacqueline d‘Yerres susidomėjimo žvilgsniu, kurį 
ji užsipelnė. Karininkui patiko tas sugretinimas, bet jo širdžiai 
buvo brangus kitas, ne Jacqueline vardas. Tai buvo spinduliuo
janti mergelė, kurios grožis apsvaigino Lizeraką. Jis pajuto ne
malonų jausmą, tartum kas jį varžė, ir, supykęs, suglamžęs moti 
iios laišką, Gerardas įsviedė jį jūron.

Lengvas popierio kamuolėlis gražiai nusileido ant bangos. 
Valandėlę jis grūmėsi su bangomis, nenorėdamas nugrimz
ti, tartum motina, norėdama gelbėti'savo vaiką. Bet paskui 
smarkiau pagriebtas, visai nusilpęs, staiga dingo.

10



Keturių srovių fontanas * • '
H H. Ehrler

Aukštai, ant vynuogėm apaugusio kalno, prie ežero stovi 
rūmai. Geriau — pilis, kurios gotiškas rūmas baroko metu buvo 
paverstas kunigaikščių vasarojimo vieta. Trobesius supa miš
rus prancūziško ir. angliško stiliaus parkas. Jis tęsiasi per vyn
uogynus iki ežero kranto, ir nuo ežero jį skiria tik akmens tu - 
rėkliai, tuo tarpu, kai akmens laiptai vilioja žemyn į kliuksintį 
vandenį. Laiptai, turėkliai su stovinčiais arba gulinčiais posei
donais apsamanojo ir aptrūnijo. Parkas užžėlę, nes jo savinin
kai dėl politinių perversmų išvažiavo ir jų retas čia lankymasis 
neatneša jau jokio gyvumo netekusiai savo prasmės ir tikslo 
sodybai. Rodos, tik laikas turi kantrybės visa pamažu, iš lėto 
naikinti. Bet tokia visų palikta karalystelė darosi juo įstabesnė, 
nes kaskart čia atgimsiąs gyvenimas sudaro puikius palaiminto 
landšafto rėmus.

Viršuj, už rūmų, yra dar pilies kiemas. .Ten auga senas, 
puikus riešutmedis. Įeinant pro vartų skliautus, girdėt, keturių 
srovių fontanas, kuris po riešutu čiurlena į akmens daubą. Pa
prastai čia stabteli valandėlę pasiklausyti jo ūžimo. Kiemo šone 
galima užlipti į ūkvedžio namus, kurių frontanas primena sraigę. 
Pirmame jų aukšte yra plačiai pagarsėjęs viešbutis, gerai aprū
pinamas dvaro gaminiais, nes ir vynas gaunamas iš vietinio vy
nuogyno. —ITI ■! 11 I I ■! III I—

Pasirėmęs į barjerą, karininkas nenoromis sekė tą popie
rėlį, brangios motinos ranka rašytą. Kai tas lapelis dingo, ka
rininkas pabraukė ranka per kaktą, tartum norėdamas kaž ką ne
malonų pašalinti, tartum sąžinės graužimą.

Pirmą kartą jis sunaikino motinos laišką. Visuomet jis 
juos tartum brangenybę saugojo, nes jie jam primindavo savuo
sius ir mylimą kampelį. Dabar tas nusikaltimas jį nugąsdino, 
nes jis jautėsi moters — magikės rankoje, — anot Vorcy. Jis 
pasijuto tartum bedugnėje, iš kurios nagų dar norėjo pasprukt 
Kadangi žydė taip sumaniai jį viliojo, kad dar giliau nepultų, jis 
nusprendė daugiau su ja nebesusitikti.

— Kaip tai paprasta. — skambiai nusijuokė karininkas. 
Erdvė priėmė tą juoką ir jį paslėpė į savo gelmes.

I»

Vertė M. T.
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Du studijų draugai, Karolis ir Pranas, jau ketverius metus 
nesimatę, laiškais susitarė toje pilyje susitikti.

Taigi vieną gražią vasaros atostogų dieną, paskirtą valandą, 
kupini lūkesio, beveik sykiu abu užkopė į pilies kiemą ir džiaug
smingai viens kitą apkabino. Dienabuvo labai karšta, ir rodė
si, kad ore yra daug nematomų, paslėptų dalykų. Ir atėjusiems, 
nors jie labai nuoširdžiai pasisveikino, rodėsi, kad kiekvienas jų 
kaž ką turi sieloj, kas tik laukė leidimo išplaukti paviršiun. Vie
nas galėjo manyti, kad antrasis kišenių j turi jam dovana.

Vartuose pasirodė mergaitė, apsižvalgė,; pamatė-draugus, 
ėjo pas juos. Visa tai įvyko taip nesąmoningai ir sykiu taip 
maloniai, kad nežinia buvo: ar čia žingsniuose drovumas; 
ar skubėjimas. Abu be kepurių atsakė į mergaitės sveikinimą. 
Užstojo pusiau kilni, pusiau dro^i tyla, iki Karolis pasakė: „Štai 
mano draugas Pranas, štai draugė Klotildė“.

Vos tik visa tai įvyko ir vos Pranas spėjo pagalvoti, kad 
abu juodu šviesiaplaukiai, vartuose pasirodė dar viena mergaitė. 
Visa vyko, kaip ir pirma, net susipažinimas. Tik dabar pasakė 
antrasis: „Štai mano draugas Karolis, štai Klotildė, jo draugė, o 
ši — mano draugė Brigita

Karolis galvojo, kad jie abu tamsiaplaukiai. Po to visi 
džiaugėsi dėl tokio puikaus siurprizo ir buvo beveik linkę ma
nyti, kad čia turėjo įsikišti aukštesnioji Ranka. Aplinkumos oras 
prisipildė ta įstabia medžiaga, kuri visuomet atsiranda ten, kur 
sueina žmonės, kurių sielos jau seniai mylėjosi, nors buvo toli 
viena nuo kitos. Mergaitės gi sudarė džiaugsmingą, pakilusią 
nuotaiką. . „ ■ . j.r

Popietis atrodė, kaip šventė. Vienoje gilioje viduram 
žiu viešbučio nišoje jie gėrė kavą ir valgė pyragaičius. Per at
virą dvigubą langą matyt buvo vakarinė ežero užuolanka, kurios 
pietinių krantų kalnai iki pat pajūrio buvo apaugę tamsiomis gi
riomis, tuo tarpu kai šiaurės krantų kalnus dengė lengvi ir 
šviesūs vynuogynai. Žemai sukiojos burės virš vandens, kuris 
nuo miško pusės mirgėjo tamsiai žaliom, o šiapus, nuo vynuogy
nų melsvom spalvom. Šen ir ten iš idiliško pajūrio kai
melio į uostą plaukiojo garlaiviai. Visa apylinkė susidėjo 
vien iš malonių ir reikšmingų dalykų, arba', geriau sakant, buvo 
iš jų suaugusi taip, kad visa atrodė sutverta viena ir kartu šimtu 
Dievo minčių.

Dvi poros pasakojo apie savo kelionę į šią pilį. Abi poros, 
tarp savęs visai nesusitarusios, nutarė likusį atostogų laiką pa
klaidžioti. Klotildė su Karoliu. Brigita su Pranu. Tik apačioj 
prie pilies kalno, kad būtų didesnis siurprizas, nutarė įeiti po
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vieną pro vartus. Toks nuostabus supuolimas būti čia keturie
se;gražios gamtos akiväizdoje, atrodė turįs paslaptingo sąryšio, 
kad Pranas pasakė: „Man rodos, mes neveltui Suėjome šią die
ną.“ ■ • ■ - ~

Klotildė jautė tą patį: „Man taip pat rodos, kad mums 
šiandien turi atsitikti kaž kas nepaprasto.“

Karolis pajuokavo: „Erchercogas ten ant sienos, tur būt, 
mano, kad čia dvi poros sužadėtinių.“ ——

y Niekas- nenusijuokė, ir kalbėtojas nepavykusį Šposą užtry
nė klausimu: „Kažin kodėl tam kambary dar kabo miręs atsar
gos erchercogas, lyg dar būtų 1913 metai? Taip eina ir sustoja 
paslaptingasis laikas.“

Po to jis, labai surimtėjęs, parodė į ežerą: „Ten, anoj pusėj, 
yra Alpės.“

„Tą tik šiandien žinom,“ Atsakymas buvo gražus ir nepa
prastas. Pranas pajuto,, kad taip pasakė Brigita. Ir jis tu
rėjo nuoširdžiai pažvelgti į savo draugę ir paimti jos ranką. Klo
tildė ištraukė iš abiejų, viena prie kitos palinkusių galvų, po 
plauką ir padėjo rusvus siūlelius ant jų pilkų kelionės krepšelių.

Nebuvo galima išskirti spalvos. Tada Brigita žaidimą pa
kartojo antrajai porai, prieš tai sušukus: „Užsimerkit!“

Reikėjo vėl spėti, kuris kieno plaukas. Bet nesisekė. Jų- 
. dviejų plaukai buvo vienodai šviesūs ir vienodo ilgio. Tik pirš
tais palietus galima buvo spręsti, katras švelnesnis.

Klotildė surado dar vieną naujenybę: „Ir akys jųdviejų 
yra visiškai vienodai rudos. Kad būtų galima jas taip pat išim
ti jums iš kaktų ir skirti, kuri katro?“

Ji išsigando savo fantastiško klausimo, bet nutilo ir neatsi
prašė. Karolis pagalvojo, paskui, lyg ką nepaprastą, pasakė: 
„Ne.“ -

Klausimas ir atsakymas pasikeitė. Dabar buvo tas pats 
taikoma mėlynom akim. Šį kartą pasakė Pranas: „Ne.“

$

Vėliau visi sumanė pereiti parką. Visa aplinkuma kėlė jau ir 
taip papuoštose sielose gerai pažįstamą ir kartu neaiškų, neapta
riamą budrumą. Ėmė pintis gyvas pašnekesys. Kai susitinka 
grupė žmonių, paprastai iš mandagumo ar iš smalsumo mielai 
šnekasi naujai susipažinę. Todėl senieji draugai kuriam' laikui 
persiskyrė. Kai kada vis dėlto paveikia kaž kokia paslėpta jėga, 
kad balsai ieško ir randa viens kitą, kaip ir dabar čia, tame 
užžėlusiam parke.

Klotildė: „Kadaise čią buvo pasilinksminimų sodas.“
Brigita: „Dabar čia būtų liūdna.“

V ■ •

13



428

Karolis: /.Seniau žmonės ypatingai sugebėdavo pasidaryti 
apie save užburtas karalijas.“ . . ■ .•
— BrigitaIr iš tikro jie manė klaidžioti tik apie savo tokį 
pasaulėlį?'* —■

Klotildė: „Ir, norėdami į visa tai tikėti, turėdavo patys per
sirengti ?‘:

Pranas: ,,Dabar mestą apgaulę matome“.
Klotildė: „O ar dabar nėra čia apgaulės, kai mes sentimen- 

tališkai klaidžiojam po išmėtytą anos apgaulės kapinyną?
Brigita: „O ar nesame ir mes persirengę, patys to nepaste

bėdami*?“
Karolis: „Gali būt, dargi jei vaikščiotume ir visai be rūbų“.
Brigita: „Ir tu persirengęs, Karoli, ir Klotildė, ir Pranas, 

ir aš?“ '
Klotildė: „Jūs mane gązdinat“.
Pranas: „Tai ne tavo vardas, ne mūsų“.
Klotildė: „Ar tas vardas — žmogus?“ Tyla... ,
Brigita pertraukė tylą, sušukus: „Sakyk, Karolį, ten, šitie 

nykštukai, namų dvasios, baidyklės, ar jie, suėsti laiko, nėra tik 
dabar tapę toki, kokius jie turėjo iš tikrųjų vaizduoti? Žiūrėk, 
kaip jie piktai dantimis kalena ir kaip liūdnai spokso! Šis ir šits~ 
ir ans!“ •

Karolis: „Taip, tur būt, tik dabar“.
Brigita: „Ar dėl to, kad.iš viso ko bepaliko tik jų snukiai?“ 
Pašnekesys vėl išsigando klausimo. Pasijudino šmėkla. 

Bet Klotildės skambus balselis atrado kai ką ir jaudinančio: „O 
štai, šita deivė, ar gi negalima susekti, kčkia jį yra buvus graži?“

Pranas: „Susekti galima, nes ji jau griūva“.
Klotildė: „Ar susekti yra daugiau negu matyti?“

, Jie klausėsi. Klausimas pat davė sau atsakymą.
Brigita pagavo Prano mintį: „Dėl to, kad ji griūva? Tik 

dėl to galinją susekti, kad ji yra buvus graži?“
Karolis: „Ir dėl to, kad pasilieka veidas“.
Vaikščiojantieji pasidalino. Karolis nuėjo su Brigita, Pra

nas su Klotilde. Nė vienas apie tai nepagalvojo, taip, kaip nebu
vo pagalvoję nė apie buvusio pašnekesio svarbą. Jie visi ap
žiūrinėjo pasilinksminimo sodo Statinių liekanas: maldyklas, 
paviljonus, arbatai namelius, skliautus, nišas, koplyčią su cele. 
Vakaro saulė skersai apšvietė medžius, užbardama parką į rū
mą, kuris atrodė lyg iš kito pasaulio.

Karolis su Brigita užlipo ant akmenų krūvos. Jis žinojo, 
ką ta krūva reiškia, užsilipo ir pasakė: „Tai buvo griuvėsiai“.

Brigita: „Senos pilies liekana?“
Karolis: „Ne, liekana griuvėsių. Ponai buvo juos pasidir 

bę, kaip ir visus kitus aplink esančius daiktus“.
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Brigita: Pasidirbę griuvėsius?“ \
.' Karolis: „Savo pasilinksminimų sode“.

Brigita: ,,Dabar čia jau nebe griuvėsiai“. —
Karolis: „Dabar čia tikras pasilinksminimų sodas.“ 
Pranas atėjo su Klotilde ir klausėsi.
Nuo akmens krūvos paėję porą žingsnių, jie išsilaisvino 

iš nenatūralios vaiduoklių aplinkumos ir stovėjo dabar aukštai 
ant vynuogynų kalno, nušviesti vakaro saulės . Beveik "per didelė 
šviesa apšvietė išlaisvintuosius. Visas landšaftas virpėjo spindu
lių mirgėjime. Apačioj, lengvai judančiam vandens plote, supo
si spalvuotos upės ir degančios pelkės. Žibėjo tolimi langai.

Kaip viešėjimas praeities soduose savo melancholija padaro 
įtakos, kad žmogus jaučiasi gyvas tarp mirties šiurpų, kaip gyvy
bės indas, kurį'laikas turi savo sutrintose rankose, taip ir didin
gas gamtos žaismas daro įtakos panašiai jėga, tik kitai jausmų 
sričiai. Ir čia žmogus save pajunta. Jau neaptariamas dalykas, 
jau stebuklas yra tai, kad žmogus pajunta save tuose neaptaria
muose dalykuose, tuose stebukluose. Stebintis tikrenybe, reikia 
išdrįsti tikėti: Aš esu“.

Karolis, Brigita, Klotildė, Pranas stovėjo šalia vienas kito, 
mergaitės vidury. Vienu kartu susikabino jų rankos, susidarė 
grandinė, ir keturi pajuto savy nepaprastą jėgą. Ne svajonė, ne 

v patetiškas susižavėjimas juos užbūrė: jie pajuto niekad nepatir
tą paprastumą. Saulė nusileido. Gamta užviešpatavo ir jau
dino jų sielas.

Jų plaukai mirgėjo: šviesūs, tamsūs, šviesūs, tamsūs. Iš 
apačios žiūrint, atrodė jie tamsios statulos, ištįsusios padangės 
šviesoj.

« f

Apėję statinių* vainiką. jie vėl atširado pilies kieme. Žings 
nių kaukšėjimas grendiny susiliejo su fontano čiurlenimu. Temo.

