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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

5-6 Nr. 1932 metų Gegužės-Birželio mėn XII m.

*

■ ■ * *

1
Grįžta į vakarus mintys ir siela, 
Širdis, kaip pavasario vėjai žali, 
Šūkauja, šoka, klausyti net miela, 
Rodos apsvaigti, kaip burtais gali.

Sukasi debesys — vasarą neša, 
Vasarą neša ant džiaugsmo sparnų, 
Visą išgersiu, kaip vyną, po lašą 
Visą nektarą jaunystės dienų!

 Tr kaLjuodoji viešnia pasirodys ^- 
Kaulėtu pirštu pamos ir išves, 
Vieną tik ,,myliu” — vienintelį žodį 
Mano širdužė Dievuliui nuneš.

I

2
Žydinti, giedanti vasara ėjo
Pajūrio krantu,
Šūkavo, barėsi, švilpavo vėjai 
Ir bangos kartu. 

I

Saulės kasdien pajūry ridinėjo 
Ne viena, bet dvi...
Siela svaigiai ir karštai pamylėjo 
IŠ karto abi... .

s
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A. V ii u t y t ė 
Sekminėmis pakvipo

» . B

Tai pajunti miškų svaigumą nuostabų
Ir ąžuolų giedojimus šventus4 suprast nebesunku
Ir visą mielą kvapsnį pajunti iš to žalumo didžiojo beeinantį 
Iš tų žaliųjų jūrų — tų plačių laukų.

Nubučiuotum kiekvieną dobilą raudonveidį, 
Kurio visuos vainiklapiuos po vieną meilę įstatyta.
Visas žaliąsias pievas išeitum, išbraidytum
Ir ilgesį iš jųjų visą išraškytum.

Visur dabar taip pilna kaž kokio didumo. 
Visur taip šventa begaliniai.
O tos ganyklos ilgos, ilgos
Tie prietemų liūdni lakštingalų suokimai!

Visi takai Sekminėmis pakvipo,
Šalikelės beržų ir topolių vainikais užsidėjo,
Nes —■ kaž kur nugirsta, kaž kur jų nuklausyta buvo, 
Kad jaunas dabita Pavasaris jau yr seniai atėjęs. * ■

u
Dabar junti, kad-Meilė visur tyliai vaikštinėja.
Tai baltu dobilu pražįsta,
Tai žiogu sučeža žolėje,

— Tai dar kitaip,-- .... ......_____ .....
Dar daug gražiau 
po visą žemę vaikšto, klaidinėja.

. ’ ' Į

I -. ■ ■ '

B, Buivydai t ė 
Pradedančiairašyti

o 
o

c •

Tai ne raktažolė po Tavo langu žydi,
Ne aukso trupiniai ant žemės išbarstyti,
Tai vėveršiai mielų svečių šiandien atlydi, 
Topazais ir perlais jų rūbai išsagstyti.

Išeiki, pasitik tu juos už vario vartų
Ir aukso rakteliu duris atidaryki,
Nors žiaurus viesulas Tave piktai išbartų, 
Ir sodan su audra įsisuktų ne sykį.
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M. Lastauskienė

Pamotė
Jau antra para Gulbienė buvo marinama. Žmonelės bu

dėjo pasikeisdamos prie mirštančios lovos. Meldėsi, aktus 
skaitė, švęstu vandeniu šlakstė, o ligonė gulėjo vis žvalgyda
mos, ir siela nenorėjo pamesti sunykusio kūno.

— Dievuli brangus I — atsiduso Gulbienės brolienė, at
vykusi ją numarinti ir padėti palaidoti — tiek ilgai kankinasi 
pati ir mumis vargina... su visais atsisveikino, vaikus palaimi
no, ko dar belaukti... O juk ir man namai rūpi, karvė turėsian
ti, peniukšlis tebesipeni, — o čia sėdėk, kaip pririšta, kai li
gonė vis vienodai merdi ir negal numirti.

— Bepigu būtų numirti — prabilo Kalvienė, jau pagyve
nusi ūkininkė — nelinksmas buvo jos gyvenimas su girtuokliu 
vyru! Juk ir dabar būk išėjo grabo užsakyti, padėtirientas su- 
obliuoti... bene anam rūpi grabas! Miestely jomarkas tai ir val- 
kiojäsi, ieškodamas progos burną išmesti.. Negaila jai to skur
daus gyvenimo, bet gaila vaikus palikti...

— Oi, prisikentės vaikai! — sakė rauplėta ūkininkė, gal
va linguodama... Neilgai trukus sulauks pamotės, tai ir bus 
mušami, badu marinami.

— Eik, eik, ką čia kalbėti — pritarė Kalvienė — bet tik 
palaidos žmonelę, neilgai trukus parsives kitą vaikams kankinti 
pamotę. Žinoma, kokią ištvirkėlę; valkatą, neš dora neis už 
tokio priktadario.

— Kodėl neis —- juokėsi jauna žmonelė, pasipuošus bliz
gančiais karoliais — šiais laikais devyniems kailį nulupęs gali 
dar dešimtą parsivesti.

—- Gali tą padaryti, bet ne kiekvienas — sakė brolienė. •— 
Gauti gaus, bet tik iš tų ištvirkėlių, raganų, kurios mokės vai-

Sodinki Tu svečius į pačią pirmą vietą, 
Ir taurę džiaugsmingai su jais kartu išgerki 
Nors grūdus įmesi į dirvą sunkią, kietą, 
Jie derlių išaugins tikraį ne bile kokį.

Už metų už kitų tavi laukai rasoti 
Žiedais susidūmos, žiedais į dangų kelsis. 
Tava liūdna širdis vis nerami, nesoti 
Kartu su jais pakils ir Saulei siela melsis.
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kus kankinti! Dar tie didieji, kiek prakutę, išeis tarnauti, bet 
kūdikėlis pats mažasis kentės čyščių ant žemės.

Taip šnekučiavo žmonelės, kiekviena vis pasakojo apie 
blogus pamočių darbus... Kiekvieįna spėjo, kokia bus ta nau
ja Gulbienė ir, gailėdamos vaikų, šluostėsi ašaras. Niekas ne
kreipė dėmesio į vaikus, kurie alkieriaus tarpduryje stovėjo su
siglaudę. Petrukas septintų metų, o Valiūne aštuntų klausėsi 
ir viską savotiškai suprato. Išblyškę, nešvarūs veideliai pik
tai vaipėsi. Mirštanti gulėjo ramiai, jos lūpos kiek drebėjo ir 
iš primerktų akių riedėjo ašaros.

—Negraudinkit jai širdies — tyliai ištarė kažkokia se
nelė, rodydama akimis ligonę.

— Nebegirdi ana nieko —- užtikrino brolienė — kelis 
sykius klausiau, ar nori, kad nakvintumėm dvi naktis ar užteks 
vienos... nieko neatsakė...

Įėjo Gulbis, ir žmonelės nutilo; buvo tai žmogus aukštas, 
sū įdubusia krūtine, ėjo palinkęs, kaklą ištiesęs, lyg kaž ko 
ieškodamas. Jo sunykęs, rudais plaukais apžėlęs, veidas buvo 
liūdnas, šviesiai mėlynos akys žiūrėjo lyg pro miglą.

— Na ką —paklausė — rasit ana dar pasitaisys?,.
— Niekus kalbi — sumurmėjo Kalvienė — kūnas jau ap

miręs, tik siela negal persiskirti .
— Jurgi, — ištarė aiškiai mirštanti — eik šen, Jurgi, aš 

noriu su tavim pasikalbėti.
Ūkininkas priėjo ir, atsisėdęs ant mažos kėdutės, paėmė 

šaltą žmonos ranką,
— Gaila man tavęs, — tarė susijaudinęs, o iš akių ir vei

do galėjai suprasti, kad nemeluoja —* gal dar pagysi.
Mirštanti galvą papurtino.
— Nepagysiu — ištarė liūdnai — tu neilgai laukęs vesi 

kitą.., žinoma, reikia ūkininkės ir vaikams globėjos, tai ir vesk, 
ilgai nelaukęs, bet ne ką kitą, tik Barborą Tosaitę... ar sutinki? 
ar prižadi? — Gulbis susimąstė,

— Prižadu — ištarė po valandėlės. Veidas . mirštančios 
prašvito:

— Ačiū tau — sakė šypsodamos — dabar galiu ramiai nu
mirti. O jau laikas. Brolienėle, uždek žvakę!

Žmoneliai sujudėjo, klaupėsi; žvakė, drėgmėj laikyta, ne
norėjo degti. Knatas cypė, rūko, o vaškas lašėjo ant paklodės. 
Kol įsigavo ugnelė, jau Gulbienė nebekvėpavo. Gulbis verkė 
kūkčiodamas prisigląudęs prie velionies kojų. Žmonelės pus
balsiu meldėsi, o žvakė degė tratėdama, rūko plona dūmų juos
telę, ir liūdnai geltona šviesa blykčiojo ant nurūkusių trobelės 
sienų, apšviesdama šventųjų paveikslus. Vaikai suprato, kad 
atsitiko kažkas baisaus, ir pasislėpė alkieriuje. Pabaigus mal-

I
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das, moterys rėdė numirusią. Alkieriaus duris uždarė. Sutemo, 
Pro langelį žiūrėjo į našlaičius šviesus, gražus mėnulis,,. Lai
kas jau buvo vakarieniauti, bet niekas valgio neruošė, vaikų 
nepenėjo. Jie buvo alkani ir nuo šalčio drebėjo, bet nieko ne
sakė, nevadino, žinodami, kad motina nebeišgirs, neįeis sugul
dyti, Lopšely prie lovos miegojo visų mažasis broliukas, kurs 
nemokėjo nei vaikščioti nei kalbėti, ir vaikai neabejojo, kad 
bobutė jį sugavo pelkėje po tilteliu ir parnešė mamytei,

— Be reikalo parnešė tą lėliukę —- sakė Petrukas — 
mamytė tuojau susirgo ir dabar mirė,,. Naktimis klykia, kad 
buvo pratęs pelkėj pliauškėt, kaip varlė,

— Kodėl jį parnešė? — klausė Valiūne. Petrukas nega
lėdamas į tą klausimą atsakyti, tylėjo,,, Įėjo dėdienė su skar
dine lempute, parnešė pieno, duonos, ir glostė, šluostydama 
ašaras, sušiurusias galveles.

— Aš tavęs neišleisiu — tarė Valiūne, apkabindama dė
dienės kaklą. — Ar tu būsi pas mūs ir būsi visada?

— Pabūsiu dar pabūsiu — ramino moteris vaiką, — Dabar 
pavalgykit ir gulkit į lovelę...