Vakarienei stalas buvo padengtas toje pat nišoje, kaip ir 
pietums. Padavė f oreles. Kambary sėdėjo dar! du senyvi, taip pat 
sumanę keliauti, ponai. Jie pusbalsiai šnekėjosi, ir buvo galima 
jų pasakojimus girdėti. Vienas pasakojo:

„Prieš trisdešimt metų atspausdinau vienam laikrašty no- 
i vėlę. Po to gaunu vienos mergaitės laišką, kurio dvasingumas

t vertė mane atsakyti. Prasidėjo pasikeitimas įdomiais laiškais.
1 Rašytoja vadinosi Dora. Mes niekad nebuvom matęsi net nė

fotografijip. Tą pat dieną, kaip šiandien prieš dvidešimt devyne
rius metus sėdėjau čia prie bonkos raudono vyno. Staiga įeina 
mergaitė, graži, patraukianti moteriška būtybė, pažiūrėjo į ma- 

J ne, pagalvojo^ir paklausė: „Tamsta esi Fridrichas Meinradas?"
„Taip, tamstos patarnavimui“, Paskui aš į ją pažiūrėjau, paži-
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nau ir tariau: „Tamsta esi Dora“. Tas įvyko prie šitos dar vis čia 
tebestovinčio ąžuolinio stalo. Klausytojas tylėjo ir laukė kad pa
sakotų toliau. Pet pasakorius trumpai pabaigė: „Ji netapo mano 
žmona, turėjo savo dalią ir jau yra mirusi“.

Abu gėrė, ir kartu gėrė keturi. Po to pradėjo antrasis: „Prieš 
dvidešimt metų gyvenau pustrečios valandos kelio nuo čia į ry
tus ant ežero kranto. Vieną spalių mėn. rytą priminė man mano 
žmona, kad esu pasižadėjęs vienam žymiam laikraščiui parašyti 
feljetoną Viliaus Raabes aštuoniasdešimtos gimimo dienos proga.

Spalių mėnesio rytas buvo gražus, ir aš žygiavau?-rudens 
grožio apsuptas į mylimąją pilį savo mėgiamojo vyno. Ilgai sėdė
jau aš prie šito pat stalo. Kaž kas pametė man ant stalo kaimy
ninio miesto dienraštį. Aš nekreipiau į tai dėmesio, bet, kai lan
ginės geranijos šešėlis taip nepaprastai ryškiai puolė ant popie- 
ros, mano ranka jį pagriaįėir išskleidė. Trečiam puslapy riebiu 
šriftu buvo '.atspausdintai—Vpįus Raabe mirė. Apačioj visa žinia. 
Plakančia širdim pamačiau dar laikraščio telegramą: tuoj bus 
paskelbtas paskutinis Raabes atsisveikinimas.

Ukvedis taip pat klausėsi, išėjo į priekį, parodė į kabantį 
ant sienos atvaizdą ir pasakė: „Tai kamergeris iš Lobergo. 
Kartą buvo medžioklė. Jis dėl reumate negalėjo joje dalyvauti 
ir vienas sėdėjo prie to pat stalo. Staiga jam kaž kas pasidarė. 
Susijaudinęs, jis pripildė savo stiklą, pakėlė prieš langą miško 
kryptimi, kur jo draugas medžiojo ir sušuko: „Geriu už mano 
draugo Štokdorfo laimę!“ Už dviejų valandų atnešė jo draugą 
peršauta širdim. Nelaimė įvyko taip tik tuo metu, kai jo drau
gas kėlė už jį stiklą. Jo atvaizdas, ulano uniformoj, kabo šalia 
kamergerio.“

„Šnekos apie nepaprastus įvykius įslenka į klausančių sie
las ir susigūžia ten, neužleisdamos vietos kitokioms šnekoms. 
Jos ten pasilieka šalia viena kitos ir nebeišnyksta. Įvykių šmėk
los jungiasi su mirusių šešėliais ir pasakoja vieni kitiems dar 
įstabesnius įvykius, kurių mes negalim suprasti, nes jie paeina iš 
paslėptos nuo mūsų tikrenybės.“ Däbar abu svečiai klausėsi 
Karolio pasakytos minties. Pranas jo mintį rezgė toliau: „Šne
kos, ar geriau sakant, nuotykiai dar mus ypatingu būdu pavei
kia. Jie‘ sukrečia mūsų būtybės medžiagos masę ir paruošia ją 
taip, kad su įvykiais įeina i mūs sielą jų reikšmė ir mintis. Mūsų 
vidaus pasaulis taip persikeičia, jog mes pajuntam ir randam 
tokių sąryšingumo žymių, apie kurias mes prieš tai nė negalvo
jome Mums atsiveria nauji akiračiai. Ir mes pajuntame liki
mui pagarbos ir romumo prieš jį.“

Brigita, kaip balandėlėj prislinko arti arti prie jo, Klotildė 
prie Karolio.

Du svečiai taip pat pasakė, kad nuo įvykių valandos, kąž kas 
jų viduje pasikeitė. Tas, kuris turėjo nuotykį su Vilium Raabe, ma-

■
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nė net, kad nuo to laiko jo raštai Įgavo ypatingo antspalyip.
Karolis paklausė Prano, kada, kuriuo dienos mėtų jis jam 

parašė pakvietimą, nes jį nustebino, kad laiškai taip vienu me
tu buvo gauti. Bet tuoj užčiaupė jau paruoštą draugo atsaky
mą, išsitraukęs jo laikrodį: „Apie aštuntą valandą buvo tas pat 
laikas, kaip ir pas mane.“

Keturi nutarė išeiti j pilies kiemą. Jie vėl girdėjo fontaną 
ir savo žingsnius ant grendimo. Vartų skliautuose ypatingam 
senoviškam žibinte degė elektra. Iš viešbučio langų krito minkš
tos šviesos plėmai per ne visai užtrauktų užuolaidų plyšius. 

. i

Kad sutrukdytii kilti tokioj aplinkumoj romantiškiems jaus
mams, jie ėmė šnekėti apie luomus ir linkimus prie pašaukimų. 
Karolis buvo gydytojas, Klotildė tarnavo biediiuomenės aprūpi
nimo Įstaigoj. Pranas — indogermanų kalbų istorijos privatdo
centas, Brigita jo įžymiojo mokytojo sekretorė. Tik ekonominė 
būklė kliudė, kitaip jau seniai dvi poros būtų susijungusios am
žinais ryšiais. Atrodė visai natūralu, kad jie visados drauge 
būdavo. Tikras pasiryžimas šiais sugedusiais laikais gyvenimą 
padaryti rimtu uždaviniu, stiprino ir kilnino mintį, kad jie tinka 
bendrai gyvenimo kelionei. Išeinant iš tokių pažiūrų, nepažabotai 
aistrai čia nebuvo vietos.

Ir vėl ėjo Karolis šalia Klotildės, Pranas šalia Brigitos. 
Brigita galvojo: ,.Kodėl mes vėl nesusiimame rankomis, kad vėl 
sūsidarytų grandinė?“ Skirtumas tarp saulėleidžio ir vakaro 
įsmigo į jos sąmonę. Ji džiaugėsi, kad balsiai nepasakė savo 
minties. —

Fontanas traukė į save. Reikėjo Įsiklausyti į jo ūžimą po 
riešutmedžiu. Ant akmeninės kolonos, vidury daubos, tupėjo her
bą laiką liūtas. Herbu prisidengęs, jis atrodė kaž ką galvojąs. 
Tamsiame vandens žvilgėjime matyt buvo aibės žuvų. Klotildė 
pasakė: „Jų seserys prieš porą valandų buvo nužudytos, ir mes 
jas sunaikinom.“

Keturi akmeniniai suolai buvo aplink; vienas prie riešut
medžio liemens. Kiekvienas galėjo atsisėsti ant suolo prieš vie
ną iš keturių fontano vamzdelių. Iš jų tekėjo vanduo, kaip iš 
silpnai apšviestos liejyklos teka iš samčio ištirpytas alavas į 
forma. C

Klotildė: „Gal ir taip. Kartais daiktai, būdami toli vienas 
lai ir mes keturi“

Pranas: „Gal to fontano įrengėjai, patys to nežinodami, 
mums visa tai padarė.“

Klotildė: „Gal ir taip Kartais daiktai, būdami toli vienas 
nuo kito, vienas kitam priklauso. Visa, kas čia yra padaryta,

(■
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tapo padaryta mums tą akimirką, kai mes pergyvenom jo reikš
mę.“

Brigita: „Kartą aš buvau su profesorium vienam Pietų Is
panijos tūkstantmečio vienuolyno kieme. Ten taip pat buvo 
keturių srovių fontanas.“

Karolis: „Aš įspėju. Profesorius tavęs klausė, kodėl čia 
keturi vamzdeliai, dėą jie reiškia?“

Brigita: „Aš pati suradau keturkampiame kieme keturių 
srovių fontaną ir Staiga supratau jo liksią ir prasmę.“

Klotildė: „Ir čia yra tam tikras sąryšis.“
Pranas: „Ne vienintelis.“
Klotildė: „Aš tik jaučiu.“
Brigita: „Vanduo iš keturių vamzdelių triško į keturias 

padangės kryptis.“
Karolis: „Ir subėga tik į keturias žemės kryptis?“
Brigita: „Keista. Lygiai tais pat žodžiais aš tada paklau

siau. Bet profesorius davė ženklą tylėti.“
Riešutmedis visas tyliai judėjo ir atrodė augąs didyn virš 

sėdinčiųjų. Kažkuris pasiklausė apie mėnulį. Buvo jaunas mė
nuo. Gal būt permatomas jo lankelis kabojo kur už stogo. Pa
dangėj buvo begalės krintančių žvaigždžių, visas firmamentas at
rodė sujudintas. Pranas pasakė: ,,Tai_ Laurencijaus ašaros. 
Juk šiandien dešimta rugpiūčio.“

„Kodėl mes kaip tik šią dieną čia suėjome?“ Klotildei vėl 
buvo baisų. Brigita ją nuramino. „Kadaise žmonėms visa atro
dė šventi ženklai. Mes būtume sentimentalūs.“ Atėjo atsaky
mas: „O ne, aš jaučiu, .kad bus kažkas visai aišku ir kitaip, negu 
kad seniau buvo.“

c

Klotildė atsistojo, priėjo prie savo vamzdelio ir atsigėrė 
iš delno. Ją pasekė ir kiti, paskui visi vėl susėdo ir nuti
lo. Kiekviena srovelė čiurleno atskirai ir visos čiurleno drauge. 
Reikėjo galvoti: „tai yra todėl, kad jų vanduo juk buvo drauge 
žemėj ir fontano dauboj.

Galėjo praeiti dvi valandos arba du šimtu metų, kai ten 
sėdėjo keturi žmonės ir pajuto; kokia jėga veikia tapatybes ir 
kaip reikia joms atsiduoti.

„Galines tą ryt žinosim“, pasakė Pranas. Pilies laikrodis 
išmušė pirmą. Iš viešbučio atnešė namų raktą. Bet jie nuėjo 
su tarnaite į vidų.

Keturiuose kambariuose ilgai žibėjo šviesa, ir kiekviename 
buvo skausmas. Štai kas atsitiko: Karolis mylėjo Brigitą, Bri
gita Karolį. Pranas mylėjo Klotildę, Klotildė mylėjo Praną. 
Kraujas nedavė kryžiui ramybės, kaip sako sena pasaka apie 
žmogaus širdį. Nepažymėję to nei vienu garsu, nei vienu skie
meniu, jie pajuto naują vidujinio persitvarkymo būklę. Sekant
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tuo nauju persitvarkymu, reikėjo pasikeitus poromis išeiti i§ pi
lies kiemo. Šviesiaplaukis Karolis su tamsiaplauke Brigita, tam
siaplaukis Pranas siT šviesiaplauke Klotilde. Bet su tuo nesutiko 

“ aiškus nujautimas, kad reikia pagerbti sykį kitam pasižadėjusią
ir kitai pasižadėjusį. Taigi keturiuose kambariuose buvo žmo
nės, kurie kiekvienas matė save kaž kaip susigūžusiu > pasikeitu
siu. Kiekvienas jautė save pažymėtą ženklu, susidedančius iš 
raidžių: „vienišas“. Įvykis skaudus, bet sykiu didingas. Langai 
buvo atviri. Girdėt buvo fontane čiurlenimas, ir kiekvienas gal
vojo, kad neseniai buvo taip, ryškiai pastebėję kiekvienos srovelės 
savaimingumą,

« **• y . . *‘T* " V ■ ' , .

* *
Po poros nemigo valandų, ėmus aušti, pakilo Brigitą, at

sinešė po viens kito keturis ąsočius nusiprausti, sudėjo savo 
daiktus, padėjo prie trijų durų parašytus atsisveikinimus, paliko 
namus, atsigėrė prie fontano iš vamzdelio, kur naktį gėrė, pa
žvelgė į tris langus ir išėjo pro vartus iš pilies.

Greit atėjo Klotilde. Ji taip pat buvo parašius atsisvei
kinimus, perskaitė Brigitos ir atsisveikino taip pat, kaip ši.

Atėjo Karolis ir Pranas. Jie abu mąstė apie įvykį Mer
gaičių pasiryžimas juos ir išgąsdino ir kartu pripildė pasididžia
vimu. Rimtai tarėsi, kas daryti, kad dalykas būtų rūpestingai 
išaiškintas. Lauke du draugai taip pat atsigėrė prie fontano, išė
jo iš pilies ir prie pirmos kryžkelės atsiskyrė.

Keturios fontano srovės čiurleno kiekviena atskirai ir čiur
leno visos drauge, nes jų vanduo buvo drauge žemėje ir drauge 
fontano dtūboj.

"Vertė Jtė,

c

c
c.
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Augustaitytės-Vaičiūnienės kūrybos
motyvai

iz. m. ’ - ' ; .

(pagal jos eilėraščių rinkinį „Su baltu nuometu“.)
O džiaugtis! Ach, ne džiaugsmui mane skyrė žemės dvasios.... 
Aš jas mačiau, kai pynė vainikus prie mano lopšio,.
Ir buvo, kaip lašeliai du; į mano augančias dienas panašios.

„Baltųjų nuometų“ autorė pirmajam savo rinkinio eilėra
šty, atskleidžia sielos tragizmą, kuriuo ji artima kiekvienai jaut
riai žmogaus širdžiai. Ne džiaugsmui skyrė ją žemės dvasios, 
nes džiaugsmas tik retkarčiais blyksteli, kaip meteoras, per- 
skrosdamas gilų nakties dangų. Laimė vilioja žmogaus širdį, 
kaip ir akis, žiūrėdama į žvaigždėtą padangę, pasiilgsta amžino 
grožio. Žemė poetei yra išėrėmimo vieta, kur ji, amžinai nenu
rimdama, veržiasi į laimę ir grožį. ji, lyg ištremtoji, pasiilgusi 
mėlynų tolių, nes žemėsr dvasios, kaip du vandens lašu į jos die
nas panašios.

Poetės gyvenimas gaubiasi tam tikra melancholija.
„Ir nuometas baltasis pakeitė man aukso diademą...
O saule,. mirgantį rūbą dėk atgal į skrynią...“ i

Kokia graži jaunos moters gyvenimo simbolika! Baltasis 
nuometas, lyg koks mistiškas ženklas, kuriam lemta poetės die
nas pasukti nauju keliu; baltasis nuometas primena prabėgu
sios jaunystės saulėtą džiaugsmą. Baltasis nuometas — moti
nystės pareigos ir vien ateitis, be lūkėsiu, sapnų...

Poetė eilėraščiu „Atminimų naktis“ praveria savo sielos 
duris ir giliu tragizmu pavergia širdį: jaučiama pasigailėjimas, 
liūdesys ir užuojauta, nes balto nuometo paniekinta simbolika:

„Pablėso žarijos senam židinyje,
Ii aukuro plytos apšepo, aprūko, 
Suvyto žiedai, o nauji neprigyja.“

Atėjusi gyvenimo audra išgesino mylinčios moters namų 
židinį, atšalo plytos, 'o sielai paliko vien juodą sielvartą. Žiauri 
ranka nuskynė baltus trapius žiedus, ir nėra pasauly tokios galy
bės, kuri juos atgaivintų. Palaužtoj sieloj nauji žiedai nebepri 
gyja.

Kiek pasauly be laiko nuskintų žiedų, kiek išgesintų židi
nių! Poetė šiais motyvais artima ir atvira kiekvienai apviltai šir
džiai, kurios laimės žiedus per anksti pakando šalna. »

t
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Meilė yra didžiausia žemės paslaptis, todėl ir šis motyvas 
gyvai ir stipriai gražiais vaizdais, gyvu jausmu prasiveržia iš jos 
vidaus pasaulio ir naujais žiedais prasiskleidžia. Bet ji, lyg vy
lingas laimės nusišypsojimas, atneša maža džiaugsmo, tik am
žiną ilgėjimąsi ir skausmą. Poetė palieka paprasta, bet nuoširdi:

„Jei paklausiam, kodėl veidas mano liūdnas, 
Pasakyčiau: pamylėjau I
Todėl skambesio ir juoko /
Linksmoj puotoj negirdėjau..."

Kukli poetė savo jausmuose, jos meilę tyra ir tikra, nes 
ji yra poetės akstinas tobulėti. Poetė neskaldo to švento jausmo, 
neanalizuoja, ji tik, kaip kukli lietuvaitė, bailiai taria: „pamy
lėjau“. Jai tas žodis nėra tuščiai skambanti frazė, bet jame sle
piasi kažkokia didybė, kas leidžia pakilti jos sielai aukščiau šios 
žemės ribų. Nei dirbtinis juokas, nei apgaulingi puotos šypsniai 
jos nevilioja, poetė jų negirdėjo; ji palieka didi savo meile, nes 
ji ištarė: „pamylėjau“.

Bet kas atras tikruosius gyvenimo kelius, kas gali išvengti 
skausmų, jei žmogaus toks paskyrimas. Ir vėl jautriąL jos širdį 
plėšo skausmas, kryžiuojasi jos sieloje laimė ir sielvartas.

„Baltosios rankos i kryžių tiesias, 
Kaip baltos rožės, vėtrų nulaužtos, 
Ar reik gailėtis?.. Tačiau gailiesi 
Kai miršta širdys, uolų suspaustos...“

Į kryžių — Išganymo simboli tiesiasi baltos rankos, kaip 
rožės palaužtos. Kiek moteriško silpnumo ir nekaltumo.

„Vėjuotą dieną takuose viskas...
Meilė ir kryžiai ir grožis jaunas...“ - .

Audringoj jaunystėj žiedai ir kryžiai mėto ir blaško jauną šir
dį. Žiedai be erškėčių nustotų savo žalumo ir grožio. Laimė 
tarp kryžių dar daugiau traukia žmogaus širdį, kaip rožės žie
das spygliuotam krūme gauna naujo žavingumo. Pasauly tu
rime amžiną disonansų muziką ir kontrastų simfoniją, todėl il
gimės harmonijos, kuri nežavėtų, jei nebūtų disharmonijos. Ko
dėl poetės siela taip veržias į saulę, į spindulius, į mėlynus to
lius? — nes žemė, mūsų motina žemė, gaubiąs šešėliais, ji turi 
kalnus ir klonis, amžinai spindinčias kalnų viršūnes ir aklas be 
dugnes, kur šešėlių ir tamsos glūduma. Poetė tiesia rankas į 
saulę, jos žvilgis klaidžioja po mėlynus tolius, tuo tarpu jos ko
jas kloja šešėliai, ir ji brenda gyvenimo purvą.

-Poetė visada pasiilgusi amžinosios rimties. Ji savo jausmų 
gama pajėgia apimti visatą. Jaučiant tiek disonansų savo vidu
je ir tiek nedarnumo aplinkoj, ją suspaudžia dar didesnis skaus-
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mas, kai ji mato snieguotas kalnų viršūnes, kurios seka amžiną 
mėlynų tolių pasaką. Harmonija ir rimtis erdvių platybėj, o ji 
savo mažai nuskriaustai širdžiai rimties neišmeldžia.

„Rimtis jums,. skambėjusios linksmos alėjos, 
Rimtis jums, kalnai su vainikais žvaigždžių, 
Ramiai vainikuotas saulėleidis tūnos, 
Nors savo krūtinei rimties nišmeldžiu.“

Poetė su rezignacija meta žvilgsnį j gyvenimą. Kiek tylaus 
skausmo dėl saulėtų jaunystės dienų! Ji jaučia, jog pasižiūrint į 
gyvenimą jau leidžiantis saulei, besiartinant gyvenimo vakarui, 
kitokioms spalvoms mums atrodys visi mūsų pergyventų džiugių 
ir skausmingų dienų vainikai.

„Neklausk, kodėl mano skruostai į vakarą pilkuoja, 
Jie apnešti dienos jau pergyventais pelenais 
Pavargusiu žingsniu slenku į statų kalną 
Su indais džiaugsmo nuotrupų ir ašarų pilnais.
Kely išmėtyta šarvai ir kovos ginklai 

o 

Jų nebereiks rytojaus saulėtoms dienoms.“
*

Kiek daug tamsių dienų gyvenime, kurios, poetės žodžiais beta
riant, kabiais ant mūs virsta:

©■

„Kaip varis be garso, taip širdys be meilės
• * « *

Į mėlyną plotį sparnų neišties. «
*

Vai nyku pakalnėj — čia kalnų šešėliai
Pridengia tau atviras laimės sritis.“

* * ‘ i * . ■

Poetė meta žvilgsnį praeitin, ir toji praeitis atrodo kaip pasaka, 
kaip sapnas už tolimų kalnų. Prabėgusi jaunystė — lyg sapnas 
nesapnuotas, arba svajonė, kuries dar nepalietė žemės dulkės.

„Už kalnų sustingo diena auksasparnė, ~ .
Palikus kaktoj savo lūpų žymes...
Išsekusios akys, kaip kalnų, šaltiniai, 
Žegnoja tolyje erdves ramias.

; Pakalnėj sudužo gyvenimo bokštai.“

Toks tylus ir skaudus skundas, jis, rodos, aidas vakarykščios 
kančios.

Nusivylimas pagaunas poetės sielą, kai idealas susikerta su 
realybe: s

„Kas dieną išeinu lytais saulutės pasitikti, 
O vakarais grįžtu, prakeikta gėla nešina...
O Viešpatie, suderink sieloje nedarnią gamą
Argi ji bus jau mano palydovė amžina.“

Poetė vis gilinąs į savo vidaus pasaulį, aplinkuma neturi 
jai didelės įtakos. Ji analizuoja daugiau savo pačios pęrgyve-
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Pr. Naujokaitis.

Klajojimai ir viltys
■ . - • • i - , • .

o ------- —■■■'*- - J

Jau tiek prisimeldžiau. su vėjais nebegrįžtančiais 
Ir tiek priklaidžiojau su jais po tamsią girią! 
Beklūpodams po kryžiais kryžkelėse
Ir antkapiais beženklindams, kas mirė!...

Išseko ir upės mano.
Ir atspindžiai užgeso toliuose, 
Ir lapai jau be rudenio paseno.... 
O jūs, tolini^ atodūsiu atodūsiai!,... 

* < . * ■

Šviesiomis pavasario alėjomis
Nuėjo vakarasnukąltas iš negyvos... iš geležies.
Oi, ne! ne vakaras, ne jis nuėjo!...
Oi, ne! tai prakeikimas... ir nieks baltųjų burių neišties, 

_ . . ' [jau neišties!...

Neužmiršau dar, motina ką mokė, 
Ir neišseko sodybų gilieji šuliniai... 
Nors daug tie vagys ėmė, nešė, vogė!... 
Žinūu, sugrįši, pavasari tu mano, nors ir išėjai! 

t

Išeis ir prakeikimas — slapčia, patamsėmis ir užkampių 
[alėjomis,

Ir vakarai alvvomis žvdės,
• * *

Iš rytdienų papūtęs palaiminimų vėjas 
Naujoms maldoms naujas dienas pradės!.

nimus ir jausmus. Galima rasti gražių palyginimų, bet meniško 
vaizdingumo ne per apsčiausia.

Dar viena Auguslaitytei-Vaičiūnienei artima sritis — tai re- 
Ilginiai motyvai. Jos eilės skirtos Marijai Mergelei yra gražios 
ir jaudinančios. Pav., Graži Tu, Marija.“

Bet iš viso, rodos, ir ligi siti dienų poetė nepakeitė savo 
pirmojo pasirinkto kelio. Ji vis toliau gilinasi į savo sielą ir 
duoda kūrinių, kurie iš tikro yra nuoširdūs ir vaizduoja poetės 
dvasios tragizmą.
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Sis tas iš moterų judėjimo istorijos
M. Ruginienė.

Tąsa iš „Naujosios Vaidilutės“ š. m. 4 Nr.
Graikų moters būklė buvo nevienoda. Ji keitėsi laiko ir 

vietos atžvilgiais. Graikų, kaip ir bet kurios kitos sunykusios tau
tos kultūriniame gyvenime, galima išskirti tris laikotarpius: ki
limo, klestėjimo ir nykimo. Kiekviename iš tų laikotarpių graikų, 
moteris buvo kitaip traktuojama.

Pirmasis laikotarpis truko nuo 1000 m. ligi 400 m. prieš 
Kristų. Tai pasakiškųjų didvyrių ir garsiųjų graikų žygdarbių 
amžius. Graikai, sveiki kūnu ir dvasia, gyveno tuomet natū
raliu gyvenimu ir teise. Moterystė kiekvienam subrendusiam 
vyrui ir moteriai buvo religinė prievolė, Šeima paprastai buvo 
monogaminė, ir jos griovimas iš vienos ar iš kitospusės buvo 
griežtai draudžiamas. Nuosavybės teisės šio laiko graikų mo
teris greičiausiai neturėjo. Jeigu tėvas mirdamas nepalikdavo 
sūnų, tada laikinai paveldėdavo jo turtą duktė, bet ji turėdavo 
pirmai progai pasitaikius ištekėti už tos pačios giminės vyriškio, 
kad tuo būdu turtas pasiliktų toje pačioje giminėje. Taigi, kaip 
kitur senovėje, taip ir čia, materialinėms gėrybėms buvo auko
jama asmens laisvė ir reikalai, bet, žinoma, tik fiziniai silpnes
niojo asmens. Iš viso graikų moters gyvenimas šiame laikotar
pyje, be abejo, nebuvo lengvas. Ji dirbo be galo daug; savo 
darbu ji maitino šeimą, o dažnai ir patį vyrą, kuris beveik vien 
tik kariaudavo ir medžiodavo. Bet ji nebuvo žeminama. „Ilia
doje“ ir „Odisėjoje“, kur ryškiai atsispindi to laiko graikų dva
sia, vyras moters atžvilgiu paprastai yra riteriškas. Jis' ją ger
bia ir gina, moteris gi yra rimta ir dorovinga. Penelopės, Nau- 
sikajos ir Riti šio veikalo moterų tipai yrai gana simpatingi.

Kitaip virto antrame graikų kultūros žydėjimo laikotarpy
je. ‘Tai 700—400 amžiai. Šio laikotarpio pradžioje kultūrė- 
jantis graikas pradėjo ieškoti patogesnių ir ištaigesnių gyveni
mo formų, bet vis dar neturėjo pakankamai vergų, kurie būtų 
įstengę visus jo reikalavimus patenkinti ir atlikti sunkesnius 
viešuosius ir privataus ūkio darbus. Dėl to visų namų ūkio 
darbiĮ našta dar tebegulėjo ant moters pečių. Ji dirbo laukus, 
kūlę ir malė, ji gamino valgį, švarinosi, gimdė ir auklėjo vai
kus. — Žodžiu, moteris dirbo sunkų ir naudingą darbą. Tuo 
pačiu metu vyras vis labiau įsipolitikuodamas, į naujus
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karus įsipainiodamas, ne tik pats mažai ką pozityvaus tegalėjo nu
dirbti, bet dar karais naikino ir moters darbo vaisių. Aišku, 
kad tokiose apystovose maisto ir kitokių gyvenimo reikmenų 
pertekliaus namuose nedaug tegalėjo būti, ir dėl to vyras, nega
lėdamas patenkinti kartu su kultūra augančio prabangos geismo, 
nuolat prikiša moteriai apsileidimą, nedarbšutumą ir net tin

ginį. Už šias tariamąsias ydas graikų moteris buvo ne kartą 
plakama ir karčiomis to laiko rašytojų satyromis. Archilokas. 
Simonidas, ir kt. kartais grynai asmeninių sumetimų vedami, 
pradėjo moteriai nedraugingą graikų literatūros kryptį. Juos 
pasekė minia, ir taip moters pašiepimas ir niekinimas graikui 
virto beveik mados dalyku ir vyriškumo pažymiu. Pagaliau 
prieita to, kad niekad ir niekur, gal tik išskyrus Indija, moteris 
nebuvo taip pažeminta, kaip kultūringoje VI—IV amž. Graiki
joje, ypač Atėnuose. Į moterį čia buvo žiūrima, kaip į žemes
nę už vyrą-4)ūtybę, taip kad net bendrauti ~su moteria mokytes- 
niam graikui buvo pažeminimas. Jokios idealios meilės tarp 
vyro ir moters, graiko manymu, negali būti, dvasios ryšys gali 
rišti tik vyrą su vyru, moteris gi tinka tik vyro smaguriavimui 
irvaikams gimdyti. Ir tai, moteris gali duoti kūdikiui tik kū
ną, visus dvasios savumus jis paveldi iš tėvo. Šios ir panašios 
pažiūros privedė graikų vyrus tiesiog prie išsigimimo, paideras- 
iijos, homoseksualizmo ir kt. pavidaluose. Suprantama, kad vi
sa tai moters moralę ir teisinę būklę neapsakomai pasunkino.

^Yra žinoma, kad graikai silpnesnius kūdikius išmesdavo. 
Į šių nelaimingųjų skaičių dažniausiai patekdavo mergaitės. Pa
likta auginti mergaitė niekad nepribręsdavo ligi savarankumo. Iš 
tėvo globos ji 14—15 m. pereidavo vyro globon, kurio ji buvo nuo
savybė. Jis ją laikydavo uždarytą savo namuose, neleisdamas 
su nieku susitikti, išskyrus vieną kitą jai pavestą vergę; išeiti 
iš namų jai buvo griežtai draudžiama, net kartu su savo vyru 
ji negalėjo viešai pasirodyti. Pasakojama apie vieną ištekėjusią 
moterį Neaerą, kad ji išdrįsusi su savo vyru nueiti pas jo drau
gus ir ten kartu valgyti. Už tai ji buvusi apšaukta paleistu
ve1). „Būti neištikima moteris neturėjo progos, nes ji buvo per
daug griežtai namuose saugojama, be to, šis nusikaltimas buvo 
be atodairos baudžiamas“, ironiškai pastebi Knudsen‘as2). Nėra 
abejonės, kad šis prabangiškas vyro egoizmas galėjo paliesti tik 
aukštesniojo, turtingojo luomo moteris; tenka manyti, kad že 
mesnysis luomas neturėjo tam reikiamų sąlygų. Tuo metu, 
kai graikų moteris buvo neva ištikimybės vardu tarp keturių 
sienų kalinama, į vyro ištikimybę ji negalėjo reikšti mažiausios

U Knudsen. Kulturgeschichte der europaeischen Frauenwelt; p. 150, 
3) Ibidem; p. 136.
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pretenzijos. Heros vyras Zeusas. nuolat besimeilinąs jaunes
niosioms deivėms, yra graikų vyro ištikimybės simbolis. Įstaty
mai ne tik nereikalavo ištikimybės, bet svetimoteriaujanti vyrą dar ■ 
protegavo. Tam pavyzdžiu gali būti Plutarcho atvaizduotas 
nuotykis iš garsiojo Alkibiadžio gyvenimo. Alkibiadžio žmona, 
Hipparetė,-rašo Plutarcbas. buvusi protinga ir ištikima mote
ris. Vėliau ji pradėjusi reikšti nepasitenkinimo tuomi, kad jos 
vyras lankosi pas Atėnų heteras ir dar kai kur; pagaliau ji sa
vo vyrą palikusi ir išsikėlusi gyventi pas savo brolius. Alkibia- 
dis ramiai sau toliau ištvirkavo, nė kiek nesirūpindamas savo 
žmona. Norėdama gauti formalų išsiskyrimą, Hipparetė turėjo 
pati įteikti arčhontui prašymą. Mat, toks buvo įstatymas. Bet 
atvykus jai pas archontą, atėjo Alkibiadis, pasiėmė ją ir nusine
šė skersai aikštę namo. Nieks nedrįso jam priešintis, Hipparetę 
ginti. Nuo šio laiko Hipparetė gyvenusi pas savo vyrą .ligi mir
ties, kuri neužilgo ją ištikusi3). Alkibiadžio elgesys, matyt, ata- 
tiko ar bent nebuvo priešingas to laiko graikų pažiūroms ir įsta
tymams. Manoięa, kad įstatymai tyčia reikalavo, kad, norėdama 
atsiskirti, moteris pati viešai atvyktų į teismą, kad, tuo būdu būtų 
galima duoti vyrui progos moterį grąžintis4). Vyrui mirus, mo
teris pereidavo savo pilnamečio sūnaus globon, arba turėdavo 
ištekėti už vyro giminaičio, o jai mirus, jos turtas tekdavo vyro 
giminėms. Norėdamas savo žmoną pavaryti, vyras visuomet 
galėdavo surasti juridinio pagrindo. Jokio savarankaus darbo 
ar profesijos moteris negalėjo turėti, jos balsas ne tik viešam, 
bet ir šeimos gyvenime buvo bereikšmis. Net, jei vyras ką 
nors padarydavo moters prašomas ar patariamas, tai buvo, 

einant įstatymais, neteisėtą ir nevertinga5). Su širdgėla tenka 
pažymėti, kad šitokių dalykų net ir pas tamsiausius barbarus 
nepasitaikydavo.