— Ar mamytė visai numirė? — klausia vėl mergaitė,
— Atsikels ant paskutinio teismo — aiškino dėdienė,
— Ar už poros savaičių bus jau teismas? — klausė Pet

rukas. 1
— Aš noriu, kad jau ryt tas teismas prasidėtų — atsidu

so Valiūne,
— Pavalgykit ir miegokit — sakė dėdienė — ryk va

žiuosiu^ į bažnytėlę ir melsimės už mamytę.
Dėdienei išėjus, Valiūne ėmė tyliai verkti.
— Kas tau? — klausė broliukas. }
— Bijau pamotės —_ šnibždėjo drebėdama — tur būt ji 

labai baisi... Muš, kankins... aš bijau.
— Nebijok — ramino Petrukas — aš jos neleisiu, pa

spęstu spąstus, žinai tuos, kuriuose tatušis šešką sugavo,,, jei
gu nenuspaus jos geležys, su mietu pribaigsiu.

— Ana daugiau turi sylos! Rasi, yra tokia didelė, kaip 
karvė.

— Vistiek apgalėsiu! Pasiimsiu peilį, kur tėtušis parše
lį nudūrė, žinau, už balkio užkištas,,.

— Aš bijau, geriau bėgsiu — sakė mergaitė, glausdamos 
prie broliuko.

— Sunku pabėgti — atsiduso Petrukas — o kur tą ma
žytį paliksime? Juk jį pamotė užmuš!

— Paprašysiu tėtušio, kad broliuką atgal į pelkę nuneš
tų... atmeni, kai piemenys sugavo zuikelį, palaikė troboj, 
o paskui paleido... džiaugėsi zuikelis, nežinojo, kaip bėgti. Taip
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ir mūsų Andriukas džiaugsis, pliauškės po pelkę/ Jam bus ten 
daug linksmiau, negu lopšyj gulėti. Pamotė jo nebesugauš...

Taip tarės vaikai, kol sumigo, o-troboj susirinko kaimy
nai ir pradėjo kalnus giedoti. ■ *

Dvaro dirvonuose stovėjo-apleistas, mietais paramsty
tas, laužas, su nusvirusiu juodu stogu., mažais lopytais lange
liais žiūrėjo jis į plačias tuštumas. . Kol buvo miškas,. čia gy
veno miško sargas, dabar, kai paliko skynymai, kelmai pamažu 
trūnyja, o jaunas miškas neauga. *Kas norėjo/ ganė čia savo 
gyvulius, bet tuo plotu niekas nesirūpino. Apsigyveno čia To- 
sienė, apsitvėrė darželį ir šiaip taip maitinasi, eidama dienas, 
jeigu kas pavadino, imdama verpalus Ir nėrinius; Abidvi bu
vo nebejaunos, ir motina nuo dukters tik baltais plaukais sky- . 
rėsi ir labiau raukšlėtu veidu. Gyveno sau toli nuo kaimo ir 
nuo dvaro, niekam nereikalingos ir užmirštos. Atmindavo jas 
kaimynai per darbymetį ir atjodavo per pelkes prie darbo 
kviesti. Barbora brido, darbavosi; o motina visada tik verpė, 
tęsdama ilgą siūlą. Nešnekios buvo, nelinksmos, tai ir niekas 
iš svetimųjų jų nelankė be reikalo. Taip ir ėjo laikas — metai po 
metų, ir tos dvi moterys nieko nelaukė, nesvajojo, žinodamos, 
kad tik viena atmaina bus gyvenime — mirtis. Motina ture-? 
jo prisiruošusi įkapius ir truputį laidotuvėms pinigų.

-— Kai aš mirsiu, tu priimsi kokią vargšelę elgetą — sa
kydavo ramiai į ateitį žiūrėdama senelė. Ji dar buvo sveika, 
ir gyvenimas jos neslėgė... ;

Vieną pavakarį, kada liūdnai ūžė rudens vėjas, ne
tikėtai svečias atsilankė; tai buvo jaunas našlys Gul-: 
bis. Jo kojos buvo šlapios beveik iki kelių, nes reikėjo bristi , 
per pelkes, ir dabar vanduo varvėjo iš kiaurų senų batų. Bar
bora pristūmė jam kėdę prie šilto mūro ir paprašė sėstis, c 
motina, ėmė gailėtis jo mirusios žmonos ir paliktų našlaičių/ 
Klausinėjo, kaip auga tas visų mažasis ir kas šeimininkauja 
troboj.

— Yra svetima samdyta žmonelė — atsiduso Gulbis — 
bet, žinoma, taip ilgai kentėti negalima... Dėl to ir atėjau pa
sikalbėti... paklausti, nes noriu vesti jūsų Barborą..

Motina pažiūrėjo labai nustebusi, o Barboros veidas stai
ga nubalo.

— Kodėl? — paklausė— kodėl mane, o ne kitą iš so
dos...

Gulbis sumišo.
- Žmona taip, patarė ir, manau, neblogas bus jos pate • 

rimas... .
—■ Ach taip — atsiduso Barbora, ir jos akys paplūdo 

ašaromis.
— Nėra ko didžiuotis —ištarė, motina"'— esi beturtė ir

1 f' . x • ■ - . ’
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jau nebejauna,., iki šiol niekas nesipiršo, tai ir paliktų netekė
jusi... _

Barbora liūdnai susimąstė.
—- Ištekėti netruks, bet ar išpildysiu aš savo pareigas, o 

juk nelengva išpildyti... Ar mokėsiu būti trims vaikams mo
tina? d -

-— Juk tamsta vaikus myli, ir mano vaikai prie tamstos 
kimba... kad ir labai retai atsilankei pas nabašninkę, atme
ni, kaip negalėjai nuo jų atsikratyti, nenorėjo išleisti... vaikai 
atjaučia kas juos myli...

Kalbėjosi apie ūkį, apie vaikus.
-—Na tai ką paklausė Gulbis — ar ištarsi žodį, ar 

padėsi man vargus vargti?
— Tur būt man jau taip žadėta, kad ir ant senatvės — 

atsiduso Barbora ir išėjo, norėdama paslėpti ašaras.
— Tamsta nieko nežinai —• sakė tylomis motina — 

kaip labai tamstą mylėjo Barbutė jaunystėj. Gal būtų ir ište
kėjusi, kad ne ta meilė... Kiek tai buvo ašarų, kada vedei ki
tą!-Kol nusiramino; kol primiršo...

Gulbis nustebęs, susimąstęs žiūrėjo į mažą, sulopytą lan
gelį. Prisiminė jam seni laikai. Buvo jauna mergaitė su bliz
gančiais karoliais, su kaspinais plaukuose... juk ji jam pati
ko... šoko malūnininko vestuvėse. Kaip linksmas jiems buvo 

7 tas vakaras!.. Kodėl jis - užmiršo, kodėl išsižadėjo laimės...
Piršlys įkalbėjo, įpratino degtinę gerti, nuvežė į kitą kaimą 
pas nepažįstamą .merginą. Buvo ji stambaus ūkininko duktė, 
bet piršlys, nieko neslėpdamas, papasakojo, kad ji mylėjosi 

. su kaž kokiu karininku, kurs žadėjo ją vesti, bet porą metų 
mylėjęs, ją pametė... Mergaitė buvo pajuokta ir gadino jaunes- 

ö nėms seserims vardą, tai ir tėvas, norėdamas ją kuo greičiau
siai išleisti, paskyrė nemažą dalį. Gulbis ją vedė, bet laimės 
jų gyvenime visai nebuvo. Gulbienė negalėjo užmiršti savo 
mylimojo, vaikščiojo susimąsčiusi, neprakalbinama. Nepra- 
linksmėjo nei vaiką pagimdžiusi, o kas dar blogiau — ėmė vy
rą niekinti. Iš pradžių jo nemylėjo, o vėliau juo net biaurėjo- 
si. Jaunam ūkininkui buvo ilgu savo troboj, nenorėjo dar
buotis, tad pamažu ūkis smuko, skolos didėjo. Pagimdžius 
trečią kūdikį, Gulbienė susirgo ir mirė. Gulbiui buvo gaila jau
nystės, kuri praslinko be šilimos, be saulės, kaip miglota ru
dens diena... Dabar tik suprato, kad galėjo kitaip gyventi. Ir 
pats nustebo, kaip galėjo užmiršti geresnius laikus, kaip galė
jo taip skursti diena iš dienos. — Dabar jau senatvė — mąstė 
— ar ta ar kita, by tik vaikus prižiūrėtų, ūkį aprūpintų.

Barbora, ruošdamasi į naują gyvenimą, svajojo apie vai- 
kus.

I
■s*
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drobės siūdino vaika:

-— Užimsiu motinos vietą — mąstė su nepaprastu
džiaugsmu širdy — mokysiu juos poterių, vesiu į bažnyčią, 
darbuosiuos — verpsiu, ausiu, merginai kraitį sutaisysiu, ber- _ _ _ 
niūkūs į mokslą leisiu. Netingėsiu, ir pamažu gal atpratin
siu vyrą nuo degtinės. ”

Nesipuošė Barbora, kaip kitos sužieduotinės, o iš savo 
s baltinėlius. Išėmė iš skrynios kaspi

nus, karolius nuo senų laikų, varstė, dailino kaspinus vis dėl 
Valiunės. Motina atidavė jai pinigus, taupytus laidotuvėms.

— Juk ūkininkė būdama palaidosi —— kalbėjo šypsoda
mos — dabar pasipuošk, dukrele.

Barbora nemąstė apie naujas sukneles. Visos jos mintys 
sukosi apie vaikus, kuriems žadėjo būti motina.

Gulbio triobelėj šeimininkavo senelė, -kažkokia mirusios 
Gulbienės teta. Ji buvo liguista, labai išvargusi ir persenusi, 
tai ir snaudė visada norėdama miego. ■

— Išsimiegosiu kapuose — sakydavo šypsodamos,
Petrukas su Valiūne padėjo senelei: kiek galėdami linga

vo kūdikį, kol nusiklykęs užmigdavo, skuto bulves, šlavė as
lą. Menkas jų buvo darbas. Senelė juos nuolat barė, atsitikdavo 
ir skaudžiai subraukti.

— Pamotės sulauksite, tai šuvaldys jus — murmėdavo 
kosėdama —pamatysit valiūkai pipirų žemę!..