Tik vieną vertingą dalyką graikai rado pas moterį, tai jos 
grožį. Žinoma, vertingas buvo tik fizinis, kūno, bet ne moters 
dvasios grožis6. Visa graikų dailioji literatūra pilna pagyrų mo
ters kūno grožiui. Tuomi, žinoma, buvo moteriai tik kenkiama, 
mažinama jos tikroji vertė ir pati moteris demoralizuojama 
Tačiau, anaiptol, negalima pasakyti, kad visa graikų literatūra . 
būtų buvusi antifeministinė ir moteriai žalinga. Tenka pažy
mėti, kad patys didieji graikų mokslininkai rašytojai, išskyrus 
Aristotelį, buvo moteriai arba palankūs, arba abejingi. Tokiais 
buvo, jei ne visai, tai iš dalies Herodotas, Tukididis, Periklis, 
Euripidis. Sofoklis, Platonas ir t.t.

3) Knudsen, op. c., p. 151. 4) Ibidem. . 5) Stilles Frauenheldentum
Fangauer, p. 17. °) Apie graikų moters grožio kultą ir moralę žalą, kuri ’
jai tuo buvo padaryta žr. prof. Dovydaičio str. Graikų moters „Naujoji 
Vaidilutė“ 1925 m. 1 ir II sąs. 1
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Iš jų Platonas yra laikomas didžiausiu klasiškos senovės 
feministu. Veikaluose „Valstybė“ ir „Įstatymai“ jis, tarp kitko, 
paliečia ir moterų klausimą. Jo manymu, moteris ir vyras tu
ri vienodus sugebėjimus valstybei vadovauti, čia gali būti tik 
individualių skirtumų. Todėl į visas aukštąsias valstybės vie
tas, moteris turėtų būti įleidžiama ir turėtų gauti lygų su vyro 
tam darbui pasiruošimą. Kaip žinome, Platonas daugeliu at
žvilgių laikomas yra utopistu, tačiau jei jis būtų vien utopistas, 
jis nebūtų pasaulinė mokslo žvaigždė.

Trečiasis graikų istorijos laikotarpis truko nuo 400 m. ligi 
graikų valstybės žlugimo — tai helenizmo laikotarpis. Jis pa
sižymi saikumu ir pusiausvira tiek kitais atžvilgiais, tiek ypač 
moters vertinimo atžvilgiu. Čia nėra perdėto romantiško moters ’ 
garbinimo, čia nėra ir vienpusiško jos pasmerkimo. Šis graikės 
moters gyvenimo periodas kai kuriais atžvilgiais panašus yra į 
viduramžių moters gyvenimą, kurį, gal būt, vėliau teks per
žvelgti.

Moters būklė Graikijoje, kaip aukščiau minėta, dar skyrė 
si vietos atžvilgiu. Ypač skyrėsi Spartos ir Atėnų moters gyve
nimas, -Tuos skirtumus čia kad ir trumpai pažymėsime.

Spartoj«* yra kilęs savo nenormalumu mūsų laikų žmogų 
stačiai piktinąs paiderastijos paprotys7). Tai jau daug pasako 
apie Spartos vyro santykį su moterimi. Moteris čia buvo veik 
priemonė sveikiems tvirtiems berniukams gimdyti. Bet, kad ji 
tam tiktų, ji pati turėjo būti sveika ir stipri. Dėl to spartiečiai 
buvo vienintelė senovėje tauta, kuri rūpinosi mergaičių ugdymu, 
arba, tikriau sakant, jų kūno grudinimu ir mankštinimu. Ka
dangi ir berniukų ugdymo vyriausias tikslas buvo stiprus, už
grūdintas karys, dėl to tarp berniukų ir mergaičių ugdymo bu
vo panašumo. Tai davė kai kam pagrindo manyti, kad Spartos 
moteris buvo lygiateisė vyrui. Iš tikrųjų tiek vyras, tiek mote
ris kaipo asmens, Spartoje buvo beteisiai. Abu juodu buvo vien 
įrankis stipriai, galingai valstybei kurti. Taigi ir moteris tiek 
tebuvo vertinama, kiek ji tuo įrankiu įstengė būti. Silpnos 
mergaitės buvo čia žudomos, bevaikės moterys pavaromos, stip
rių ir sveikų sūnų motinos gerbiamos ir aukštinamos. Šitų lai
mingųjų Spartoj moterų teisinė ir moralinė būklė buvo iŠ tik
rųjų geresnė, negu kur kitur. Manoma net, kad jos turė
davusios kartais ne mažos įtakos vaikams ir vyrui, o per juos ir 
visuomenės bei valstybės gyvenimui.c *■

7). A. Messer, Geschichte der Pädagogik, I. Teil., p, 10.

<

4

27



Keletas mūsų amžiaus bruožų
&

A. Maceina

1. Arimanas ir Ormuzdas
Adomas Mickevičius vienam labai prasmingam savo eilė

rašty, pavadintam „Arimanas ir Ormuzdas“ atvaizdavo nupuo
lusios būtybės laimės troškimą. „Pačios tamsybės tamsiausioj 
glūdybėj, — rašo poetas, — pačios bedugnės giliausioj gilybėj 
apsigyveno Arimanas, pasislėpęs, kaip vagis, rūstus, kaip liūtas, 
nuodingas kaip gyvatė. Anuo metu jis pakilo, pasipūtė ir iš 
savęs išvėmė baisiausią tamsybę. I r t a tamsybe, kaip voras 
tinklu, kopė aukšty n, kur Dievybė šviečia. Atsirėmęs į 
dienos ir nakties sieną, iškišo jis galvą ir akis pakėlė. Vos 
tik Arimanas išvydo pačiam dausų viduryj Ormuzdą, kuris tarp 
sutvėrimų švietė, kaip tėvas tarp vaikų, ir, žiūrėdamas į amži
nybės saulę, pagalvojo apie begalinę laimę, ta didžiulė mintis, 
kaip pasaulių našta, jį prislėgė tokiu sunkumu, jog jis neteko jė 
gų ir galva žemyn nuriedėjo atgal į bedugnę.“

Tai, kas čia vaizdingu būdu papasakota apie mitologiško
jo Arimano tragediją, šiepia savy gilią mintį, rodančią, kaip pra
rastos laimės noras verčia nerimti smulkmenomis nepasotina
mą dvasią, bet kartu laimės mintis svaiginančiu sunkumu grą
žina sielą atgal į nusiminimo būklę, p lai atsitinka dėl to, kad 
grįžti prie tos pačios dėl savo puikybės prarastos laimės norima; 
kopiant iš savęs pačio išeinančia tamsybe, nedorybėmis, žodžiu, 
visu tuo, ką Šventasis Raštas vadina akiiį pageidimu, kūno pa
geidimu ir gyvenimo puikybe. Nuo to laiko, kai pirmųjų žmo
nių nuodėmė pavergė dvasią medžiagai, prasidėjo nerimastin
gas laimės kelio ieškojimas, kuris tūkstančius metų vis baigda
vosi nusivylimu arba visišku sunaikinimu taip sielos, taip kūno 
gabų. Senovės pasaulis nesuprato giliausių šito nelemto tragiz
mo priežasčių. Jis nežinojo, kad tas visuotinis klydimas laimės 
ieškojime kaip tik ir kyla iš anos vergijos, kuri dvasią padarė 
medžiagos tarnaite, turinčia į laimę kopti tik šitais tamsybės 
laiptais. Ir tik išsilaisvinimas iš šitos didingos priklausomybėj, 
tik ap galėjimą s taip kūno, taip pasaulio, žodžiu, tik vienas 
dvasios viešpatavimas yra tikrasis kelias į 
v i s o k e r i o p o m i s palai m o mis apdovanotą g y
veni m ą.

Žmogaus prigimtis nėra vieninga. Joje sutelkta taip me
džiaginis, taip dvasinis pasaulis, kurią tuo būdu tarpjninką tarp ir

I
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dangaus ir žemės, tarp kosmoso nebylaus buvimo ir tąjį buvimą 
davusio Tvėrėjo. Savo gyvenimui žmogus sąmoningumo švie
son iškelia giliausias gamtos gyvenimo paslaptis, įprasmina ne
turinčio dvasios pasaulio buvimą ir doroviniu bei estetiniu savo 
veikimu artina save ir. jį prie pirmavaizdžio. Bet šitą kilnų dar
bą jis gali atlikti tik tada, kai jojo pačio prigimties pradai bus 
pastatyti deramoj eilėj pagal vertybių ręiškingumą, kai 
įvairiausi elementai, atstovaują žmoguje visas kosmoso sritis, 
gyvens tinkamoj sutartinėj, tarnaudami ne tik kiekvienas sau. 
bet ir visai bendruomenei O kur medžiaga, kaip dvasios prie
šingybė, lanksto visaip dvasią, kad patenkintų smalsių aistrų rei
kalavimus, kur sielos suorganizuoti taip gyvosios, taip negyvosios 
gamtos elementai veda maištingą vienas 'kito naikinimo kovą ir 
kur dvasia dar nėra tiek išsilaisvinusi iš šitų laukinių gaivalų 
priklausomybės, Kad juos apvaldytų malonės stiprinamos valios 
pastangomis — ten negali būti jokio kosmoso įprasminimo, ka
dangi pačio žmogaus gyvenimas dar nėra vertas tikrojo gyveni
mo vardo: tai tik maištingos grumtynės ir apgalėtos dvasios de
javimas.
_ Argi dar reikia kąlbėti, kad atsipalaidavusi nuo Dievo mo
derniškoji žmonija, kaip tik ir yra atsidūrusi tokioje būklėje’ 
Savo pačios sukurta tamsybe, kurią apakusi siela vadino „moks
lo šviesa“, ,.meno skaidrumu“ ir „žemišku rojumi“, ji kopė į 
laimę. Bet, gavusi savo dvasios gelmėse paregėti sužibusį tik
rosios laimės spindulį, ji pamatė, kiek jos pačios galvotoji 
laimė skiriasi nuo tos begalinės sielos trokštamos laimės, ir kaip 
klaidingas buvo visas ligi , šiol eitas kelių šimtmečių kelias. Ir 
šito nusivylimo pažadinto skausmo slegiama, ji krito atgal į gi
liausią bedugnę, kurioje nerimas pažadino ir pyktį, ir nuodin
gumą, ir vagies slaptingumą apiplėšti artimą. Šitokioj būklėj 
nuostabiu greitumu gyvenimas savo logiką pradėjo vystyti ligi 
pat galo. Čia pasirodė blogio viešpatavimas visoj pilnumoj ir 
visose gyvenimo srityse.

2. Šio laiko blogybių pobūdis
Kalbant apie mūsų laikais viešpataujantį blogį; reikia tin

kamai išsiaiškinti jojo pobūdis. Juk kiekviename amžiuje blo
gybių buvo ir bus. .los prasidėjo su pirmojo žmogaus puolimu 
ir baigsis su paskutiniojo žmogaus paskutinės nuodėmės atlei
dimu. Todėl ne jų buvimas, net ne jų skaičius vieną laikotarpi 
daro blogesnį už kitą, bet jų pobūdis ir pačių žmonių pažiūros 
i blogį.

Tad ypatingai pabrėždami m ū s ų laikų viešpataujantį 
visuotinį pakrikimą, mes tuo pačiu ieškome priežasties, kodėl 
taip labai peikiame dabartį, kad ir praeitis nebuvo šviesi, kad ir
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joje blogio galybė buvo apsiautus! pasaulį. Ar tai nėra tik pa- 
prastas nepasitenkinimas tuo, kas yra; ar tai nėra romantiškas» 
linkimas gėrėtis tuo, kas jau praėjo? Net Šių laikų blogybės 
kritika turi visai kitokią prasmę. Ji yra tokia smarki dėl to, kad 
turi pulti iš karto dvi pozicijas: patį blogį ir pažiūras į 
blogį. Tuo tarpu seniau ji kovodavo tik su pačiomis blogybė
mis, nes pažinios į jas buvo teisingos. Ji šiandien turi padėti 
žmonėms ne tik nugalėti nuodėmę, bet pirmoj, eilėj turi išgriau
ti neteisingas į ją pažiūras ir jų vietoj pastatyti kitokias. Lai
ko dvasios kritika šiandien yra daugiau kūrybinė, negu buvo 
kada nors pirmiau.

Viduriniais amžiais irgi buvo daug prietarų, daug nedory
bių ir nuodėmių. Bet ano meto gyvenimas tuo skyrėsi nuo da
bartinės kultūros, kad įvairiausi kaip mokslo, taip meno, taip vi
suomeninio gyvenimo nukrypimai nuo pagrindinių krikščiony
bės principų tada nebuvo stengiamasi moksliškai pateisinti, kaip 
kad šiandien daroma. Prietaras tada buvo laikomas prietaru 
nedorybė —^nedorybe ir nuodėmė — nuodėme. Tuo tarpu Šian
dien nuodėmės darymas stengiasi pamatuoti mokslo, dorovės ir 
net religijos reikalavimais. Šiandien — visuotinio skepticizmo 
ir relativizmo metu -— jau nebežinoma, kas yra nedorybė ir kuo 
atskirti gėrį nuo blogio. Nuodėmė ir dorybė, šventumas ir su
gedimas pasidarė neaiškios sąvokos, tarp savęs susipynusios, 
sunkiai atskiriamos, nors jos esmė yra taip toli nuo viena kitos, 
kaip ir principai — Dievas ir demonas. Moderniškasis žmogus 
nejaučia kaltės ir nuodėmės, nejaučia todėl nė vidinio grynu
mo reikalo Išviršinis švarumas šiandien labai saugojamas, kū
no higiena išsiplėtojusi kuo labiausiai. Tuo tarpu šituose visuose 
fariziejiškuose apsiplovimuose netekta nuovokos apie dvasios 
skaistumą. Sielos higiena dar neišmokė moderniško žmogaus iš
krėsti iš savo vidaus prietarų voratinklių, atidaryti langus saulei 
ir vėjui, kuris pučia nuo amžinųjų kalnų. ,, D augiau šviesos ir 
oro!“ — tai pagrindinis reikalavimas kūno namams. Tuo tarpu 
dvasia skursta dūminėj pirkioj. Ir kas blogiausia, kad daugumas 
yra visiškai šia būkle patenkinti! Jie valgo, veda žmonas,augina 
vaikus, trina vis tą patį savo biuro stalą, vakarais kortuoja, 
vaikščioja ir miega. Tai įprasta dienos programa. Ir ji trau
kiasi metai po metų — ligi pat mirties. Jie nelaužo galvos jo
kiomis dvasios problemomis, nesirūpina jokiais kultūrinio gyve
nimo reikalais. Tai tikri miesčioniškumo tipai, kaip priešingy 
bės tų, kurie, būdami vienokios ar kitokios pasaulėžiūrinės 
krypties, varo priekin kultūros darbą, žūsta dėl susipainiojusių 
gyvenimo klausimų, — o anie sau saldžiai miega ir šypsosi nu
tukusiam stabui. Jiems labai juokinga atrodo, kaip anais, kaž 
kada būtais laikais batsiuvis Böhme domėjosi mistikos klausi
mais, o politikas Dantė rašė dieviškas poemas, arba kaip Kon-
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stantittopolio karaliaus ’dvaras smarkiai ginčijusi dėl teologinių 
dalykų, o minia entuziastiškai sutiko Efezo susirinkimo nutari
mą, kad Marija yra Dievo Gimdytoja.

Šis dvasinis ištižimas, perėjęs į dorovinę sritį, kaip tik ir 
sudarė visą šių dienų chaosą, kuriame jau sunku sūsivaikyti. Ir 
šiam nerangumui, šiam tolstojiškam „nesipriešinimui blogiui“ 
pateisinti stengiamasi sudaryti tegalinę būklę, stengiamasi ją net 
įstatymais apsaugoti, kad kas nors jos nesuardytų. Juk visokios 
gimdymų kontrolės, neomaltuzianizmo, nusikaltėlių kastracijos, 
civilinių vedybų teorijos — argi tai nėra pastangos doroviniam 
savo supuvimui rasti pateisinimo medicinos, sociologijos, viešo
sios gerovės ir teisės srityj?

3. Moderniškojo nerimo prasmė
Mes žiūrime į tą kaleidospiškąjį moderniškojo gyvenimo 

margumą, į tas Jorgensono1) žodžiais betariant, rožėmis vaini
kuotas nuodėmingas nimfas^į tą graikų pavasario šventes pri
menančią bachanaliją, kur vienas mindo kitą, kur kiekvienas 
ieško naujų įspūdžių, naujų smagumų ir naujo džiaugsmo. Ner
viškas naujybių noras, lyg kokia kankinanti šmėkla, sekioja pas
kui moderniškąjį žmogų. Viskas turi būti dabar nauja. Naujas 
Dievo supratimas, nauja religija, naujas auklėjimas, nauja do
rovė, naujas menas, nauja literatūra, nauja visuomenine san
tvarkabet visų pirma naujas žmogus. Reformavimo ir mo
dernizavimo karštis pagavo visą gyvenimą. Turime pripažinti, 
kad šitas nepasitenkinimas senosiomis kultūros vertybėmis davė 
pasauliui daug tikrai vertingų dalykų, atidarė daug kelių į nau
jus laimėjimus. Bet č i a b u v o d a u g i a u negu n e p a- 
s i ten k i n i mis. M o d e r n i š k o j o nerimo šaknys 
yra kur kas gilesnės, negu paprastas atsipa
laidavimas nuo tingaus konservatizmo. Tai 
pasėka skausmingos tragedijos, kuri dabar vyksta moderniškojo 
žmogaus .sieloje.

Kainas, užmušęs Abelį, pastatė pirmąjį žemėje miestą. Ro
mos sienas taip pat apšlakstė brolio kraujas. Ir vieną ir kitą 
brolžudį senovinė tradicija laiko didelių kultūrų kūrėjais. Bet 
šiandie tų kultūrų likę tik atminimai. Pamatinis jų akmuo bu
vo pažymėtas prakeikimo dėme. Jų steigėjų nuodėmė iš pat 
pradžių nutraukė ryšius su Dievu, ir todėl jiems nieko nebeli
ko, kaip tik tvarkyti gyvenimą grynai prigimtomis priemonėmis. 
Šių didelių kultūrų tragedija visuomet atsistoja prieš akis, kai 
tik pradedame kalbėti apie moderniškąjį gyvenimą. Jeigu nau-

f ‘ — “ ’ - .

1) „Lebenslüge und Lebensweisheit“ 74 p.
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jų laikų kultūros pamatai ir nėra apšlakstyti b r o 1 i o1) krauju,, 
tai vis dėlto jie nešioja prakeikimo žymę; kurią įspaudė tas 
kolektyvinis atsitraukimas nuo Dievo, kuris ir žymi moderniško
sios kultūros pradžią. Tai yra irgi nuodėmė, ne mažesnė už 
brolžudystę. Ir šitoje nuodėmėje glūdi naujųjų laikų paslaptis.

Prigimtosios tvarkos pirmavaizdis yra antprigimtoji tvar
ka, žmogaus pirmavaizdis yra pats Dievas. Tapti panašesniu į 
savo pirmavaizdi reiškia artėti prie buities pilnatvės ir tuo pačiu 
prie laimės. Bet štai moderniškojo žmogaus santykiai su šituo 
pirmavaizdžiu nutraukti. Antprigimtasis gyvenimas paskelb
tas svajonėmis ir sapnais. Vadinasi, laisva valia išsižadėta savo 
tikslo ir leistasi klajoti nežinojime. Bet širdyje liko laimės at
siminimas, ir vieną dieną šis pasąmonės šešėlis tapo galinga min
timi—mintimi laimės noro. Mes norime laimės! Bet 
laimė pirmavaizdyj. Pirmavaizdas gi išsižadėtas ir paneigtas 
jo buvimas. Bet vis dėlto mes norime laimės! Ir štai šis laimės 
noras iš viepos pusės, iš kitos laisvas šitos laimės šaltinio panei
gimas sudaro tą kiekvienos nuo religijos atitrukusios kultūros 
tragediją, kurios naujieji laikai turėjo nelaimės neišvengti.

Pašalinimas religijos iš gyvenimo padaro tuščią tarpą, kurį 
pati prigimtis reikalauja išpildyti. Ir štai čia prasideda ta bai
sioji tragedija. Žmogus nervišku judrumu kuria ir naudojasi 
kultūros vertybėmis. Šiandieninis noras susipažinti su naujai
siais įvairiopos kūrybos laimėjimais per'visokias paskaitas, per 
literatūros vakarus, tas didžiulis pamėgimas teatro, kino, sporto, 
įvairių iškilmių ir pramogų labai dažnai yra nesąmoninga viltis, 
patenkinant proto ir jausmų reikalavimus, bandyti išsilaisvinti 
iš dvasios priespaudos, iš to nerimo ir kančios, kurią gamina ju
timas savo prigimty, tuštumos, padarytos pašalinant iš gyvenimo 
Dievą. Deja, visa tai neįstengia to tarpo užpildyti. Ir juo 
žmogus labiau vaikosi įvairius dienos ir mados dalykus, juo la
biau jais persisotina, juo ta tuštuma darosi gilesnė ir josios ju
timas skausmingesnis. Gyvenimas pradedamas justi kaip bąisių 
baisiausias blogis, kurio negalima nei nugalėti, nei nuo jo pa
bėgti. Pačiam savy nešiojami kančios pradai, kurie pamažu at
sipalaiduoja ir įsisiurbia į dvasios gelmes. Vaisto nuo liito sie
los skausmo ieškoma kultūroj: vėl naudojamasi gyvenimu, vėl 
geriama, svaigstama, vėl kenčiama, graužiamasi — ligi visiško 
pamišimo.

Štai kame glūdi to moderniško pesimizmo kilmė. Juk nie
kad žmonės nebuvo toki nusiminę, neramūs, netaikingi, nervin-

o

Nors atsiminę baltųjų elgesį su Amerikos indėnais, su Azijos gel
tonaisiais ar Afrikos juodukais, negalėtume tvirtinti, kad aųų nekaltų žmo
nių kraujas nepareikalaus iš Europos kada nors skaudaus atlyginimo ir- 
a t gailos. A. M. — _
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gi, kaip dabar — aukščiausio kultūros klestėjimo metu. Elek
tros ir radio amžius, mokslo ir technikos amžius nebežino, kuo 
nuraminti tą vidaus skausmą, kuris tiesiog organiškai pradėjo 
neapkęsti tų-dūzgiančių mašinų, to dvokiančio asfalto ir juodų 
dangoraižių. Ir štai, kada šis šauksmas jautresnėse dvasiose pa
sidaro tiesiog deginantis, kada vieni pajunta išganymą tik Die
vu je, eina ir klaupia prieš altorių, kiti pradeda tiesiog demonišką 
kovą prieš religiją, kaip dabar matom pas bolševikus, treti nu
traukia savo gyvenimo siūlą, nes jų dvasia jau negalinti išeiti 
iš susipynusio labirinto.

Tas religijos išskyrimu padarytas tarpas vis eina didyn, 
ta prigimties tuštuma vis platėja, įtraukdama į save vis plates
nes gyvenimo mases. Todėl moderniškojo žmogaus nerimas irgi 
eina didyn. Kultūrinės kūrybos produktingumas šiandie yra pa
siekęs nepaprasto smarkumo. Kasdien padaromi šimtai įvairių 
išradimų, kasdien pagaminami milijonai dalykų dienos užgai
doms tenkinti. Bet rytoj vėl visa užmirštama, rytoj vėl norima 
kaž ko naujo, kaž ko nepaprasto, nematyto ir negirdėto. Sensaci
jų aistra užvaldė visą gyvenimą. Ji vis šmarkėja, persisotinusi 
dvasia nebežino, kuo galų gale pasisotinti. Ir taip diena iš die
nos, metai iš metų. Tai nerviškas šokis ant vulkano, nežinant, 
kada jis išsiverš.

4. Tikroji bolševizmo kilmė
t •

Kaip kolektyvinis egoizmas politinėj srity veda tautas į 
plėšriausias viena kitos naikinimo kovas, taip ir individualinis 
egoizmas, paneigdamas privatiškame gyvenime artimo meilės 
įsakymą, žiaurina tarpusavio žmonių santykius ir stumia juos 
gyvuliškoj neapykantoj sukilti prieš visus tuos, kurie juos skriau
dė. Čia ir glūdi giliausioji bolšęyizmo kilmės priežastis.

Oberammergaunfe Bavarijoj kas dešimti metai esti Kristaus 
kančios vaidinimai. Ne viena scena, pasakoja Fr. W. Försteris, 
nedaro tokio didelio įspūdžio ir nėra taip labai tinkanti mūsų lai
kams, kaip ta, kai Kristus paskutinės vakarienės metu plauna 
savo mokiniams kojas. Nė vienoj vietoj publika taip nenutyla, 
kaip čia. Kiekvienas pergyvena tą patį, ką pergyvena ir moki
niai. Visa tai jiems atrodė nesuprantamiausias darbas iš visų, 
kuriuos tik Kristus yra padaręs. Todėl labai psichologiškas yra 
šv. Petro nustebimas: ,,Viešpatie, tu man mazgosi kojas?“1). Tai 
buvo jau per daug apaštalų supratimui. Tai buvo lyg perkeiti
mas visų žemės daiktų ir visos tvarkos; tai atrodė visai priešinga 
tam, kas buvo skelbiama Dievo didybę ir majestotą. Cid buvo

U Jon. 13,6.
») Mat. 7,1.
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sietus —be išimties. Dievas pasirodė mumslt

nuvainikuoti imperatoriai, čia buvo paniekintos visos pasaulio 
galybės, pasmerktas išnaudojimas ir paskelbtas tarnavimas vi- 

tarno išvaizdoj, 
kad parodytų, jog tik tarnais būdami galime prisiartinti prie die
viškumo.

Deja, individuališku egoizmu apsvaigę mūsų amžiaus žmo
nės visiškai nesupranta Kristaus kojų plovimo prasmės. Net 
stabmeldiškoj Romoj buvo švenčiamos saturnalijos, kada 
vieną dieną metuose ponai tarnaudavo» s a vo^ vergams. Tuo tarpu 
dabartinių ponų tarnai nesusilaukia jokio dvasinio patarnavimo. 
Dabar daugumas visiškai nenumano, kad jų aptarnavimas nieku 
būdu negali būti medžiagiškai atlygintas, kad jis iš savo pusės 
reikalauja meilingo priėmimo ir moralinio patarnavimo. Kas 
nuo jo priklausančių žmonių patarnavimus priima su paniekos 
šypsena ir nuolatiniu urzgimu, kas savo tarnams neduoda jokių 
dvasinių ar moralinių patarimų bei nurodymų, tas tegul žino,; 
kad, nepaisant ir sąžiningo sutartos algos išmokėjimo, jis skriau
džia tuos žmones, nes jie į savo darbą įdeda širdį ir todėl atly
ginti reikalaujama ne tik pinigais, bet ir širdimi. Kas santy
kiuose su nešėjais, vežėjais, kelneriais, siuvėjais, ligonių slau
gytojais, tarnais nėra malonus, dėkingas, malonus, riteriškas, iš
tikimas, rūpestingas ir už jaučiąs, tas yra parazitas ir išnaudoto
jas; jis gyvena iš tų darbų, kurių pilnai neapmoka. Jis daro vi
siems šiems žmonėms skriaudos dar ir ta prasme, kad žiauriu 
■savo elgesiu jis žadiną gyvuliškumą ir juose, o reikalaudamas 
mandagumo ir nuolankumo, verčia juos veidmainiauti ir tuo bū
du sugriauti visa, ką ilgų metų auklėjumusi jie buvo savo sieloj 
sukūrę. Ir jeigu šiandie visi tie, su kuriais mums reikia turėti 
reikalo patarnavimų atžvilgiu, yra toki apgavikai ir veidmainiai, 
čia daugiau yra kaltės kaip tik tų ponų,, kurie šitas ydas pažadino 
ir savo elgesiu jas išmaitino. Patarnavimų santykiuose meilė 
šiandie yrą beveik visiškai išnykusi. Ji pakeista iš vienos pusės 
noru išnaudoti, iš kitos —- nepasitikėjimu visais patarnaujančiais.

Todėl ir socialinio klausimo aštrumas glūdi ne tiek menka
me atlyginime dirbantiems kiek nusmukusioj etikoj su vienokiu 
ar kitokiu būdu patarnaujančiais. Darbo padalinimas visuomet 
buvo ir bus. Žemesnės ir aukštesnės profesijos irgi neišnyks. 
Bet turi išnykti tas tarpas, kuris egoizmo yra padarytas tarp 
darbdavių ir dirbančių; aukštųjų profesijų atstovai turi krikš
čioniškai žiūrėti į visus žmones, taigi ir į tuos, kurie netur* išsila
vinimo ir todėl yra priversti atlikinėti žemesniuosius darbus. 
Asmens vertingumas visiškai nepaieirfa nuo darbo, kurį jis dirba, 
bet nuo absoliutinio turinio, kurio nešiotojas yra kiekvienas žmo- 
^us- j

y Šitos tiesos paneigime, p an e i g i m e e t i k o s su p a 
tarnaujančiais gFūdi tikroji b o 1 š e v i z m o k i 1-

34



"" 449

m ė. Ir kur šitas paneigimas vra didžiausias, ten ir bolševizmo 
kilimas yra greičiausias. Jei šis nepermaldaujamas dėsnis nebus 
tinkämai suprastas ir įvertintas, los naujos barbarybės įsiver
žimas bus beveik užtikrintas. Argi necharakteringas bolševizmo 
istorijoj ir tas faktas, kad bolševikai Rusijoj tarnus susodino už 
kunigaikščių stalų, o didikams liepė tarnauti? Čia jie turėjo pa
justi tą patį, ką ,,mužikai“ jautė jiems tarnaudami. Vienoj Tolsto
jaus apysakoj grafaitė sako: „Iš tikro nuostabu, kad ši mergaitė 
išlieja mūsų nakties indus, vėdina'iKūsų patalus, o mes tuo tar
pu galime groti Chopiną.“ Tai iš tikro nuostabu. Bet štai vie
ną gražią dieną atėjo bolševizmas, uždarė pianiną, sudegino Cho- 
pino gaidas ir nužudė pačią skambintoją arba jai liepė valyti nak
ties indus. Didieji ponai turėjo kęsti ne dėl darbo padalinimo, 
bet dėl to, kad nenorėjo suprasti Kristaus kojų plovimo prasmės.

Bolševizmo užuomazga glūdi žodyje chamas. Kas jį taria, 
tas tuo pačiu save perstato aukščiau už artimą, artimą nuteisia 
ir pasmerkia. Tuo tarpu Kristaus žodžiai „neteiskite, kad nebū
tumėte teisiami“1 turi gilios ir pranašingos reikšmės ne tik anam 
bet ir dabartiniam-iemės gyvenimui. „Chamo“ ištarmė, mesta 
kitam žmogui ir net ištisiems žmonijos sluoksniams, parengė to
kį teismą, kokio istorija dar nebuvo mačiusi. Moderniškojo išdi
dumo ir pasipūtimo smerkiamos žemesnės klasės žmogus, pagau
tas gaivališkos smerkėjų neapykantos, barbariškiausiu būdu su- - 
mindė visa, kas tik buvo paženklinta tuo bajorišku putlumu. 
Tai buvo skaudi, bet labai prasminga pamoka. Josios šviesoj 
galima suprasti bolševizmas apskritai o Rusijos ypatingai, nes 
ten aristokratija jau per daug buvo netekusi doros santykiuose 
su žemesniaisiais.

1

5. Bokštas ir kaminas
Iš to, kas pasakyta šiluose skyreliuose, galėjo paaiškėti ke

letas moderniškosios kultūros pobūdžio bruožų. Moderniškasis 
gyvenimas yra atsiskyręs nuo Kristaus ir kas kartas vis dar tebe
sitraukia toliau. Įvairiausios naujų laikų pažiūros, kurių čia mes 
palietėme tik keletą punktų, yra diametraliai priešingos Krikš
čionybės principams. Todėl negali būti nė kalbos apie jų įėmi- 
mą į krikščioniškos teorijos .arba praktikos sistemas. Štai kodėl 
ir paskutinių popiežių enciklikos, būdamas švyturiais įvairios? 
šio moderniškojo chaoso srityse, yra kartu taip labai priešingos 
šio laiko nusistatymams.