Gulbis dirbo dvaro miške, norėdamas sumažinti skolas 
ir grįždavo namo tik pernakvoti. Väikai kas vakaras laukė 
tėvo, kad jų įr neglamonėdayo, neatnešdavo dovanų. Dažnai

gulti... Jiems užtekdavo tik pamatyti tėvelį. Petrukas vis no----
įėjo paprašyti, kad neparvestų pamotės, prižadėti, kad jie ir taip 
bus geri, klusnūs. Norėjo daug kalbėti, bet nedrįso ir tylėjo. 
Baimė vis didėjo; fantazija veikė, ir vaikai įsivaizdavo, kad, pa
motė yra baisi šmėkla, vienas piktumas. Kartais atsilankydavo 
iš kaimo žmonelės, mirusios motinos draugės, atnešdavo saldai
nių arba bulkučių, glostė vaikus, bučiavo, savotiškai jų gailės 
damos.

— Našlaičiai — atsidusdavo — sunki bus jūsų jau
nystė!...

— Žinoma, neapseis be pamotės — kalbėjosi savo tarpe, o 
vaikams tuos žodžius išgirdus, kailis šiaušėsi iš baimės.

i Gulbis kelioms dienoms pertraukė darbą, sutaisė išpuvu- 
sias palanges-!! ėuiė baltinti krosnį. - _______ . ,

■— Ar jau bus Velykos — klausė Petrukas — kad taip 
puošies?

1'
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— Parvesiu jums motiną —aiškino tėvas —juk blogai 
jums be mamytės? Ar norite, kad parvesčiau?

Vaikai nieko nesakė, tik išbėgo tekini į alkierių. Valiūne 
ėmė tylomis verkti. ~

— Aš žinau •— sakė virpėdama — tai nebus mamytė!
— Aišku, parves mums pamotę, — sakė susimąstęs Pet

rukas, — bet tu neverk, nebijok.,, mesbėgsime... ’ • ——
—- Kame pasislėpsim, ir kas mus gelbės?
— Apsigyvensim miške i dar ne taip labai šalta; spanguo

lių yra — prisirinksim ir valgysime. Pasiimsim dėželę degtukų, 
ugnį susikursime, o juk galime nusinešti ir bulvių krepšelį ir 
duonos riekę.

— Ar neras mūs pamotė? — klausėJValiunė, šypsodamos 
pro ašaras.

— Pasislėpsim, kai pamatysim ateinant pamotę, įlipsime 
į medį... aš turėsiu pilną kišenių akmenų — kai pradėsiu svai
dyti, tai ir užmušiu..,

Tarėsi tylomis, ir nei tėvas nei senelė nesidomėjo, apie ką 
vaikai kalbasi.

— O kaip su mažiuku —klausė Valiūne - ar palik
sime? \

Petrukas susimąstė. \
— Palikti negalima — atsiduso — geriau nunešiu į pel

kes ir paleisiu. Ot jis džiaugsis! O pamotė nesugaus...
— Ar jisai moka nardyti, kaip antis?
— Žinoma moka, kaip ir visi vandens paukščiai.
Vieną rytą pabudę vaikai tėvelio jau neberado. Senelė 

aslą šlavė baisiai dulkindama, o pro atdaras duris veržėsi ru- 
-------dens miglos, maišydamosi su dulkėmis. " ’

Kur. tėtušis? — klausė Valiūne.
— Gulėkit ramiai, kol išvalysiu; neturiu laiko jums val

gyt paduoti, o atsikėlę neduodate ramybės.
Senutė šlavė stenėdama ir kosėdama.
—- Pasakyk, kur išėjo tėtušis?-—- teiravosi Petrukas.
— Išvažiavo pamotės parsivežti — susijuokė piktai se

nė — galit dabar ramiai laukti. Vaikai nutilo, davėsi nupraus
ti, sušukuoti. Senelė padėjo jiems pusbliūduką su bulviene, o 
pati nuvargusi krito į lovą. Vaikai buvo laisvi,

— Bėgsim! — sušuko Petrukas.
— Bėgsim.' — pakartojo atsidusdama Valiūne.
Pavalgė, greitai apsirengė, basas kojytes į klumpiukes įsi- ~ 

spyrė. Petrukas neužmiršo degtukų ugniai susikurti; įsidėjo į 
žiponiuko kišenių porą riekelių duonos.

=• Bepigu būtų, kad nedbroliukas—----sakė susimąsčiusi———
Valiūne.

11
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— Vis tiek palikti negalima — nutarė Petrukas.
Vaikas buvo suvystytas į vieną skepetą. Berniukas ne be 

vargo ištraukė jį iš lopšio. Mažiukas jmigęs nė nejuto, kaip jį 
tempė. Valiūne pradėjo nešti. Pūtė astrus rudens vėjas, ir vai
kai drebėjo nuo šalčio, bėgdami pašlapusiais takais pelkės link. 
Patvinęs vanduo blizgėjo, kaip sudaužytas veidrodis; klanai ir 
klaneliai tarp krūmų ir aukštų vikšrų atmušė tamsius debesis, 
kurie plaukė, kaip milžiniški paukščiai...

. — Šalta —- suvaitojo mergaitė.
—- Nieko, paprasime, o miške neužpūs vėjas, bus šilčiau—- 

ramino Petrukas.
Kūdikėlis, pabudęs ėmė verkti, pirma tyliai, paskui smar

kiau ir smarkiau.
— Anam šalta — sakė Valiūne — o vandeny bus dar šal

čiau... siaustuvėlis sušlapo.
— Ar manai, kad jis pirma buvo suvystytas? — juokėsi 

Petrukas, — aš žinau, kad jį visai pliką parnešė, paskui sukar
pė senus baltinius ir aprėdė... suvystytas negalėtų plaukti.

— Vanduo dabar labai šaltas, geriau neškimės į mišką, — 
pasiūlė Valiūne. ~

Vaikai sustojo ant pelkių kranto, patys nežinodami ką da
ryti.

— Dumbluose pasislėps — sakė Petrukas, -■— sykiu su 
varlėmis.

Pasidėję kūdikį ant samanų, vaikai stovėjo žiūrėdami į 
vandenį, o mažytis klykė iš visų jėgų, lyg šaukdamas pagalbos.

~ " r “Neiškilmingos buvo Gulbių vestuvės: vienodu jaunieji7
atvyko į bažnyčią; tarnai buvo liudininkais, seniukas kunigas 
surišo. Dar vienų mišių išklausė, pasimeldė Gulbiai ir, susė
dę į mažus savo ratukus, nuvažiavo pamažu namo, o arklys vos 
galėjo išbristi. Abudu važiavo susimąstę, neturėdami ką kalbė
ti. Ūkininkas tik arklį ragino, klanai pliauškėjo, ir vėjas liūd
nai ūžė, vaikydamas sudžiūvusius geltonus lapus.

— Kas ten? — klausė Barbora. — Pelkėse keistas bal
sas, lyg mažo kūdikėlio...

— Pelėdos ūbauja — ištarė Gulbis.
Kuo toliau važiavo^ tuo balsas artinosi. Dabar jau be 

abejonės galėjo suprasti, kad klykia vaikas.
— Čia kokia nelaimė — atsiduso Barbora -— o gal žmog

žudystė. Sustok, aš eisiu pažiūrėti.
Gulbis buvo nepatenkintas, bet nenorėjo priešintis žmo

nai pirmą dieną ir sustojo.
—■ Už tenka pa s mus tų vaikų, — sumurmėjo, — nereikia 

svetimais rūpintis.
f • . ■ '
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Theodor Däubler

Marmoro kasykla
o

(Tęsinys)

Per visą savaitę Mario nematė Sandros nei pliaže, nei 
pensione, nei Ifigęnijos namely.

Mario buvo šiek tiek nuobodu Marinoj Bassa. Jis būtų 
galėjęs išvažiuoti; niekas jo nevertė likti tame kurorte. Bet 
jis liko.

Vieną rytą jis važiavo savo mažu automobiliu į miesto 
apylinkes ir nuvyko net iki marmoro kalnų. Jo vaikystės die
nose Čia baigėsi važiuojamas kelias. Toliau ėjo blogi takai ir 
akmenėti pylimai, kuriais gabendavo marmorą į slėnį, ir kurie

Barbora bėgo per krūmus, kad ir kojos klimpo ir batus 
prisėmė. Ant tiltelio pamatė vaikus ir, pažinus, išsigando. 
Petrukas laikė ant rankų visai nuogą kūdikėlį, kuris klykė iš vi
sų jėgų.

— Ką jūs čia darot? — sušuko pribėgusi.
Vaikai visai nenusiminė, pažinę Barborą.
— Mes atnešėm broliuką atgal į pelkę, kad pasislėptų 

nuo pamotės — aiškino Petrukas.
Barbora, vaiką atėmusi, nusirišo nuo galvos skepetą ir, 

suvysčiusi, paslėpė jį po kailiniais.
— Vaikas numirtų pelkėje! Dieve brangus, taip šalta, o 

jūs basomis kojomis. Bėkim, tėtušis ant kelio laukta, parveš-į 
triobelę.

— Mes nenorime grįžti, bijome pamotės, į mišką bėgsi
me — šaukė vaikai.

Nelengva buvo pabėgėlius sugrąžinti. Barbora prižadėjo 
jiems, kad pamotės neįleis į triobelę, o pati bus jiems tikra 
motina.

Gyvenimas Gulbių trobelėj pasikeitė. Ūkininkas pajau
nėjo, vaikus pamilo. Darbavosi visą žiemą dvare, mokėjo sko
las. Parsivežė rąstų trobai pataisyti. Degtinės negerdavo, tad 
ir jo sveikata žymiai pasitaisė. Vaikai augo sveiki, prisirišę 
prie savo pamotės. Būtų visai užmiršę tikrą savo motiną, kuri 
buvo tokia liūdna, jei Barbora nebūtų mokius juos melstis kas 
vakaras už savo mirusią motiną. Vasaros metu dažnai juos ves
davosi į kapus, kur puošdavo mirusios motinos kapą. Pasakojo 
vaikams viską, ką gera žinojo apie tą nelaimingą moterį, pa
slėpdama tamsiuosius jos būdo bruožus.

13
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būdavo vienintelė susisiekimo priemonė su kalnynu. Dabar 
ėjo platus kelias į kalnų vidurį. Per siaurą slėnį, kuriame aidė
jo didžiųjų kasyklų^triukšmas, tiesėsi tas kelias aukštyn, pla
čiais užsisukimais vingiavosi per tamsius kaštanų miškus ir 
per plikas uolas, pro gilias bedugnes kilo iki pat marmorinių 
viršūnių. Tenai, atsidūręs į stačią uolą, jis staigiai baigėsi.

Iš tos vietos buvo galima matyti didesnę kasyklų dalį. 
Kaip blizgantys ledynai, leidosi į slėnį marmoro skardžiai. 
Sidabru žibėjo žemės gelmių turtai.

Mario paklausė keliu einantį darbininką, kieno yra visi 
tie akmens lobiai.