Jeigu ieškotume simbolių, kurie vaizdingai išreikštų Krikš
čionybę ir modęrniškąją kultūrą ir kartu parodytų didį jų skir
tingumą, mes nebaslume geresnių, kaip: Gotikos bokštas 
i r kaminas. Pirmojo viršūnė ramiai spindi saulės švieso
je, antrasis tuo tarpu juodais dūmais užtemdo saulę ir. rodos,
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grasina dangui. Pirmasis jungia savyj gamtą (neabdirbta me
džiaga), tikslingai suorganizuotą žmogaus genijaus, kultūrą (me
no kūrinys), sukurtą didelėmis pastangomis, ir religiją (vedama
sis principas), kuriai palenktą visas darbas, kaip tikslui ir vaini
kui. Tai yra krikščionybės ir kartu pilnutinio gyvenimo simbo
lis. Antrasis jungia gamtą, vaitojančią žmogaus rankose, ir kul
tūrą, prometeišku išdidumu kylančią į dangų. Religijos čia nėra 
nė pėdsakų. Tai sųmašinėjusios, nuo Dievo atitrukusios kultū
ros simbolis. Juodų šiandien stovi vienas šalia kito, žmonės 
vaikščioja jų papėdėse, stebisi vienu bei kitu ir dažnai neatspėja, 
koks didis skirtingumas glūdi dvasiose, kurias jie simbolizuoja. 
Po gotikos skliautais viešpatauja giedri nuotaika, semianti savo 
džiaugsmą iš kūdikiškos savo Dievo meilės. Tarp fabrikos sienų 
eina įnirtusi kova tarp darbo ir kapitalo, semianti savo neapy
kantą iš savo išdidumo ir gresianti susprogdinti visą ekonominę 
pasaulio santvarką.

Bokštas ir kaminas— Krikščionybė ir moderniškoji kul
tūra! Dievo dvasia ir pasaulio dvasia! Kristus ir Belialis! Vis tai 
yra priešingybės, kurios padeda praskleisti mūsų laikų prasmę. 
Naujieji amžiai, buvo ir tebėra pažymėti didžiais įvykiais^-Jršių 
įvykių metu kaip tik ir pasirodė tikras moderniškosios kultūros, 
veidas. Atsiskyrusi nuo Krikščionybės, ji brandino savy pražū
ties sėklas, ir kada atėjo lemiančioj! valanda, dangus užgeso vir
šum jos galvos, o po kojomis atsivėrė baisi kiaurymė. Sunki va
landa rado žmoniją silpną ir menką. Įnirtę gaivalai keletą metų 
kovojo žūtbūtinę kovą. Tai nebuvo karas, kaip, ir visi kiti karai. 
Tai buvo žvėries atpalaidavimas žmoguje, kuris jau seniai ga- 
lando nagus ir aštrino dantis. Tai buvo nuodėmės išsiveržimas, 
padaręs žmogų priešu viso, kas tik yra, net savęs paties. Ir štai,, 
išsisklaidžius dūmams ir kraujo kvapui, milžiniška gėla prislėgė 
žmogaus dvasią: žmonija pergyvena didelę kančią.c I
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NAMŲ ŽIDINYS

Šeimyninio gyvenimo pragiedruliai
(Sekant John Labbok knyga ,,Auklėjimasis ir gyvenimo menas“).

A. Sužiedėlienė
■ ‘ . ■ 1 ’ “3

Anglai dažnai giriasi, kad kiekvieno jų namai yra tarsi 
kokia stipri p i I i s. Panašiai pasisako ir kiti. Bet iš tikrųjų, rei
kėtų, kad kiekvieno žmogaus namai būtų kartu ir jaukus jo 
šeimos židinys. Pilį galima laimėti paveldėjimo keliu ar
ba kokiu kitu būdu, kartais be ypatingų pastangų. Bet kad na
mai virstų jaukiu šeimyninio gyvenimo židiniu, reikia jau ne
maža paties žmogaus pastangų.

Kas galėtų kiekvienus namus padaryti šeimyninio gyvenimo 
židiniu? Tik meilė, taika ir bendras pasitikėjimas, jaunystės pri
siminimai, tėvų ir vaikų švelnumas, seserų garbė, brolių užuo
jauta ir parama, bendra laimė ir džiaugsmai, bendri vargai ir 
rūpesčiai. Visa tai namų židinį gali padaryti tikra šventove.

Juk namai be meilės gali būti pilis, net puošnūs tvas • 
kantys rūmai, bet jie nebus jaukiu namų židiniu. Meilė duoda 
namams gyvybės; ji-namų židinio siela. — Apie tai sako Salia
mono išmintis: — ,,Geriau lėkštelė žolienės, paduota iš meilės, 
kaip piktai pakištas nupenėtas jautis. Ir geriau kąsnelis duonos 
ir; taika, kaip namai, pertekę žvėrienos, bet pilni nesantaikos“.

Mes branginame savo namus ne kaip pilį, kurioje galime 
laikinai pasįslėplįjįųo galingųjų prievartos ir kartais nuo vy
riausybės persekiojimų, bet kaip ramų kampelį, kur atsikvepia
me po didelhi rūpeŠčių ir gyvenimo vargų, arba kaip ramų ir 
jaukų u o s t ą. kuriame pasislepiame nuo audrų ir ūkanų, daž
nai temdančių mūsų gyvenimo kelią. Juk pasitaiko, kad pasise
kimas ir garbė dažnai nepatenkina sielos troškimų, o materiali
nė gerove nesuteikia jai laimės. Jaukus šeimos židinys tada esti 
labai brangus.

Žmogus nebuvo sutvertas tam, kad jis gyventų y i e n i š as 
nors ir puikiausiame sode. „Ką veiktų vieniša siela net ir Rojuje? — 

klausia Bernardine de St Pierre. Ir tikrai. Mes juk nesame 
sutverti tik vienatvei arba tik visuomenei. Ir vieno ir kito mums 
būtinai reikia, tikriau sakant — neišvengiama. Iš šeimos mes ei
name j visuomenę, bet iš visuomenės vėl sugrįžtame į siaurą 
šeimos ratelį, kur mus apsupa tylus jaukumas ir ramybė. Taip
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yra patenkinama du žmogaus sielos troškimai: ilgesys žmonių 
ir ilgesys vienatvės.

Šeimyninis gyvenimas Įdiegia mūsų širdyse prisirišimo, 
pagarbos ir meilės jausmus. Šeima — kultūros pagrindas ir 
lopšys; ji — geriausia mokykla, kuri išvysto mumyse palaimin
gus jaumus ir leidžia aukščiausiai pasireikšti mūsų prigimčiai.

Didžiausis dalykas, kuriuo gali didžiuotis net ir patys an
gelai— tai suteikti kitiems 1 a i m ė s. Taigi jūsų namai ir jų 
apstatymas gali būti labai neturtingi, net paprasti, bet šie 
namai yra jūsų nuolatinė vieta ir čia jūs privalote atlikti savo 
Šeimyninę pareigą. Ir juo sunkiau jums bus ją atlikti, juo di
desnis laukia jūsų už tai atlyginimas — jūsų didelių pastangų 
vaisius.

Tad ir j u n g t u v ė s arba š e i m o s ž i d i n i o s užd a
rymas— yra labai svarbus gyvenimo žingsnis jau vien dėl 
to, kad toks sudarymas turi atsiremti į tikrą meilę ir visą eilę 
pasiaukojimų bei išsižadėjimų, be ko šeimos židinys niekada 
nebus jaukus ir malonus. O a

Namų židiniui būtinai reikalinga meilė. Meilė puošia ir 
- įkvėpia visą gamtą. Štai, ji rėpliojantį po žemę vikšrelį paverčia

į saulės spinduliuose skęstantį ir laisvai skraidantį drugelį. Ji 
pavasarį iš lizdo išsiritušius paukštelius papuošia plunksnomis, 
ji užžiebia šv. Jono vabalėlių liepsneles, ji svaigina ir įkvėpia 
poetus, ir net negyvoji gamta pavasarį tarsi jaučia jos viešpata
vimą gyvoje gamtoje.

Ši galinga jėga palaiko ir šeimos židinį, kuriame susieina 
dvi besimylinčios širdys, plakančios vienais troškimais ir siekian
čios vieno tikslo. Tai, apie ką jaunuoliai tik romantiškai svajoja, 
čia įgauna tikrąją prasmę. Dviejų žmonių širdys amžinai susi
jungia vienam gyvenimui, vienam didžiam uždaviniui kurti 
šviesesnę ateitį per jauną kartą. O tam reikalinga bendrų pajėgų, 
bendro pa siaukojimo ir sutarimo. Taigi visai teisingai graikas 
Simonidas pareiškė, kad „nėra žmogui didesnės palaimos, kaip, 
gera žmona, ir nėra jam didesnio prakeikimo, kaip bloga žmona“. 
O Saliamonas savo Patarlėse sako: „Geriau yra su gera žmona 
gyventi kokio laužo kampelyje, kaip su purkšle žmona erdviuose 
rūmuose“.

$ie žodžiai tinka taip pat ir vyrams, nes namų židinio 
meilės ugnelė gali būti kurstoma <arba gesinama, kaip vieno, 
taip ir antro. Jei dažniau plakamos moterys, tai gal dėl to, kad 
jos daugiau namų židinį tvarko, ilgiau jame palieka ir pačios 
prigimties yra labiau su juo surištos. Bet ir vyrams yra primintini 
šie Roberto Gaado žodžiai: „Jei vyras skirtų savo šeimos santy
kiams nors vieną dešimtąją dalį, tų minčių ir rūpesčių, kuriuos 
jis skiria savo reikalams, tai dauguma šeimų būtų laimingesnės“
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Sunku patarti i š s i r in k t i gerą žmoną arba gerą 
yyrą^kad tas patarimas tikrai butų vertingas. Tačiau kai kas 
jau savaime aišku. Štai Taillor nepataria vesti labai anksti. „Kai 
du labai jauni žmonės daro tarp savęs jungtuvių sutartį, — sa
ko jis, — atrodo lyg vienas žirnio stiebelis norėtų paremti kitą“.

Nesivesti dėl pinigų. „Tie, kurie veda dėl pinigų- parodo, 
kad jie auksą vertina labiau, kaip savo ateities laimę. Bet kai 
vėliau tuos pinigus išleidžia ir pamato tuos rūpesčius, kuriuos 
jie dėl to patyrė, mielai už juos pirktų tą gyvenimą, kurį jie 
pardavė“ (Taillor).

„Neįsivaizduokite, kad apsivedę ir toliau tęsite pirmykštį 
savo gyvenimą, tiktai papuošę jį gracingu, linksmučiu, ir nerū
pestingu sutvėrimėliu, kuris jūsų neapsunkins, bet visada jį tu
rėsite sau, kai vienatvė ir įkyrėję darbai jus nuvargins, ir nieka
da nesipainios po kojų, kai jums bus nereikalingas“. Tai yra 
gryna fantazija mūsų epikurejiŠkai nusiteikusių jaunuolių. 
Šeimyninis gyvenimas daug kame vyrus įpareigoja ir susaisto.

Štai, net ir antikiniame pasaulyje — Homero poemose — 
randame šias pabrėžtas vyrui pareigas: „Savo žmonai jis turi 
būti tėvu, motina ir broliu, kad ištekėjusios moters padėjimas 
nebūtų blogesnis už našlaitės, nes toji, kuri dėl tavęs yra priver
sta palikti tėvą, motiną ir brolius, tampa tikra našlaitė, jeigu 
tavo asmenyje neranda viso to, ką jinai paliko. Taip pat tu 
turi-apgaubti ją ir. vyriška meile“ O senajame Įstatyme (Tobi- 
jaus knygose) mes skaitome apie vienas vestuves: „Izraelio 
Dievas tešujungia judu ir Jis tebūna su Judviem, kuris pasigai
lėjo dviejų našlaičių. Padaryk, Viešpatie, kad juodu pilnai Ta
ve šlovintų“.

Taigi tuokiamasi ne pramogai, ne ištekliams ir smagu
mams, bet tobulėjimui, didesnei Dievo garbei. „Sutuoktuvės, 
sako Taillor, yra dieviškas įstatymas, sakrališkai sutartis, didžiai 
naudinga visuomenei ir dangui“. Šios sutarties pagrinde yra 
meilė, o ji žmones daro tobulesnius. Net menkos dvasios žmo
nės įsimylėję, skaitome Šekspyro dramose, parodo daugiau kil
numo. negu galima buvo iš jų tikėtis. O ką besakyti apie tuos, 
kurie savo sielą Šveitė jau iš mažens ir kurie jau iš prigimties 
yra paslankesni tobulėjimui? Tokiems šeimyninis gyvenįmas 
yra Dievo palaima.

Bažnyčios Tėvas Tertulionas apie tai sako: „Nera
sime žodžių pavaizduoti nusisekusių vedybų laimei. Jie 
(vyras ir žmona) drauge meldžiasi, drauge tarnauja Dievui, 
drauge pasninkauja, drauge dalosi skurdu ir persekiojimais, 
drauge raminasi ir džiaugiasi. Vienas nieko neslepia nuo antro, 
vienas antram neįkyri. Jais gėrisi Kristus ir teikia jiems savo 
ramybės. Kur jie abu, ten ir Jis, o kur Jis — ten nėra jokio 
blogio, ten šeimos laimė...“
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„Nieko gyvenime nėr taip brangu ir malonu matyt, 
„Kaip rimtas vyras su žmona vienaminČiai namuose 
„Tauriai gyvena, piktiems pavydėti, geriems pasidžiaugti, 
„Sau gi patiems — didžiausiajai laimei“. (Odisėja, VI).

„Laimingos jungtuvės — rašo Stanley — tai naujo gyvenimo 
pradžia, tai naujas žygis į laimės ir gerovės viršūnes, tai laimin
ga proga palikti toli užpakalyje ir visiems laikams praeities be
protiškumus, klaidas, ir su nauja viltimi žengti į skaidresnę 
ateitį. Laimingas namų židinys yra labiausiai panašus į dangiš
ką gyvenimą. Juk šeimoje vyras ir žmona, tėvas ir 
motina, brolis ir sesuo, vaikai ir gimdytojai — kiekvie
nas savaip padeda vienas antram žengti nužymėtu gyvenimo 
keliu, ir padeda taip, kaip negali padėti niekas kitas. Mat, šei
moje daugiausia progų pasitaiko pagelbėti saviesiems; savieji 
labiausiai pažįstami ir * labiausiai artimi. Vieno šeimos nario 
pasisekimas, geras vardas, drausmingumas, kilnumas lygiai glo
sto ir džiugina visus tos šeimos narius; o ištikus jį kokiai nelai
mei, ir visi kiti pasidaro nelaimingi. Jo savymeilė, niekšišku 
mas, negarbė traukia žemyn visą šeimą, panašiai kaip jo skai
stumas bei jo dorinė jėga kelia į dangų ir kitus šeimos narius 
be jų pačių valios“. • ■

Jaukus šeimos židinys neturi būti tuščias, Jį papuo
šia vaikai, kurie, tiesa, uždeda ant tėvų pečių nelengvą, bet 
kartu ir aukštą pareigą. .Viena gera motina, sako Herbertas, 
šimtą mokytojų atstoja“. Taigi motinos auklėjimas, kaip žaibas 
perskrodžia visą kultūrą ir net tolimą ateitį. Tėvai per vaikus 
atlieka savo uždavinį, kurį Dievas jiems skiria.

Vaikai turi augti apsupti meilės pragiedrulių. Jei jauny-— 
stėje jie šildomi tikra meile ir karštu prie jų prisirišimu, tai vė
liau’ jiems bus lengviau pakelti gyvenimo kartumus. „Lengviau 
yra apniaukti vaiko lopšelį, kaip virš suaugusio žmogaus galvos 
giedrą žvaigždėtą dangų“ (Richter). Apie Rubensą pasakojama, x 
kad jis galėjęs vienu teptuko brūkštelėjimu besijuokiančio vaiko 
veidelį pakeisti į verkiantį. Taip mes. galime vaikų veidelį ap
niaukti vienu nereikalingu šiurkštesniu žodžiu. Šeimos židinys 
turi būtį ir vaikų džiaugsmo vietelė.