— O, jie yra įvairiausių ponų, —■ atsakė vyras. Po to 
paaiškino:

— Tenai, ta maža kasykla, į kurią eina šis vingiuotas 
takas — dešimčiai minučių nuo čia — toji yra Ifigenijos Me- 
cherini. Žinai tamsta — tos, kuri romanus rašo.

Mario nuėjo ten pėsčias. Buvo tylu aukštose marmoro 
salėse. Pro stambiai aptašytas, žalsvai šlakuoto marmoro ko- ’ 
lonas matėsi plūkus reginys į slėnį, kuris jungė sidabrines kal
nų aukštumas su sidabrine jūra.

Pavakarėj, grįžęs į Mariną Bassa, Mario susitiko pripuola
mai pajūryje Ifigeniją Mecherini-

— Žinai tamsta, kur aš buvau? — sušuko jis — tamstos 
kasykloj!

— Ak, kaip malonu tai girdėti! — atsakė senoji rašyto
ja. — Bet tai buvo, žinoma, varginga kelionė.

— Visai nėr-atsakė Mario. — Mano mažasis automobi
lis nuvežė mane beveik prie pat kasyklos. Puikus kelias. Ly- 
gus kaifL parketas. Nuo tos vietos, kur baigiasi plentas, iki 
tamstos kasyklos tereikia keletą minučių eiti,

Ifigenija tylėjo.
— Tamsta stebėsies, kokia paprasta kelionė į kalnus. — 

pridėjo Mario. — Nereiks nė valandos laiko ir tamsta būsi tenai. 
Ar suteiksi tamsta man tą džiaugsmą ir nuvažiuosi su manimi 
į kasyklą?

— Mielu noru. Man labai, labai malonu, —- palengva ir 
rimtai atsakė senelė. — Kada tamsta galėsi?

— Rytoj? Poryt?
— Aš prašyčiau rytoj, — atsakė Ifigenija.
Juodu susitarė.
— Būtų labai malonu, — kalbėjo Mario, — jeigu su mu

mis važiuotų ir tamstos sūnėnas ir ponia Sandra. Ar aš galiu 
juos pakviesti?

Ifigenija linkterėjo pritardama ir greit nuėjo.
Tuoj po vakarienės išėjo Mario ieškoti Lucido ir Sandros.

14
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Temo nepaprastai greit Po plačiašakiais kedrais, augančiais 
prie smėlėto kelio, jau glūdėjo naktis, o vėsus kalnų vėjas, pa
žeme, per gervuogių kerus šiurendamas, sklaidė dienos šilimą.

Sandra buvo viena. Ji neramiai vaikščiojo sodely ir kai 
Mario padavė jai ranką, pasveikino jį šiek tiek išsiblaškius.

— Turiu pasakyti, kalbėjo jis šypsodamas, — kad aš la
bai gailiuosi neradęs tamstos vyro.

Jaunoji moteris pažvelgė į jį tiriančiu žvilgsniu.
— Aš laukiu jo vakarienei,
— Įr jis vėluojasi? — paklausė Mario dar vis juokauda

mas.
■— Teta Ifigenija netikėtai jį pas save pakvietė, —- atsa

kė rimtai Sandra. — Bet aš manau, kad jis netrukus sugrįš.
— Sandra, ar tamsta žinai, kodėl aš atėjau? — paklausė 

Mario. — Atėjau tamstai išmėtinėti! Kodėl tamstos nematyti 
pajūryje? Jūra dabar tokia puiki: rami ir šilta. Ir aš visą lai
ką turiu vienas maudytis. Kai mes vaikai buvome, tamsta vi
sados būdavai drauge su manim.

— Nes mes buvome vaikai.
— Bet, Sandra, juk drauge būna ir tamstos teta! Ir ji 

dažnai klausia apie tamstą,
— Taip?
— Ypač rytoj ji tamstos pasiges. Rytoj tamsta būtinai 

turi vykti su mumis! Tamstos teta ir aš sumanėme daryti ma
žą kelionę į kalnus ir nuo tos kelionės turi ir tamsta neatsisa
kyti,

— O kur vyksite?
—_——Jfigenųa^nori pamatyti savo senąją marmoro kasyklą.

Sandra išsigando. Ji turėjo atsiremti į medį. Ir Mario 
tuojau nutilo.

Po valandėlės ji pradėjo kalbėti:
— Tamsta mane vis tebemyli, tiesa?
— Tikrai, Sandra,
— Kaip vaikystėje?
— Ir dar labiau,
— Tai dėl visko pasaulyje sutrukdyk tamsta tą kelionę 

į kalnus.
Ta akimirka sugrįžo Lucidus. Jis beveik nė nepasisvei

kino, tuoj nuėjo į trobą ir po kelių minučių sugrįžo į sodą su 
kelionės čemodanėliu rankoj.

— Ką tu darai? — sušuko Sandra, o jos balse virpėjo 
baimė.

— Aš išvažiuoju,
— Kur?

i
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— Į Pizą. Dešimtą valandą 13 min. išeina paskutinis 
tramvajus. Aš kaip tik dar suspėsiu,

— Ir tu nenori nė pavakarieniauti?
— Ne, Skubu. Labai skubu, Ifigenija nori, kad aš ry

toj būčiau pas mūsų advokatę. Sudiev, Sudiev, ponas Marin,
Lucidus, atsisveikinęs, tuoj pranyko tamsumoje, į'-
Sandra tylėjo. Sandra pažvelgė aukštyn: nakties dan

gus buvo giedras. Vienas tamsus debesėlis slinko virš jūros. 
Valandėlę ji žiūrėjo į jį. Paskui, nė žodžio netarus, nuėjo į 
namą.

Netrukus ji sugrįžo, nešdamosi rankoje ridikiulį.
— Grįžkime atgal drauge, tarė ji Mario, — Jei Lucidus 

ne namie, tada aš nakvoju pas savo motiną. Aš viena bijau.
Abu nuėjo palengva į miestelį.
— Bet tamsta, Mario, turi man tai padaryti. Tamsta at

sakyk tą kelionę. Surask kokią priežastį ir dar šiandien vaka
re pasakyk, kad ji nebegali įvykti.

Mario linktelėjo galvą. Jis nesuprato, kodėl Sandra neno
rėjo tos kelionės, bet jis neklausė. Kai jis, taip tylėdamas, ša
lia jos ėjo, pamatė, kad jos žingsniai buvo šiandien sunkūs ir 
netikri.

Pasukus į tamsų, tarp aukštų mūrų einantį, kelią staiga 
ji sustojo, susiėmė abiem rankom galvą ir žiūrėjo į žemę.

— Koks karštas vėl pasidarė oras. — sakė ji.—Saulei nu
sileidus tik kelis akimirksnius esti vėsu, bet paskui vėl išsiver
žia iš žemės šilima.

Ji pasirėmė į mūrą.
— Aš taip sunkiai einu,

____ — Aš bijaus dėl to, kad tamsta dienomis taip mažai tejudi - _____ 
ore — tarė Mario. — Tamsta turėtum plaukioti.

— Taip.
— Ir irkluoti.
— Taip,
— Tamsta turėtum mažiau rūpintis apie savo vyrą ir • 

daugiau apie savo vaikystės žaidimų draugą,
Sandra pažiūrėjo į jį tokiu žvilgsniu, kurio jis negalėjo 

suprasti ir nesuprato. Bet jis jį sau išsiaiškino taip, kaip norė
jo. Gal būt klaidingai. Jis uždėjo ranką ant jos pečių ir bučia
vo ją. Ir ji nė nesujudėjo.

Vilos sodely jie persiskyrė. Mario nuėjo pas Ifigeniją 
Mecherini. 

. • v«» ■

Nuėjęs pas jos namelį, rado jį užrakytą. Jis kelis kartus 
pasibeldė. Niekas neatsiliepė. Senutė miega, pamanė jis. Ta
da jis ėjo aplink namelį, nuo jūros pusės pažiūrėti, ar nėra ku
riam lange šviesos.
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Viršutiniam aukšte buvo vienas plačiai atidarytas langas, 
Jis pamatė prie stalo pasilenkusią, skubiai rašančią Ifigeniją. 
Ant stalo prieš ją stovėjo didelė žibalinė lempa, kurios blaivi 
auksinė šviesa krito ant ąžuolo, stovinčio prieš namą. Ji tai 
pakeldavo galvą, tai vėl ją, giliai susimąsčius, nuleisdavo, ir 
pasilenkus prie stalo pradėdavo vėl skubiai beveik audringai 
dirbti,

— Kas čia drįstų trukdyti?. — pagalvojo Mario, —- Ry
toj rytą bus dar nevėlu pasakyti, jog kelionė nebegalės įvykti.

* •- *' ■ '

Anksti rytą atėjusi Ifigenijos Mecherini tarnaitė pamatė 
baisų reginį. Atvykusi iš kaimo, kuriame ji gyveno, kaip pap
rastai tuoj ėjo į ponios darbo ir poilsio kambarį, ir rado ją 
ant rašomo stalo sukniubusią. Jos galva gulėjo nejudėdama ant 
didelio rankraščio lapo, dešinioji ranka buvo ištiesta ant stalo.

Pradžioj moteris manė, kad Ifigenija bus užmigusi bedirb
dama. Bet tuojau ji pamatė, kad senelė nebekvėpuoja. Ji at
vėrė žaliai dažytas medines langines, kurios buvo tik privertos, 
ir įleido į kambarį šviesą. -

Ifigenijos galvoj žemiau smilkinio buvo aiški, baisi šūvio 
žaizda. Greta rašytojos ant grindų gulėjo į tūkstantį šukių su
daužyta lempa, kuri švietė jai dirbančiai paskutinį darbą.

Tarnaitė norėjo šaukti pagalbos. Bet jr susiprato. Kas čia 
begalėjo padėti? Tad pirmiausia bėgo į Lucido butą, bet ten 
nieko neradusi, skubėjo į vilą, kur tikėjosi pamatyti Sandrą. 
Po kelių akimirksnių Sandra buvo prie mirusios. Ir ji, pama
čiusi, kad senelė yraTiežinomo piktadario šūvio nužudyta,. įsa
kė tarnaitei pranešti apie tai policijai.

Jos abi nuėjo laiptais į kiemą.
— Čia prieš namą aš jūsų lauksiu, pasakė Sandra.
Nors buvo dar ankstyvas rytas, bet saulė jau labai kai

tino. Sandra vaikščiojo po ąžuolu, kuris dengė vieną sodo 
kampelį vėsiu šešėliu. Ji negalėjo nieko galvoti. Ji žiūrėjo į 
žemę, sekė savo žingsnius, tarsi nepasitikėdama jų tvirtumu. Ir 
taip nepaliaujamai.