„Tik tasai, kas nuoširdžiai mylėjo savo vaikus, gali papa
sakoti, kaip dažnai plakė jo širdis, besiklausant šių brangių su-' 
tvėrimėlių pašnekėsiu: jų naivumas, burbuliavimai, vaikiškas 
pyktis; jų nekaltumas, jų vargeliai — visa tai suteikia daug 

- paguodos ir džiaugsmo tiems, kurie myli vaikus ir jų aplinkumą.
Bet tasai, kuris nemyli savo žmonos ir vaikų, savo namuose mai
tina vilkę ir veisia savo lizdą nelaimingų būtybių; nė Dievo pa
laiminimas negali padaryti jo laimingu“ (Arnold).

Visi Dievo įsakymai, liepiantieji šeimose mylėti vienam 
antrą, yra įsakymai, skelbiantieji reikalą ir galėjimą įgyti laimę
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Elektra namųį ruošoj.
R. P-nė.

Šį rudenį viename užsienio savaitrašty buvo atspausdintas 
piešinys, po kuriuo padėtas parašas „Ateities virtuvė“. Piešinio 
turinys toks. Didelė ir sudėtinga mašina, kurios kiekviena dalis 
atlieka paskirtą darbą, pav., valo daržoves, peša paukščius, plau- 
ja indus ir 1.1. Viskas automatiškai paduodama į tam tikrą pe
čiuką, o iš ten —jau gatavi-valgiai, taip pat automatiškai patie
kiami į čia pat esantį valgomąjį stalą. Seimininkė čia visai ne- 
befiguruojū. Greta šio piešinio — antras paveikslėlis 16 šimtm- 
virtuvės.

Man atrodo toji, pajuokiamai atvaizduota technikos svajo
nė, turi ir realaus pagrindo: ji gražiai pasako, kaip toli jau yra 
pažengta pirmyn sudėtingame namų ruošos darbe ir primena, kad 
tai dar ne viskas — kad ir ateity, šioj nedėkingiausioj moters 
darbo srity, dar daug kas bus tobulinama, gerinama.

Tiesa, pas mus toji pažanga gal nėra taip aiškiai jaučiama, 
tačiau neilgai galvojus teks vis dėlto pripažinti, kad jau ir mūsų 
krašto namų ruošos sistema daug kuo skiriasi nuo prieškarinių 
laikų. Tam reikia priminti vieną reikšmingą dalyką, kad šiuo 
metu jau turime 8 žemesniąsias mergaičių ruošos mokyklas, kas
met daug trumpalaikių kursų ir namų ruošos skyrių prie auk
štosios mokyklos (Ž. U. Akademijos). Prieš 20 metų šito visko 
nebuvo nė ženklo. Tuo būdu per atatinkamą mokslą ir nurody
mus, pamažu keičiasi senieji šiosį srities darbo metodai, o vietoj 
jų — įvedama nauji būdai, įrankiai bei darbo priemonės.

Tačiau reikia pasakyt, kad svetur be švietimo, dar labai 
svarbiu faktorium, turėjusiu didelės įtakos į sąlygų pasikeitimą, 
reikia laikyt sėkmingą elektros energijos pritaikymą namų ruo
šos tikslams. Sakysim. Šveicarija, Olandija, Vokietija, Anglija, 
Amerika ir k. jau ne tik mieste, bet ir kaime pavartoja elektrą 
įvairiems ruošos darbams atlikti. Ypač pastarojoj šaly (Ameri
koj) elektros naudojimas minėtiems tikslams rodo didelę ten
denciją plėstis, juo labiau, kad, palyginus su mūsų sąlygomis, ten 
yra žymiai aukštesnis atlyginimas už žmogaus darbą. (Pav.. 
tarnaitės alga siekia nuo 50 ligi 150 litų į savaitę). Taigi ten 
elektra naudojama nė tik patogumo, bet ir taupumo dėliai, nes 
ji pakeičia samdomą personalą.

Iš tiesų, šita visad esanti ir paklusnioji tarnaitė — elektra 
šiais laikais labai paranku įkinkyti į bet kokį darbą. Užtenka tik 
paspausti mygtuką, ir ji suka tą ar kitą mašiną, įšildo prosą, puo
dą ar kitą kurį įrankį. Trumpai tariant, elektra labiausiai pa
naudotina šiose srityse: t) buto valymas, 2) baltinių skalbimas 
ir lyginimas ir 3) maisto gaminimas.

t
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Puikiai žinome, kiek šiems darbams reikia pašvęsti laiko. 

Tačiau dėka elektros — šiam reikalui praleidžiamas laikas per pus 
sutrumpėja. Šit pav. dulkių valymas. Tą įkyrią ir nemalonią 
pareigą, kovoj su mūsų sveikatos priešais dulkėmis, skubiai ir to
bulai atlieka dulkių siurblys. Šis aparatas turi daugelį dalių, 
kurios kiekvienu momentu lengvai permainomos ir pritaikomos 
atskiriems daiktams valyti. Taip pav. vienos rūšies šepetys grin
dims valyti, arba, kitaip sakant — siurbti grindų dulkes; pakei
tus pirmąjį kitu valome patiesalus, kilimus, minkštus baldus; 
uždedame trečią dalį — išgename dulkes iš knygų lentynos ir t.t.

Dabar siurblių yra įvairių konstrukcijų. Daugiausia, žino
ma, jų prigamina vokiečių firmos. Vokiški „Staubsauger4 iai“ 
yra iri pigiausi. Sakysim, čia Kaune teko matyt vokiečių firmų 
siurbliai „Protos“ .«^„Optinius44. Pastarasis kainuoja 200 lt., 
kai tuo tarpu angliĮ firmos „Prpgres“ kainuoja 400 lt. Tačiau te
ko išsiaiškint, kad tie pigieji vokiečių firmų aparatai turi kiek 
blogesnį motorėlį ir bendrai yra menkesnio patvarumo. Šiaip 
jau, šeimininkės akimis žiūrint, tai geriausias tas siurblys, kuris 
1) per tą patį laiką iš kambario daugiausia dulkių suima ir 2) ku
ris mažiausia gadina valomą medžiagą (kilimus, baldų apmuša
lus ir k.) , Mat, kai kurių aparatų siurbimo jėga yra tokia dide
lė, kad kartu su dulkėmis ištraukia iš valomos medžiagos ir siū
lelius ir tuo būdu palengva gadina audeklą. Taip pat neabejoti
nai svarbu kokį kiekį kuris aparatas sunaudoja (per tą patį laiką) 
elektros, nes tai iš dalies priklauso ir nuo jo konstrukcijos. Taigi 
įsigyjant aparatą, tenka atkreipi dėifiėsį ir į šį dalyką. J

Kitas kasdieninis darbas tai grindų vaškavimas ir „fratira 
vimas“ (blizginimas^ Tai yra vienas iš sunkesnių darbų. Už
tat ir šiuo atveju greta mūsų tuojau atsistoja uoli-pagelbininkė — 
elektra. Vietoj gramozdiško ir sunkiai valdomo šepečio —5 yra 
patogus elektrinis vaškavimo įraiikis. Elektriniu šepečiu vaškuo
jant darbas eina labai skubiai, lygiau paskirstomas vaškas ir ma
žesnis kiekis (bent 20-Čia %) jo suvartojama. Šis aparatas irgi 
turi kelias pakeičiama? dalis”įvairiems tikslams, pav.: vieną — 
parketo šveitimui, antrą — įvaškavimui, trečią — blizginimui.

Toliau —- didelėse šęimose internatuose ir pan. ypač daug 
laiko ir jėgos atima baltinių skalbimas. Juo labiau, kad nevisur 
yra įtaisyta patogios baltinki plovyklos. Prieš skalbiant balti
nius elektros aparatu, pakanka juos tik išmirkyti. Elektriniai 
baltinių skalbimo aparatai, sudėjus baltinius, yra germetiškai už
daromi. Taigi jie galima bile kur statyti, nes nei nemalonaus 
kvapo, nei vandens gani negali į kambarį patekti. Paprastai 
prie aparato yra ir gręžtuvas

Paskutiniu laiku viena anglų elektros firma yra išleidusi 
į rinką kombinuotą skalbimo aparatą. Vadinasi, aparatas tar-
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nauja ne tik skalbimui, bet jo motorėlis naudojamas ir k. dar
bams dirbti. Pavy^d^iui, galima įjungti į mėsos malamą maši
nėlę, į vaisių presą, ledų mašinėlę ir panašiai. Taip išnaudoti, 
žinoma, yra visai tikslu, nes vien skalbimui aparatas gana retai 
naudojamas.

Skalbimo aparatai veikia automatiškai. Taigi skalbiant 
priežiūra nereikalinga. Tuo „būdu dažniausiai aparatai pa
leidžiami į darbą naktį, kada elektros energija teikiama žymiai 
papigintu tarifu. (Pav., Vokietijoj naktin, tarifas daugely vietų 
8—10 cnt. kw. — vai.). Vadinasi, apie 11 vai. vakaro į apa
ratą įjungiama elektra, o 5 vai. rytą aparato darbas sustabdo
mas. Bet dažniausiai jie taip sutvarkyti, kad paskirtą valandą 
patys automatiškai ir išsijungia.

Gal. liktai ne visais atvejais yra tuo patogu, kad iki šiol 
gaminami skalbimo aparatai yra didelio talpumo. Jie taiko
mi dėl apie 50 klg. baltinių. Tačiau su baltinių išskalbimu —> 
darbas nesibaigia, tad ir toliau lydi elektra. Juk elektriniai pro
sai surado išeitį iš taip labai varginančių ir gaišinančių aplin
kybių, kada reikia vartoti didelius, anglimi šildomus „lo
komotyvus“, — šiuo laiku yra įvairiausių formų, didumo ir 
medžiagos elektrinu prosų Jie jau taip norima ištobulint, kad 
ir tą, rodos, menką nepatogumą, stengiamasi prašalint, būtent: 
dabar ima vartoti be vielos prosus. Reiškia, prosai įšildomi ne
tiesioginiai (įjungus laidą), bet padėjus ant tam tikros plytelės. 
Toji plytelė paprastai vartojama ir kitiems virtuvės . rei
kalams_ Elektros prosai ne taip jau daug suima energijos. Pa
vyzdžiui, kad ir mūsų kauniškū tarifu skaitant (Elektr. Stoties- 
daviniais), neperdidelis 300 Watt prosas („Therma“) sunaudoja 
per valandą maždaug už 27 cnt. elektr, energijos.

Tačiau užvis labiausia elektra permainė virtuvės vaiz
dą. Čia ji užėmė visas tarnybos vietas, pradedant arbatos vir
duliu, baigiant kitais virimo aparatais. Dažniausiai daromos ir 
nedidelės plytos. Bet galima apsieit ir be jų. Tam užtenka tu
rėti vadinami universaliniai puodai, kuriuose galima ne tik virti, 
kepti, bet ir vaisiai bei daržovės sterilizuoti.

Be to, virtuvėj tenka tureli mažos atviros plytelės, kurios 
naudojamos mažesniems skubiems darbams, pav.: kai reikia pa
daryt sousas, iškepi kiaušiniai, ką nors paspirgyti, atšildyti ir 
panašiai.

įvairioms virtuvėms mašinėlėms sukti turi būti nedidelis 
elektromotorėlis, dažniausia Vs PS. Dauguma virtuvės puodų 
bei aparatų daroma su šilimos reguliatoriais. Vadinasi, užkai
tinus iki tam tikros temperatūros, elektros srovė sumažinama ir 
taip paliekama iš lengvo toliau virti.

Virtuvėj įstatomas ir kelių šimtų litrų talpumo vandens re
zervuaras. Iš čia imamas vanduo indų plovimui, voniai ir k
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reikalams. Rezervuaras, kaip ir kiti elektros indai, turi dvigu
bas sienas ir todėl rytą vanduo užvirintas beveik per ištisą d^e- 
ną, užlaiko 50—70° temperatūrą.

Taigi iš pasakyto aiškėja, kad švarumu, darbo greitumu 
ir patogumu — jokia jėga negali konkuruoti su elektra. Yra 
tiktai viena neigiama pusė, kad tuo tarpu dar elektros energija 
yra perbrangi. Ypač tie reikalai yra labai blogi mūsų krašte. 
Dalykas toks, kad kituose kraštuose už namų ruošos tikslams 
naudojamą energiją daro didelę nuolaidą, o čia to, kaip ir ne
pripažįstama. Pas mus taip yra Paprašius stoties už ruošos 
tikslams naudojamą elektrą padaryti nuolaidą, stotis per
žiūri kelių metų to buto sunaudotą elektros kiekį ir, tais davi
niais pasiremiant, išveda to buto kiekvieno mėnesio sunaudoja
mos ei. energijos vidutinį aritmetikinį. Prie to vidui, skaičiaus 
dar atatinkamą kiekį stotis nuo savęs prideda. Reiškia, kiek
vienam mėnesiui stotis nustato, kiek galima maximum šviesai 
sunaudoti elektros. Už tą kiekį, žinoma, reikia mokėt norma
liu tarifu. O jeigu vartodamas tą ar kitą ruošos aparatą sunau
dosi daugiau elektros už stoties nustatytą normą, tai už tą virš- 
norminį kiekį teks mokėti papigintu tarifu, būent: 85 et kw. — - 
valandai. (Normalus tarifas — už sviesą— 1,35 lt. kw — vai.). 
Stotis galinti pastatyt ir specialų skaitiklį (n. ruošos tikslams), 
tačiau esą tai neapsimokėtų vartotojui, nes be ko kita ir nuo
mos už skaitiklį reikia mokėt 1 lit. į mėnesį.

Užtat gal neapsiriksiu pasakius, kad prie tokių sąlygų, 
namų ruošos reikalams elektra tegali naudotis patys stoties šei
mininkai. O visiems. kitiems šį didelį patogumą kol kas tenka 
laikyt prabanga. Tačiau reikia tikėti, kad ateity dalykai pasi
keis, ir mūsiškės šeimininkės galės irgi pasidžiaugti šiuo dideliu 
technikos laimėjimu.
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Šių dienų visuomeninė santvarka moterį stumte stumia į 
visas darbo sritis, todėl nenuostabu, kad moters darbo klausimas 
ekonominių ir socialinių sąlygų išdavoje kas kartas darosi aktu
alesnis. Tūkstančiai skaudžiai liūdnų moterų gyvenimo likimų 
verčia kiekvieną moterį susirūpinti savo dvasiniu ir ekonominiu 
savarankiškumu, kurs jai laiduotų kurti pilnesnį ir tikresnį 
gyvenimą ir tada, jai ir viso gyvenimo našta gula ant jos pačios 
pečių. Pas mus iškilęs moters darbo klausimas gyvai pasireiš
kia didele moterų emigracija ir važiavimu į miestus. Kadangi 
šiandien moteriai kovoti už savo būklę, susirasti darbą yra kur 
kas sunkiau negu vyrui, tai ji daug daugiau nukenčia nuo nedar
bo, nuo negalėjimo užsidirbti sau pragyvenimo. Kiek moterų 
nedarbo ir nepakenčiamo gyvenimo aukų, kurios nuėjo slidžiais 
gyvenimo keliais, kiek apleistų senų ir jaunų, kurioms vienokia 
ar kitokia pagalba, parama bei globa būtinai reikalinga!

L. K. Moterų Dr-ja savo siekinių eilėje, tarp kitų, turi užsi
brėžusi gerinti medžiaginę moterų būklę, steigiant mergaitėms naš
lėms ir motinoms globos organizacijas bei įstaigas. 1929 m. įsteigta 
atskira mergaičių globos sekcija, kuri pasistatė tikslą teikti viso- 
keriopos pagalbos įvairaus amžiaus ir profesijos mergaitėms, sa- 
varankiškai gyvenančioms ar pradedančioms-gyventi Lietuvoj-?, 
ir svetur. Sekcija 1930 m įstegė Darbo Biurą Kaune, kurio tiks
las padėti surasti mergaitei darbo, patarpininkauti , tarp darb
davio ir darbininkės ir teikti nurodymus vykstančioms į užsie
nius, kur jos gali kreiptis reikale pagalbos. Apie šio biuro veiki 
mą, iškabinus geležinkelio ir autobusų stotyje plakatus —- per-. 
spėjimus, kad mergaitės saugotųsi išnaudotojų ir ieškotų dorų 
žmonių globos, lekios įstagos reikalas atsistojo visu ryškumu ir 
būtinumu. Tik keletą pavyzdžių iš patyrimo.