Staiga ji pastebėjo smėlyje po ąžuolu juodą blizgantį daik
tą. Ji kelis kartus gerai į jį pažiūrėjo. Paskum ji mėgino ženg
ti tolyn. Bet dabar jai rodės, kad tas daiktas į ją žiūri, savo 
blizgančiu juodu žvilgsniu ją seka. Ji atsigręžė. Dar kartą 
akylai į jį pažiūrėjo.

Tada ji pasiėmė jį nuo žemės.
Tai buvo saga. Tai buvo viena iš tų trijų didelių sagų, 

įsiūtų Lucido švarke. Dar vakar anksti rytą, pamačiusi vieną 
tų sagų baigiančią ištrūkti, prisiuvo ją tvirčiau. -

t
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Sandra išgirdo žingsnius ir skubiai įkišo savo radinį į 
kišenę. z

Atėjo policija. Ji nustatė, kas reikėjo nustatyti: kad 
Ifigenija Mecherini yra šūviu nužudyta, kad žmogžudys buvo 
įsiveržęs į kambarį ir iŠ ten bėgdamas numetė nuo stalo lempą. 
Po tę numirėlę paguldė ir uždegė žvakes.

Kaime tuojau kilo įtarimas prieš Lucidus. Ir Sandra bu
vo trumpai ištardyta, nors niekas jos toj piktadarystėj neįtarė. 
Tuojau paaiškėjo, kad naktį ji buvo praleidusi viloje; tai pa
tvirtino daugelis asmenų ją tenai mačiusių. Bet Lucidus, tas 
storžievis, lošikas ir girtuoklis, kuris arba neturėjo nė cento 
arba perdaug švaistė pinigus, tasai turėjo būti užmušėjas.

Prieš pietus jis sugrįžo iš Pizos ir buvo tuoj areštuotas.
Mario Marin, kuris keletą valandų prieš tą paslaptingą 

baisų . įvykį, buvo pas Sandrą ir žinojo apie jos vyro išvykimą, 
atėjo į policiją kaip liudininkas.

Įžengęs į tardytojo kambarį, susitiko akis į akį su Sandra. 
Ir Sandra pažvelgė į jį taip rimtai ir liūdnai, kad jis net išsi
gando. Jis išskaitė jos žvilgsny klausimą: „Kodėl vakar vakare 
tamsta nebeužėjai pas mano tetą? Šita nelaimė tada nebūtų 
įvykusi!”

Mario pateisino Lucidų. Jis tvirtino, kad Lucidus, išėjęs 
iš namų, turėjo skubėti į tramvajaus stotį, jei jis norėjo laiku 
suspėti. Toliau iš kvotos paaiškėjo, kad Ifigenija po pasikal
bėjimo su Mario pajūryje, nusiuntė savo tarnaitę pakviesti pas 
ją Lucidų. Prieš aštuntą valandą jis atėjo ir prieš 9 vai išėjo. 
Tarnaitė jį matė einant tuo laiku, kai ji trumpam dar buvo 
sugrįžusi pas savo ponią^ po tuo juodu drauge iš ėjo.-Pagal kelių 
liudininkų parodymus Lucidus tikrai važiavo tramvajumi, išei
nančiu 10 v. 13 m. iš Marina Bassa į Pizą. Taip pat buvo nu
statyta, kur jis Pizoje nakvojo — mažame viešbuty prie sto
ties, — ir kad rytą, 8 vai., kai Marinoj buvo rasta žmogžudys
tė, jis buvo užėjęs į Mecherinių šeimos advokato biurą.

Po to Lucidus buvo paleistas. Buvo įtariama ir rašytojos 
tarnaitė, bet tas įtarimas dar veikiau buvo atmestas.

Ifigenijos Mecherini, senos, bet vis dar žymios rašytojos, 
nužudymas sukėlė nepaprastą sujudimą. Praėjus dvidešimt 
keturioms valandoms nuo to šiurpaus įvykio, Mariną užplūdo 
didžiųjų laikraščių specialūs korespondentai.

Ir taip pasitaikė Mario susitikti savo laikraščio „Secolo” 
redaktorių, kolegą Placci.

. — Tamsta čia, Marin! — sušuko Placci. —- Mes manė
me, kad tamsta būsi atsidūręs kitame Italijos krašte, o tamsta 
nė neatsiliepi. Gal tamsta ir kūnu ir dvasia pasidarei panašus 
į žuvį? Toks įvykis! Pirmos eilės sensacija! Žinoma rašyto-
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ja —- nužudyta! Ir tokiu laiku, kai nieko nepaprasta nėra įvy
kę. Žmonės pusiau pamišo. Jau niekas nebenorėjo nė eilutės 
skaityti senosios rašytojos raštų, ir staiga visas pasaulis atsi
mena, kad kartą, savo jaunystėj žavėtasi jbs kūryba — na, tamsta 
jau žinai, kokia mūs publika. Mes jau spausdiname extra nu
merius. Mūsų šefo žmona nepaprastai gailėjosi, kad šios vasa
ros praleisti neatvyko į Mariną, bet į kitą kurortą. O tamsta 
tyli!

Mario širdy nubudo žurnalisto garbės troškimas. Jis pa
diktavo korespondentui telegramą, kuri tuojau pasirodė ir su
kėlė sensaciją. Antraštė skambėjo;

„Šiurpulinga Marinos mįslė. — Mūsų redaktorius Mario 
Marin liudininkas. — Ir jis tikrai tiki, kad senosios rašytojos 
sūnėnas nekaltas”.

Ir Mario buvo įsitikinęs, kad Lucidus nekaltas. Staiga 
tuo patikėjo ir visi kiti. Taip ir liko to prasikaltimo mįslė neatspė
jama. O tai buvo tikra mįslė! Kaip galėjo žmogžudys įsibrauti 
į vidų, jei namo durys ir langai buvo iš vidaus uždaryti? Ir šū
vis negalėjo patekti iš oro pro langą, nes langinės, už kurių 
buvo rasta negyvėlė, buvo uždarytos. Langas buvo peraukš- _ 
tai, ir iš oro pro jį negalima buvo įšauti. Tokiu būdu liko tik
resnis spėjimas, kad kas nors buvo kokiu nors būdu įsigijęs 
raktus ir įsibrovęs į vidų.

Po kelių valandų, padiktavus telegramą, Mario susitiko 
Lucidų. Jis pakratė jam ranką ir tarė su užuojauta: .

— Kaip tamstą visa tai turėjo sujaudinti! Tragiška tams
tos tetos mirtis ir tas baisus apkaltinimas!

Lucidus tik linktelėjo. .Jis buvo įgėręs. Jo akys buvo be 
jokios išraiškos. Jo galva atrodė pakrypusi į šalį, o rankomis 
jis nuolat darė plačius mostus, tarsi jis savo kūno judesiais no
rėjo kažką pasakyti, ko nebegalėjo išreikšti jo dvasia ir žo
džiai.

— Kas galėjo tai pamanyti, — sumikčiojo jis.
— Ir vis dar niekas nepaaiškėjo, — tarė Mario. — Poli

cija klaidžioja, kaip tamsumoj.
— Policija kvaila, — atsakė Lucidus. — Visai kvaila. 

Pavyzdžiui — ąžuolas?
— Taip, taip ąžuolas. Juk ten stovi didelis ąžuolas prieš 

mano mirusios tetos namą. Tiesa? Matai tamsta, tas ąžuo
las tikrai turėjo savo vaidmenį tame įvykyje. Aš esu įsitiki
nęs, kad žmogžudys sėdėjo medy. Ifigenija dirbo prie atdaro 
lango. Ji visados dirbdavo prie atdaro lango ir prie žibalinės 
lempos. Pirma buvo paleistas šūvis, kuris, gal būt, pataikė 
mirtinai. Po to šūvis į lempą, kuri apšvietė negyvėlę. Juk 
lempa buvo sudaužyta, tiesa?^

£
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— Tikrai, patvirtino Marioz — Bet uždarytosios langi
nės?

—- Juk yra ir kopėčios; —Matai tamsta, taip turėjo bū
ti. — Vargšė Ifigenija! Be jokios paguodos. — Tai ką, po
nas Marin, gal išgersi su manim kokį ąsotį?

Mario padėkojo. -
Juodu atsisveikino, ir Mario tuojau padiktavo „Secolo” 

telegramą, kuri turėjo dar sensacingesnes antraštes:
„Šūvis pro langą, — Lucidus Mecherini hipotezė.—- Tra

giškas ąžuolas”
To pranešimo turinys davė darbo policijai.

* *

Tą naktį Milano — kur buvo leidžiamas „Secolo” — ir 
Marina Bassa valdžios įstaigos pasikeitė keliomis telegramo
mis.

Rytą Mario sėdėjo vilos sode, toje pat vietoj, kur pirmą 
kart susitiko Sandrą. Staiga sodelio tyloj suaidėjo garsūs 
šauksmai. Išsigandęs pakėlė galvą ir pamatė prie lango stovin
čią ponią Salvatori, rankas laužančią ir be paliovos šaukian
čią: „Mano Dieve! Mano Dieve! Kuo visa tai baigsis? Kaip 
čia begyvensime?”

Netrukus išėjo iš namų Sandra ir greit priėjo prie Mario.
— Lucidus vėl areštuotas, tarė ji tyliai. — Ir žinai tamsta 

kodėl? Paskutinė „Secolo” telegrama sukėlė naują įtarimą.
Mario be galo nustebo. Sandra tęsė toliau:
— Šitos telegramos paakinta, k policija pradėjo^ šiandien—___

anksti rytą naują tyrimą. Ir iš tikrųjų palangėj esančioj gėlių >
lysvėj surasti kopėčių pėdsakai. O kopėčios, kurios tiems pėd
sakams atitinka, rastos sodo pašiūrėj. Be to, apžiūrėtas ir —
ąžuolas. Pastebėta kelios aplaužytos šakos ir keliose vietose 
nuplėšta medžio žievė. Vadinas, iš tikrųjų buvo kas nors lipęs 
į medį. Ir velionės padėtis ir į lempą pataikymas tvirtina, kad 
šūvis tegalėjo būti taikomas iš ąžuolo. Policija dabar klausia, 
iš kur Lucidus galėtų visa tai žinoti,

— Vadinas, tai hipotezė, kuri pasirodė esanti tikra, — 
atsakė Marlė.

— Bet policija mano dar daugiau. Ji vėl jį kaltina.
— O Lucidus?
— Tuo tarpu jis tyli, — atsakė Sandra. — Jei tamsta man 

norėtum padaryti didelį malonumą, tai prašau tuojau nueiti į 
policijos biurą.