Kaimo mergaitė mažai pažįstamo atviliota į miestą, pames
ta gatvėje be skatiko laukti, kol būk tai jis ateis jos pasamdyti: 
Kelias dienas laukusi, išalko. nusigando. Visokie viliotojai ir 
agentai nuolat sukasi. Antra, 14 metų mergaitė dėl tam tikrų 
šeimyninių apystovų, net pačios sesers, kad užtušuotų jos sugy
venimą su vyru, stumiama į prostituciją. Kur dėtis tokiam 

-vaikui, neturint tėvų? Štai kalinė, paleista iš kalėjimo, atlikusi 
bausmę, be pastogės ir darbo — atsiduria gatvėje. Nepadėti to
kiam — parengti palankią dirvą naujam puolimu. Arba vėl: mer-, 
gaitė nėščia, tėvų išvaryta, kad pridengtų savo gėdą, bėga iš pa
žįstamo kaimo į miestą. Gimdo palėpyje, be priežiūros. Ar šu-
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nykimui ir pabėgimui reikia palankesnių apystovų? Tokių 
pavyzdžių šimtai, galima rasti.

Tai skaudžios žaizdos, kurios randasi dėl netinkamos so
cialinio gyvenimo santvarkos, kurias reikia gydyti, kad negim
dytų nauju. Darbo biuras tais ir panašiais atsitikimais rado pa
galbą, suteikiant kiekvienai atatinkamą aprūpinimą. Tačiau, ple
čiantis darbo Biuro veikimui, susidurta su dideliu sunkumu, kad 
mergaičių, kurios kreipiasi j darbo Biurą ieškodamos įvairios 
pagalbos yra kur kas daugiau, negu galimumo jas tuoj atatin
kamai aprūpinti. Ypač tas sunkumas buvo dėl atvykusių iš. 
kaimų ir dėl vienu ar kitu atžvilgiu puolusių mergaičių, kurioms 
tuoj surasti tarnybą ar padorų užsiėmimą sunku, o jos neturi 
kur prisiglausti ir iš ko gyventi. Šitie klausimai ir vertė kuo- 
greičiausiai steigti Darbo Namus, kuriuose mergaitės, neturė- 

. - damos darbo ir iš ko gyventi, gautų laikiną pragyvenimą, kol
susiras pastovią tarnybą, kad tuo būdu būtų apsaugotos nuo 
materialinio suskurdimo ir dorinio puolimo, negalint užsidirbti 
sau pragyvenimo.

-Darbo Namai įsteigti 1930 m. Nors gyvavimo laikotarpis 
dar neilgas, bet vaisių davė kuogražiausių. Per tą laiką jau ke 
liems šimtams mergaičių suteikta visokiausios pagalbos. Darbo 
Namų principas — duoti mergaitėms darbo ir mokyti tų darbų, 
kurie būtinai reikalingi darbininkei mergaitei. Tuo tikslu D. N. 
yra atskiri darbo skyriai, kuriuose gyvenančios D N. mergaitės 
dirba. Jos už tą darbą gauna pragyvenimą. Ten yra 20-ties 

___ lovų bendrabutis. D, N. mergaitės gyvena tol, kol gauna pasto- 
vią tarnybą. -Gavusios išeina tarnauti: Atėjusias į Darbo N. 
mergaites atatinkamai auklėjama. Laiks nuo laiko skaitomos 
atatinkamos paskaitos apie darbe pamėgimą, apie lengvo pra
gyvenimo ieškojimo pavojus ir 1.1. Pasitaiko, kad mergaitės, 
atėjusios stačiai iš gatvės ir pagyveninusios D. N. išeina geriau
siai nusiteikusios gyvenimui ir darbui. Dabar įstaiga turi ūžė- : 
muši 10 kambarių. Mergaičių kasdien gyvena 18—20. Nėš
čioms mergaitėms* yra atskiras kambarys. D. N. gyventojų 
sveikatą tikrina K. Miesto Savivaldybės skirtas gydytojas.

Esamoji įstaiga manoma plėsti, kaip patalpos atžvilgiu, 
taip ir daibo-skyrių, nes dabar jau patalpa per maža, norint pa
tenkinti ir padėti visoms pagalbos ieškančioms. Bendrabutis 
manoma praplėsti, įrengiant 40 lovų, ir racionaliau suskirstant 
Darbo Namų gyventojas. Tiesa; D N. rado prįeglaudą ir pabė 
gėlės iš tėvų mergaitės. Tokioms tarpininkaujama, kad tėvai 
atsiimtų. Keletą pavyko grąžinti. IŠ tėvų ir pačių pabėgėlių 
susilaukiama didžiausio dėkingumo, kad jas laiku ištraukia pa
vojui iš nasrų.

Šalia Darbo Biuro ir Darbo Namų dar yra sustojimo bend
rabutis, kur moterys už labai mažą atlyginimą gauna pernakvoti
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ir laikinai pagyventi, jei mieste turi atlikti kokius reikalus. Tas 
įstaigas veda Lietuvaičių Švietimo Dr-ja. Jos visos yra vienoje 
vietoje, Malūnų g-vė Nr. 24. Visos, reikalingos pagalbos mergai
tės, gali ten rasti savarankišką globą ir motinišką rūpestį.

L. K. Moterų Dr-jos Mergaičių Globos Sekcija, kurios ži
nioje, ir priežiūroje yra paminėtos įstaigos, priklauso prie Tarp
tautinės Mergaičių Globos Sąjungos. Turi savo ženklą, kurio 
spalvos balta su geltona. Tikslas, kurio Sekcija siekia — pa
dėti ne tik dvasios, bet ir kūno suskurdėlėms, kas kartą randa 
visuomenėje didesnį pritarimą. Šis socialinis labdaringas darbas, 
padės apsaugoti moterį nuo materialinio suskurdimo ir moralinio 
puolimo, suteikiant jai sąlygas ir apystovas būti naudinga ir pro 
duktinga visuomenės nare.

Sekcija savo darbą plečia ir varo ir provincijoje, įvesdam i 
didesnėse stotyse, traukinių išėjimo metu dežuravimą, patari 
mo biurus, rengdama mergaičių globos klausimais paskaitas ir t.f.

Artimiausi darbai numatomi šie:
1) Užmegzti ryšius su kalėjimais, kad iš anksto būtų galima 

numatyti, kokiu būdu bus galima kadėti moteriais, išėjusiai iš 
kalėjimo.

2) Rūpintis moterų emigracijos klausimu, nes daugelis 
moterų, emigruodamas į svetimus kraštus, nemokėdamas kalbų, 
nežinodamos vietos sąlygų, patenka į suvilioto jų rankas arba 
labai suskursta.

3) Paruošti skelbimus traukiniuose, kaip mergaitės turi 
elgtis kelicrėje ir pasiekusios kelionės tikslą.

4) Parengti mergaičių globos reikalu atatinkamų paskaitų, 
kuriose būtų išaiškinti mergaičių ir ypatingai našlaičių ir aplei
stų globos reikalas.

Sekciją šį moterų socialinės globos darbą, kiek jai leis jė
gos ir galimumai, plės ir. neišsilenkdama iš katalikių moterų 
principų, kuriais jai tenkavaduotis tiek asmeniškame gyvenime, 
tiek profesiniame darbe, moters darbo klausimą kels, kad jis 
tinkamai būtų pastatytas. O. Beleckienė-Gaigalaitė.

„GIEDROS“ DR-VĖS ŠEIMOJE. Nors nepersenai dar su
sirenkame į Alma Mater iš po linksmų vasaros atostogų, bet 
savo naujai pasirinktus užsimojimus jau stengiamės įgyvendinti.

Štai lapkričio mėn. 18 d. visos giedrininkės sustaria susi
rinkti prie šiltos arbatos stiklo, aptarti savo reikalus, pasidalinti 
mintimis, pasidžiaugti, pasigėrėti savo nuveiktais darbais, arčiau 
susipažinti, susidraugauti viena su kita. Ypatingai vyresniosios 
draugės stengiasi arčiau susipažinti su jaunesniosiomis draugė
mis, kandidatėmis, kurios tik ką suvažiavusios iš visų Lietuvos 
Įtampų, spindi besišypsančia energija, besiskleidžiančia jaunyste.

t ■ >
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Į šią musų taip kuklią, bet nuoširdžią ir malonią pramogėlę, atsi
lankė ir viešnių.

_  Tą jaukią šeimynišką arbatėlę pradeda Dr-vės pirm. E. 
Balčiūnaitė. Trumpa kalba pasveikina ji visas, viešnias ir nares, 
linkėdama, kad šio vakaro nuotaika ir draugiškumasi visada tarp 
mūsų liktųsi. Vėliavos kūma p. Krikščiūnienė sveikina visas 
nares, ypatingai jaunąsias, kurios, įstodamos į D-vę, ne vien tik 
mūsų eiles padidino, bet ir tvirtai pasiryžo prisidėti savo darbu 
prie Dr-vės gyvavimo, jos laimėjimų.

Šia malonia proga sveika mus ir atsilankiusios viešnios 
„Šatrijos“, ,,Birutės“ ir „Gajos“ atstovės .D-vės būrelių pirmi
ninkės, gražiai pritaikydamos vakaro nuotaikai savo trumpas 
bet nuoširdžias kalbas, linki, kad griedrininkės, supratusios pa
čios save, tinkamai įgyvendintų tikrą draugiškumą, susiklausymą.

Vakaro progamą paįvairinti, nepamiršta ir meno dalis. 
Draugės stengiasi kiekviena, kuo galėdama, pasidalinti su kito
mis: literatės skaito gražius kūrinėlius, deklamuoja. Kitos pa
dainuoja, pašoka gražų čigonų šokį ir t.t.

Žodžiu, vakaro nuotaika buvo linksma ir gyva. Pasilinks
minusios, pasidžiaugusios malonu vakaru, skirstomės, visos ku 
pinos naujos energijos darbui. K. J.

V. D. U. ŠTUD. ATEITTNIKIŲ „BIRUTĖS“ DR-VĖ. Jau 
ne pirmą kartą šiais metais birutininkės renkasi į vieną būrį ap
tarti savo reikalus, draugiškai, atskirai pasidalyti mintimis, nu
statyti gaires tolimesniam veikimui.

Š. m. lapkričio 14 d. įvyko „Birutės“ Dr-vės_ susirinkimasr 
Gerb. prof. Pr. Dovydaitis skaitė įdomią paskaitą: „Religinė ir 
tautinė lietuvės moters pasiuntinybė“.

Ne viena iš D-vės narių pakelta nuotaika grįžo iš susi- 
“rtnkimo. -------~ —

Kiekviena moteris savo sieloj turi išugdyti taurųjį moteriš
kumą. Jos siela turi būti plati, atvira visokiam žmoniškumui. 
Moteris neprivalo užsidaryti vien tik savyje, bet turi eiti į gy
venimą, į viešumą, kaip tikra moteris, o ne vyro sekėja, ir 
nešti žmonijai religinį ir tautinį atgimimą. Ta kryptimi eina 
ir visas „Birutės“ Dr-vės veikimas B. S.
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Recenzija
■ Kazys Zupka Kecioris, ŽUVĖDROS BANGOSE. Išleido J. 

Šiliukas. Kaunas. 1931. Kaina 1 It. Viršelį piešė Alf. Janulis. —
Į šių metų turtingą naujosios poezijos sūkurį įskrido K 

Zupkos — Žuvėdros... Iš tikro, negali nepasidžiaugti maloniu 
jųjų plasnojimu. Jaunasai poetas prabyla tyliu stebėjimu ir 
tyliu klausimu —

Dėkingai lenkias vakaro klūpojimuose šienpioviai, „ 
artojai uolūs

O, tu, ką nuneši rausviesiems vakarams, jaunyste?
5. pusi.

Tiesa, tai kuklus klausimas, tačiau kokia didžiulė pira
midė iškyla jis kiekvienam iš mūsų! Ten toli tūno mano idealas... 
einu prie jo... Ir... štai mano varguolio, našlaičio kelias. —
Tačiau, kaip liūdna... K. Zupka paklysta beribiuos toliuos... ir 
juoduos vieškeliuos mano vaikščioti — už dyką! Ir žodis raga
nos šventai nutilsta jojo lūpose! Kas per egzaltacija! Many
tum, kad jaunasai jau niekad saulės šypsnio neišvysiąs ir nie
kad nesurasiąs Gyvojo žodžio... Bet tas tik momentais, tiesa, 
sunkiais kovojimų akimirksniais, kurie aitriau, nei žuvėdrų riks
mas drasko jo jautrią/ sielą. Tokiose vietose jis daros tiesiog ne
besuprantamas, pav.:

Nesupratau, ką jos pasakė, 
Nesupratau, ką mano rytdienai minėjo — 
Man— be šilkinių angelų haliucinacijų,

'____ Man — be sapnų,, man — be kliedėjimų. 6 pusi,
į , * ’ ——T T II II “M —   Į  

Kas po tuo visu slepiasi — nežinia.
Tiesa, K, Zupka nesprendžia gilių problemų. Jis nesisten^ 

gia nustebinti aukštu stilium, ar ypatinga filosofija. Jo daina —- 
sielos rauda, našlaičio s dejonės. Čia visą poeto 
galia — jo kanklės. Gamta taip gūdžiai šnekas jojo posmuos:

Kai tu pro verksmą skųsiesi šiandieną, 
Šnekučių vietoje pravirks kažkur našlaitis, 
Anųjų valandų giedojimų —
Našlaičiais sudejuos nemunų pašlaitės.
Nors tikš ruplėm nebe po vieną lašą, 
Bet tavo liemenio nebebučiuos nė vienas. 
Vis užmirštas, vis verkiantis svyruoklis — 
Per ilgą naktį, per trumputę dieną. 11 pusi.

Visą K. Zupkos poeziją supa melancholija, švelnutis ro- 
mantizmas. Sielos skausmas taip virpa paprasčiausiuose jojo 
žodžiuose:

Mamyte^motina! —
Tu raminai mane, kai ašara pati dar triško.
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Dabar ir ašara pati jau nebeišsisunkia...

.Tu negali manęs paglostyti, ištiesti savo ranką,
Bet tą žinau: dažnai klūpi prieš gailestingą kryžių — 
Sunku taip kartais, rodos, jau širdis visai išsenka, 
Tik pajuntu — ir vėl kažkas liuosuoja iš tų dryžių.

12 pusi.
Jaunystė nerami. Ji turi vis ieškoti, nors eitų ir plačiau- 

siuoju keliu. Taip. Jos akys vis ieškančios. Jos akys vis klau
siančios. Tai sielos pažymys. Tai noras ir paskutinę valandą 
pabusti pranašu! Tai viltis susirasti seną vakarą ir naują rytą!

. Pas jaunutį mūsų poetą randame ir tikrai širdingo, naiviš- 
kumo, tiesiog pajautimo vaiko psichologijos:

Štai —
Verkia viršūnėse žiemryčių vėjai,
Verkia, ir juokias, ir viesulu sukas, 
Verkia ant motinos kapo našlaitis, 
Verkia, kaip pasakos geras berniukas.

18 pusi.
K. Zupka vis tik neatsilieka nuo kitų jaunųjų mūsų poetų. 

Tik jo naujoviškumai daug švelnesnioj formoj. Čia nerasim 
nei — Amžino Žydo, — nei — Klumpių Asfalte. K. Zupka re
tai kur tesučiumpa rimą. Tačiau čia pilnai pakanka esamo są- 
skambio. Jo neologizmai tikrai darnūs ir priimtini, pav., bežodė 
kryžkelė, rausvaakiai debesys ir p.

Dar įdomu pastebėti, kad mūsų naujieji poetai grįžta 
į seną aliteraciją. Žuvėdrose dažnai užtinkame.

Pav.:
Kai mylimi iš mylių mostai išsimoja... 25 pusi.

•. • •• • • • • . • ■ • • 
arba,

Vėlinių vakaras vėlinių veliume. 17 pusi.
Prisiminus poeto klausimą jaunystei, taip ir norėtų į galą 

pacituoti jam jo. paties posmelį: —
Išėjęs nors radau ir pažadėtą kryžių,
Ir nepabaigiamai linksniuojamą nedalią,
Bet sužinojau, ir, kad vieškeliai palaiminti, 
Ir, kad gyvenimas, kaip su širdim, mylėti gali.

Tikėkimės!
Bendrai, rinkinėlis daro malonų įspūdį. Nors viršelio ir 

popierio peleninė spalva nelabai žavi... M. K. Ragelė.
Redaguoja J. Tverskaitė. Karo cenzūras leista.
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