Mario nė valandėlės netruko. Viršininko kabinete be 
Lucidus jis rado „Secolo” korespondentą, kuris buvo taip pat 
bylos reikalui iššauktas. -

V»
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—’ Gerai kad tamsta atvykai, Marin, — tarė koresponden
tas. — Tamsta patvirtinsi, kad telegramos turinį esu gavęs iš 
tamstos.

—■ Žinoma, — atsakė Mario. — Ar tuo netikima?
— Jeigu tamsta pats prisipažįsti, tai ne, -— tarė tardy

tojas,
— Ponas Mecherini būtų galėjęs tamstai tą patį pasaky

ti, — pridėjo Mario.
— Apie tai ponas Mecherini dar nevisai aiškiai pasisa

kė, —- atsakė tardytojas. —- Bet pasakyk, ponas Marin, iš ko 
tamsta esi girdėjęs apie tuos, taip tikrybei artimus, anos nak- 
ties įvykius.

Mario nusijuokė:
— Jei tamsta su dėmesiu perskaitysi mano telegramą, 

tai ten rasi atsakymą į šį klausimą. Visa tai man papasakojo 
ponas Mecherini.

Lucidus, iki šiol lyg ir be susidomėjimo sėdėjęs, atsistojo:
— Ar tamsta žinai, Mario Marin, kad esi begėdiškas me

lagis?
Mario nutilo. Jis visai Lucido nebesuprato.
— Ar tamsta žinai, kad tuo visiškai neteisingu tvirtini

mu gali padėti mane į kalėjimą? Velnias žino, kas tamstai pa
pasakojo apie šūvį iš ąžuolo. Tik ne aš. Ne aš, tikrai.

Po to kilo tarp jųdviejų smarkus ginčas, kurį sekė visi 
kambary esantieji su didžiausiu įtempimu. Bet kadangi Luci
dus ir Mario pasikalbėjimas įvyko be liudininkų, tai nė vienas 
iš jų negalėjo įrodyti, ką tvirtino.

— Be to, aš nurodau į tai, kad policijai jau yra aišku, 
kur as esu naktį buvęs, — aiškino Lucidus,— Ištirk, visa tai 
dar kartą, ponas viršininke, nuo pirmo iki paskutinio akimirks
nio. Ir tamstos vėl pamatysit, kad aš tiesą, tik tiesą sakau. 
Ar tą patį būtų galima pasakyti ir apie poną Marin?

Ir dar kartą buvo rūpestingai apsvarstomi Lucidus Me
cherini parodymai. Viskas sutiko. Buvo sunkiau išaiškinti, ką 
veikė tą naktį Mario. Jeigu toji, įvykio tikrumai taip atitin
kanti hipotezė, buvo ne Lucidus, o Mario Marin sugalvota, tai 
buvo pakankama priežastis Mario įtarti. Bet kiti faktai jį dar 
labiau kaltino. Jis turėjo prisipažinti, jog aną vakarą dar buvo 
nuvykęs pas Ifigeniją, norėdamas atsakyti sumanytą kelionę į 
kalnus. Kodėl jis tą svarbų faktą praleido nepasakęs pirma? 
Jis tai žinojo: Sandra norėjo, kad toji kelionė į kasyklą neįvyk
tų, ir taip paslaptingai ji to prašė, jog jam atrodė, kad geriau
sia apie tai tylėti. Iš to kilo visas jo apkaltinimas, tuo labiau, 
kad ir dabar jis negalėjo pasakyti, kokia priežastis vertė jį taip 
vėlai eiti pas rašytoją. Be to, buvo negalima įrodyti; kad jis
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visą naktį praleido savo bute, nors7 Mario tai ir tvirtino. Jo 
kambarys buvo partery, taigi jam buvo lengva nepastebėtam < * g * . * *--—išeiti.

— Tad pasakyk tamsta, ponas viršininke, dėl ko, tamstos 
manymu, aš būčiau padaręs tą žmogžudystę? — paklausė 
Mario.

— Aš nežinau, atsakė karininkas.— Bet tiek pat aš te
galėčiau atsakyti į šį klausimą, jei būtų kaltinamas ponas 
Mecherini.

— Tai vis dėlto būtų arčiau tiesos, — kalbėjo Mario, — 
kuris dabar turėjo gintis. — Ponas Mecherini yra neturtingas 
ir teisėtas nužudytosios turto paveldėtojas. .

— Bet ponui Mecherini ne taip jau rūpėjo tas paveldėji
mas, — atsakė tardytojas. —- Prieš keletą dienų jis tetos no
rą vykindamas pardavė jos marmoro kasyklą. Visą pinigų su
mą, kuri yra padėta viename iš vietinių bankų, teta padovanojo 
savo sūnėnui už pavyzdingą jos turto valdymą jai sergant. Tai 
buvo jos valia, kurią ji pareiškė savo pasikalbėjime prieš nu- — 
žudymą.

— Vis dėlto tas tūrėtų būt ištirta, — tarė Mario.
—- Taip pat ir tamstos santykiai su tuo dalyku, ponas Ma

rin, tarė griežtai tardytojas. — Man nemalonu, kad aš turiu 
tamstą areštuoti.

t?

A *

Lucidus Mecherini buvo antrą kartą paleistas iš kalėjimo.
Sandra be žodžių sutiko savo namo grįžusį vyrą. Šis, nu

sivilkęs švarką ir atsisegiojęs apykaklę, Išsitraukė iš spintos 
sąsiuvinį ir pradėjo skaiČTų prie skaičiaus rašyti. Jis rašė pa- " 
lengva ir nemikliai. Gal visą pusvalandį skaičiavęs, atsigręžė 
ir pasišaukė žmoną.

Sandra tuoj atėjo.
— Palikimas grynais pinigais siekia 124.000 lirų. Prie 

tos sumos namas, — tarė Lucidus.
— Ar to užteks išvaduoti Mario Marin iš kalėjimo? — 

paklausė Sandra.
Lucidus nieko neatsakė.
— Aš tavęs klausiu, ar tų pinigų užtektų paleisti Mario?
— Tam būtų mažai ir miliono. Ir dviejų milionų. Ar tu 

manai, kad policiją galima kyšiais papirkti?
— O ką tu darysi?
— Aš? Nieko.
— Nieko?
Sandra visai pribėgo prie savo vyro.
— Ar aš privalau tą avingalvį traukti iš sląstų? Prakeik-
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ta žurnalistų veislė! Kam reikia tuojau ištrimituoti visam pa
sauliui, jei ką nors nugirsta iš kurio nors žmogaus? Jis pats 
prisivirė košės,

-— Jis nekaltas! — sušuko Sandra, net jos balsas su
spiegė.

— Bene man tas rūpi? Ponas Marin iš savo profesijos 
taip labai įdomaujasi apie nusikaltėlius ir nusikaltimus, tai da
bar galės iš to eksperimento tik pasimokyti.

Jis juokdamasis atsistojo, kreivai užsimetė ant savo ru
dos čiupros kietą parudavusią šiaudinę skrybėlę, įsikišo į dan
tis juodą cigarą ir išspruko į sodą,

— Aš einu apžiūrėti mūsiškį namą ir atsakyti senąjį bu
tą, sušuko iš tolo žmonai,

Sandra žiūrėjo į jį valandėlę, Įsitikinusi, kad Lucidus jau 
tolokai nuėjo, apsirengė ir išėjo pas savo motiną.

Ponia Salvatori linksmai ją sutiko:
— Garbė Dievui, kad viskas jau praėjo! Tai buvo bai

sios dienos. Aš stebiuos, kaip aš visa tai pakėliau. O tu, ma
no vargše Sandrina?

Sandra verkė.
— Ir kas tuo būtų galėjęs tikėti! — tęsė motina.—- Ma

rio Marini Kodėl? Kuriam tikslui? _Ar jie teisingai įtaria? 
Ar jie, neturėtų ir jį paleisti?

Sandra vis graudžiau verkė. Veltui tildė ir ramino ją mo
tina. Sandra buvo nenumaldoma.

Vėliau atėjo vakariniai laikraščiai. Ten buvo rašoma, kad 
teisėjas vis labiau įsitikinęs, jog Mario esąs kaltas. Visai ne
aiškus esąs vėlyvas redaktoriaus atsilankymas pas Ifigeniją 
Mecherini. Be to, kalinys esąs perkeltas iš Marina Bassa da
boklės į PizošHšalejimą;““-^-—----- —

Kokios tai buvo nepaprastos, tirštos dulkės, dengiančios 
Migliarino miško skroblų liemenis, kurie žibėjo, tartum mėne
sienos sidabru nulieti? Per vasaros naktį, kaip žvilganti, me
talinė srovė, tiesėsi kelias. Kai nuskriedavo tuo keliu automo
bilis, sukildavo sunkūs, nepermatomi dulkių debesys, kamuoliais 
versdavosi ant krūmų, ir smulkučiai, blizgantys kristalai žvil
gančiu aksomu pridengdavo skarotas skroblų šakas ir gervuo
gių kerus.

Tuo keliu važiuojąs žandaras sulaikė savo automobilį.
— Prakeiktos dulkės! — keikėsi jis, — Ir pryšakinis 

stiklas ir prožektoriai apkloti storu sluoksniu. Jau tretį kartą! 
Atleisk tamsta, ponas majore! ___

Majoras, ilgesnės tarnybinės * kelionės išvargintas, buvo 
užsnūdęs. Dabar jis pakėlė galvą. Dulkės jau buvo kiek nu-
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gulusios. Kai šoferis nuvalė prožektorių stiklus, aiškus šviesos 
ruožas krito į pamiškę.

Ten stovėjo tarp gervuogių kerų jauna moteris. Ji buvo 
rūpestingai apsirengusi, bet visa balta nuo kelio dulkių. Išsi
gandusi ji žiūrėjo į spindulingas automobilio akis, kurios apa
kino jos žvilgsnį.

— Keistas atsitikimas, — galvojo majoras. Jis tuoj išli
po iš automobilio, priėjo prie nepažįstamosios ir mandagiai pa
klausė jos pavardės.

Tai buvo Sandra.
Kas tada visoj Italijoj būtų galėjęs nežinoti, kas buvo 

Sandra? Ir šis karininkas tai žinojo. »
Ji pasisakė vykstanti į Pizą pas teisėją. Kodėl? — Ji ne

norėjo pasakyti.
Savaime aišku, kad karininkas pasisiūlė ją ten palydėti. 

Likusią nakties dalį Sandra praleido" policijos biure ir anksti 
rytą buvo nuvesta į teismą.

Savo parodymus ji pasakė vieninteliu sakiniu kurį per pa
skutines valandas buvo sau mintinai įsikalus:

— Ponas teisėjau! Ifigenijos Mecherini užmušėja esu aš.
Senasis ponas, išgirdęs tokį prisipažinimą, ramiai padėjo 

savo rankas ant stalo, palengva atsilošė kėdėje ir akylai žiūrė
jo į Sandrą. Jis ilgai laukė. Pagaliau paklausė:

_____ ' „ - • ‘

—- Pasakyk, kaip gi tamsta tai padarei?
Tačiau Sandra nebuvo prisirengus išgirsti panašių klausi

mų. Ji tylėjo. Pagaliau atsakė tokiu tonu, kuris privertė tei- 
sėją nustebti:

—• Aš nežinau. Tikrai aš to nežinau.
____Teisėjas -valandėlę- laukė.—Atrodė,—kad jis galvoja-naują 
klausimą. Staiga jis paėmė raštų bylą ir ištraukė mažą, 
smulkiai prirašytą raštelį.

‘— Po tamstos prisipažinimo, gerbiamoji ponia, turiu įteik
ti šitą laišką jo adresatui. Ponas Marin rašė jį tamstai. Jis bu
vo sulaikytas. Bet tamsta gali pasitikėti, kad to laiško turi
nys liks paslapty.

Jis padavė jai raštą. Sandra ilgai užtruko, kol jį per
skaitė.

Mario laiškas šiaip skambėjo:
„Mieloji Sandra, aš negaliu teisėjui įrodyti baisiosios Lu* 

cido kaltės. Ir tamsta, nieko tikro apie tai nežinodama, tik gal v 
ką tikra nujausdama, taip pat to negali. Tačiau aš turiu tams
tai pasakyti, kad nebėra jokios abejonės dėl to nusikaltimo. 
Lucidus man davė medžiagos tai nelemtai telegramai; tas pats 
Lucidus vėliau viso to atkakliai išsigynė. Šitas melas, kurį aš
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vienas težinau, yra permenkas įrodymas teisėjui, bet man jo 
visiškai pakanka.

Ir tamstą tas įrodymas turi įtikinti, nes tamsta nujautei 
tą prasikaltimą. Nes kam gi būtum tamsta manęs aną_vakarą 
taip įsakmiai prašiusi, kad vykčiau pas tamstos tetą ir sutruk- 
dyčiau sumanytą kelionę į kalnus? Tamsta žinai, kad mano 
vėlyvas apsilankymas pas Ifigeniją įstūmė mane į kalėjimą. 
Tamsta žinai, kad aš nepasakiau to apsilankymo priežasčių. 
Tai buvo mano pareiga. O dabar yra tamstos tokia pareiga 
apie tai kalbėti.

Tamstos pareiga, Sandra! Ir dar daugiau, tamsta turi 
žinoti teisybę. Tamsta negalėsi tuo patikėti, ką policija apie 
mane mano. Tamsta to negalėsi, Sandra! Jau vien dėl to jaus
mo, kurį tamsta dabar jautei ir pergyvenai, kuris kilo iš musų 
vaikystės draugavimosi.

Kodėl tamsta neišdrįsti? Tamsta, Sandra? Ar tamsta 
galėsi mane paaukoti vyrui, kurio nekenti ir kurio nusikaltimą 
taip tikrai nujauti, kaip kad aš apie jį įsitikinęs? Mario.”

Sandra baigė skaityti. Ji žiūrėjo sustingusi į mažytį la
pelį, laikomą rankoje. Teisėjas turėjo ilgai laukti, kol ji pradė
jo kalbėti. Jis klausė:

— Vadinas, tiesa, kad tamsta aną vakarą prašei poną 
Marin nueiti pas tamstos tetą?

— Taip, atsakė Sandra.
— Kadangi tamsta norėjai sutrukdyti tamstos nenorimą 

kelionę į kalnus?
-— laip.
— Tamstos pardavėt be savo tetos valios jos kasyklą?
— Taip. -— -—

..-^= Grafui-Calzego? ~~
— Taip. .
— Tamsta, ponia Sandra, ar tamstos vyras?
— As.
— Ir tamsta norėjai sutrukdyti, kad Ifigenija Micherini 

nesužinotų apie tą neteisėtą pardavimą?
■ »T» • °— Taip-

— Ir dėlto tamsta padarei tą baisų nusikaltimą?
— Taip.
Teisėjas vėl nutilo. „ Jis žinojo, kad Sandra netiesą sakė. 

Tą rytą buvo apklaustas naujas liudininkas grafas Carlo Cal- 
zego di Monte Minuto, iš kurio jis sužinojo, kad ne Sandra, bet 
Lucidus pardavė kasyklą. Grafas dar tebebuvo teismo rūmuo
se. Jis buvo pašauktas, bet stovėdamas prieš Sandrą, jos ne
pažino. Tik kai Sandra jam priminė kaimietę, su kuria jis kal
bėjosi pas „Ifigeniją Mecherini” kasyklą, grafas ją tuoj atsi
minė.
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Kai liudininkas išėjo, teisėjas ztarė Sandrai;
— Turiu pripažinti, kad paaiškėjo, jog tamsta padėjai 

parduoti kasyklą. . . >
— Žinoma. <
— Ir kad ponas Marin tamstos liudijimo dėka yra visai 

išteisinamas?
— Savaime aišku.
— Iš kitos pusės aišku, kad kasyklos pardavimo reikalus 

vedė tamstos vyras, o tamsta, gerbiamoji ponia, tebuvai statis
tė jo komedijoj. Kodėl tamsta mėginai jį išteisinti, tvirtindama, 
kad jis nieko bendra su pardavimu neturėjęs?

— Dėl to, kad jis yra mano vyras, — atsakė Sandra.
— Ponas Marin sako savo laiške, kad tamsta jo nekenti.
— Tai netiesa! sušuko Sandra. — Ir jis nekaltas, ponas 

teišėjau! Visiškai nekaltas! Aš esu žmogžudė!
— Jeigu tamsta taip nori,— atsakė teisėjas atsistodamas ir 

tarnui paskambindamas. — Bet tamstos vyras yra vis dėlto tam
stos kaltės bendrininkas. Ponas Marin, žinoma, dar šiandien bus . 
paleistas.Pagal tamstos liudijimą! Ir po reikšmingo grafo prane
šimo. — Prašau tamstą turėk kantrybės iki šios dienos popietės.

Tą pačią dieną po piet Lucidus buvo vėl areštuotas ir dar 
kartą ištardytas. Bet jis vėl išsigynė, vėl teisinosi nužudymo nak
tį nebuvęs Marinoj. Kai pagaliau jam pasakė, kad jo žmona sa
kosi esanti kalta, jis patraukė pečius ir tarė:

— Gali būt.
Tada teisėjas vėl liepė pakviesti Sandrą. Pirmiausia jis pa

pasakojo jos vyro žodžius.
------ =-Vadirias, ir jis laiko mane kalta? paklausė Sandra.

— Jam taip atrodo, — atsakė teisėjas.
— Jis taip mano?!
— Taigi.
Sandra ilgai vaikščiojo po kambarį. Jos žingsniai darėsi 

vis greitesni ir neramesni.
— Ponas Marin bus laisvas, tiesa? paklausė ji pagaliau. —- 

Jis niekad nebus areštuotas?
— Ne, nebus.
— O mano vyras bus laisvas?
—- Galimas daiktas.
— O aš esu žmogžudė?
— Kadangi tamsta tai sakai, ponia.
— Ir kadangi mano vyras taip mano?!
— Taip,
Sandra nervingai sujudėjo, staigiu rankos mostu atidarė 

savo mažą ridikiulį ir kažko jame ieškojo. Ji tuoj surado tai ir 
padėjo vidury stalo didelę, juodą sagą.
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A. V i 1 u t y t ė.
Per dykumą
Čia nėra palmių, klonių,
Čia didi, plati dykuma,
Tik vienas beduinas meldžias ryto saulei
Užeiki čia,
Užeik į palapinę, mielasai keleivi.
Šiandieną niekas manęs nepakviečia.

* ’ X

Aš vienas eisiu. Ir širdgėlą nešiosiu vienas. 
Paklydusiu keleiviu gyvenimą prasikaštysiu. 
Praeisiu žemę nematydamas baltų lotosų 
Ir plačios šakos cedro nebus niekad man pavėsiu.

Visur taip maža palmių ir oazių,
Kai kur tik beduinai rankas iškėlę meldžiasi po vieną.
Tu, Viešpatie, ko nesutvėrei ir mane beduinu?
Aš šaukčiau didžią garbę Tavo visiems tyrams.

Žinau, paklausi mane vieną valandą
— Kas žemėj tavo padaryta?
O mano nieko. Nieko juk. t
Aš juk tik pėda karavano didelio,
Mažutė pėda tik minutei Sacharos smėliuos palikta.

— Ponas teisėjau, tarė ji tyliai, — aš atėjau pas tamstą, 
norėdama išgelbėti nekaltą žmogų: poną Marin. Jam išvaduoti 
aš buvau pasirengusi prisiimti kaltę ant savęs. Bet nusikaltimo 
naštą norėiau nešti drauge su savo vyru. Žmonės gali mane va
dinti žmogžude! Aš pati galiu save vadinti žmogžude! Bet tas, 
tas, kuriam priklauso toji saga.-------- —

Sandra pradėjo nervingai verkti. Kai ji vėl galėjo kalbėti, 
buvo ramesnė, Ji papasakojo teisėjui, kur ji buvo radusi sagą ir 
ką toji saga reiškė. Ji papasakojo jam viską, ką žinojo.

Lucidus buvo atvestas prie Sandros. Dabar jis prisipažino. 
Dabar paaiškėjo ir tai, kad Lucidus nužudymo naktį nepastebė
tas išvyko iš viešbučio Pizoje, nes jo kambarys buvo partery, ir 
taip pat nepastebėtas vėl sugrįžo.

Sandrą paleido. Netrukus ji gavo Mario laišką. Jis norėjo 
ją aplankyti. Bet Sandra jam atsakė, kad judviejų draugystė, 
tokiose liūdnose aplinkybėse atnaujinta, nebegalinti tęstis, ir ji 
prašė Mario, kad jis liktų jai tolimas ir niekad nebeatvyktų į 
jos kaimą. Vertė J. J -1 ė.
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Moterys M. Peckauskaitės raštuose
(Tęsinys)

Meilė Viktutei yra šventas ir amžinas dalykas. Ji negali 
keistis, negali pasibaigti. „Meilė, mano nuomone, tada tėra tik
ra, gryna ir verta to vardo, jei tveria ligi mirties,” (VI,134). 
Skaidri, dorovinga Viktutės siela kęste nepakenčia tų žmonių, 
kurie savo meilės objektus nuolat keičia. Amžinoji žmogaus 
siela nėra tada nė kiek aukštesnė už šį materialinį pasaulį, 
„kur visos gėlės taip trumpai težydi.”

Tokia tat Viktutės meilės teorija. Ji rado savo idealą dak
taro Antano asmeny. Jis toks, kokio Viktutė norėtų: religingas, 
doras, Susipratęs lietuvis patriotas, altruistas, muzikas, daini
ninkas — žodžiu, Švelniausios sielos žmogus.

Meilė Viktutės širdy išsiskleidė nuosekliai, palaipsniui. 
Jau nuo pirmo pasimatymo klebonijoje, pradeda domėtis, toliau 
pirmas vizitas, bendri koncertai, mokymasis lietuvių kalbos, 
knygos; vėliau susidraugavimas, ilgesys, svajonės apie ateitį ir 
darbą, susižadėjimas...

1 Mylimieji susižada, prisiekdami dirbti atbundančiai Lietu
vai. „Sergėk Dieve, mus tik vardu būti lietuviais! Mes esame 
pionieriai, o pionieris turi imtis kiekvieno darbo ir nepailsti ne 
valandėlės.” (VI, 138). Čia meilė paremta aukštesniais tikslais, 
pasiryžusi apimti visą pasaulį, atnaujinti žemės veidą. Tokia 
meilė tikrai verta žmogaus. _

Abejonių ir svyravimų maža. Tiesa, įvedamas viens kits 
asmuo, kaip intrigų pinėjai (pav., p. Ona, norinti iš Viktutės pa 
veržti daktarą ir stud. Jonas — Viktutę). Bet jie visai nesukelia 
baimės būsią laimėtojai. Reikia pasakyti, kad autorė galėjo 
daugiau sustiprinti įvestus elementus. Psichologiniai momentai, 
sustiprinti intryga, meno veikale yra įdomesni ir gyvesni.

,,Viktutės” fabuloje randame psichologiškai išvystytą cha
rakterio evoliucijos pavyzdį Viktutės ir daktaro asmeny, Vik
tutė leidžia skaitytojui įeiti į jos sielos vidų, pajusti jos pergyve
nimus. Pačią Viktutę charakterizuoja jos autocharakteristika 
ir dialogai su kitais veikėjais.

M. Pečkauskaitė tikrai meniškai atvaizdavo idealius žmo
nes, nes toji jų kilnioji meilė mums suprantama, psichologiškai 
ir pakankamai motyvuota. Idealizmo momentas labai ryškus. 
Aplinkuma, kurioje veikia „Viktutės” asmenys — inteligentiš-
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ka, fonas pagrąžintas, muzika, poezija, šventėmis. Nuotaika 
idiliška, nušviesta dorine šviesa ir meile.

Panaši idealiste „Mėlynojoj Mergelėj” yra Miriam. Tai tie
siog ne šio pasaulio žmogus. Ji studentė, mistike, amžinojo gro
žio ieškotoja, studijuoja Šveicarijoj. Savo mylimąjį stud. Jurgį 
vedasi į Tellio koplytėlę ir čia daro amžinos meilės priesaiką — 
lig mirties ir po mirties. Šiuo momentu Miriam pastebi, „kad 
niekas pasauly nenutinka aklai, kiekvienas įvykis turi paslėptos 
prasmės, kurią reikia saugoti ir sunaudoti savo sielos labui. Tu
rime būti patriotizmo didvyriai, kaip Teil. Mudviejų suvienyti 
gyvenimai turi stovėti po tėvynės vėliava.” (III, 238). Kaip Vik- 
tutės, taip ir Miriam erotinė meilė eina tik per religiją ir pa
triotizmą?'"

Miriam, grožėdamosi gamta, pastebi, kad šitas grožis tė
ra tik amžinojo šešėlis. ,,Man rodos, kad einame į begalę... į idė
jų pasaulį... Ak čia vis ne tas, ne tas! Čia viskas taip greitai 
vysta krinta. Aš trokštu gėlių, kurios niekad nenužysta, 
žvaigždžių, kurios niekados negęsta” (III, 262). „Ir valandomis 
žavi mane mirtis...” Tai mistiškos sielos paveikslas.

Panašiai M, Pečkauskaitė vaizduoja novelėje „Anuomet” 
kaimietę Roželę. Dievas, tėvynė, meilė ir pasiaukojimas — 
Roželės Banytės sielos perlai. Šioj novelėj autorės vaizduojamas 
spaudos draudimo laikotarpis. Roželė — knygnešė, pasiryžusi 
tokiam šventam darbui ir gyvybę paaukoti. Roželė myli savo 
kūdikystės draugą Kastį Vytą. Kastis tarnauja Peterburge po
licininku, bet sielos gilumoje dar tebesąs žemaitis. Nors daug 
gražių ir mokytų panų ten mieste sutinka, bet Roželę prisiminus 
„tuojau ir bus širdis beperštanti”. Roželė lyg ir drovisi erotinės 
meilės. Gal geriau būtų gyventi, kaip toje aukso knygoje para
šyta: „Tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė, išskyrus mylėti Die
vą ir Jam vienam tarnauti.”

Novelė „Anuomet” išsiskiria iš kitų kūrinių savo fabulos 
komplikuotumu, intrygos ir emocijų gausingumu. Randame as
mens ir tėvynės meilės motyvų, gilios melancholijos. Asmenų 
charakteristika gyva ir psichologiška.

Bendrai apžvelgus, M. Pečkauskaitės sukurtas mergaitės ti
pas^—ir dvarininkės ir studentės ir kaimietės—beveik tas pats: 
meilė, pasiaukojimas, Dievas ir tėvynė. Erotinė meilė eina tik per 
religiją ir patriotizmą, o kitokio susisiekimo autorė beveik vi
sai nenumato. Roželės amžiaus mergaitę M. Pečkauskaitė 
vaizduoja su tokia kūrybine jėga, kad negali nesidžiaugti jos 
religingumu, nesistebėti Miriam sielos mistiškumu ir Viktutės 
veikliu patriotizmu. Gyvenimo tikrovėje tokių asmenų maža 
yra. Ir todėl „Viktutė”, „Anuomet” ir ,,Mėlynoji Mergelė” bai
giasi susižadjimu: arba veikalas baigiasi, arba mylimieji amžinai 
persiskiria.

I
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Toliau — subrendusios moters tipas, motinos asmuo M. 
Pečkauskaitės kūryboj/ Praėjo jaunystė, džiaugsmas ir laimė, 
lieka šiurkšti realybė, kentėjimas ir viltis. Apysakos „Sename 
Dvare” Mamaitė išsiilgusi džiaugsmo, amžinybės. Tai materia
liniame pasauly kenčianti siela.

Mamaitė —- „Senojo Dvaro” centrinė figūra. Idealiste, 
romantikė, svajotoja, su realiu gyvenimu nieko bendro nenorinti 
turėti. Nuobodžios jai šios žemės giesmės. Bet tuo tarpu ji ver
čiama būti realaus gyvenimo žmogumi, dvaro šeimininke ir vai
kų motina. Ji prikalta prie žemės, prie to, jos supratimu, nu
blukusio grožio. Ji tai pati jaučia ir supranta. Čia ir glūdi jos 
asmens didžiausias tragizmas. Ji turi du pasauliu; idėjų ir rea
lybės—kur vaikai, vyras, ūkis. Nors kenčia dėl to skilimo, bet 
savo valia ji pasiduoda pareigai. Pareiga normuoja visus Ma
maitės pasielgimus; pareiga jai aukščiau už malonumą. Ji męka 
net asketiškai save pergalėti, kad tinkamai atliktų savo parei- . 
gas. Ypač jai sunku tvarkyti ūkio reikalai, versti tarnaites dirbti. 
Sunku Mamaitei daryti tai, kas svetima jos prigimčiai, kas taip 
žiauriai realu. Bet Mamaitė neprotestuoja, nekelia barnių ir 
audrų namuose. Ji „taikos audėja”, Ji kantriai ir mielai aukoja
si pareigai, niekam nesiskųsdama, o įtikti vistiek neįtinka nei 
vyrui, nei jo giminėms. Visi sąko jai pamokslus, moko šeimos 
dorybių, bara už tai, kam vaikams leidžianti žemaitiškai kal
bėti.

Tik retomis laimės valandėlėmis Mamaitė gali džiaugtis. 
Ji visa siela veržiasi prie grožio. Grožis Mamaitei — Dievo nu
jautimas. Ji labai mėgsta literatūrą, „Kaip kūnas oro, taip 
mano siela trokšta grožio, reikalauja dailės. Bet iš visų jos 
šakų tiktai viena man dabar tėra prieinama — literatūra. Tad 
kaip bitė iš žiedų medų, taip aš čiulpiu iš jos gėrį, svaiginuos 
poezijos burtais, gyvenu kartu su jos herojais ir užmirštu viską, 
viską. Ir tai yra tikrai „mano valandėlė”, (II, 145.). Vyras, radęs 
ją skaitančią, būdavo nepatenkintas: reikia žiūrėti virtuvės, tar
nu, kiaulių. Todėl retai tegalėjo būti tos „mano valandėlės”, 
nes Mamaitė negali daryti to, kas nemalonu kitam artimam 
žmogui, ypatingai, jei tai liečia vien tik jos pasigėrėjimus.

Muziką Mamaitė mėgsta visa savo gyvybe, visa siela. Gro
ja žymiausių kompozitorių kūrinius. Iš pradžių paprastai Schu
mann*© „Warum”, „nes siela pilna pilna klausimų,,, klausimų 
į kuriuos nėra atsakymo... Kodėl žmogaus sielos esmė yra ilge
sys? Kodėl žmogūs nutvėręs tai, ką buvo vijęsis, apsivylęs sako: 
ne, tat ne tai! Kodėl žmogaus sieloje žydi gėlės, kurių kvapu 
niekas nesigėri? Kodėl viso ko galas yra mirtis?” (II, 36),

Mamaitė turi ir tinkamą partnerį p, Jonavičių, grįžusį iš 
užsienio dvarininką, kuris tikrai artistiškai griežia, „Laukiu tų
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musų muzikos vakarų, kaip didžiausio gėrio”. (II, 146). „Ilgėji- 
masis saulės”... net šaltą ir lietingą vakarą atitraukia p. Jonavi- 
čių į senąjį dvarą. Atvažiuoja su violančėle, nes viena Mamaitė 
jam tegali akompanijuoti.

Vyrui Liudvikui nepatinka tie jų muzikos vakarai ir tas 
muzikantas. P. Jonavičius kartu su muzika atneša Mamaitei 
ir meilę. Ir todėl ji pati atsako tuo muzikos vakarus. „Kada 
nors, retai”... Ir viskas baigta, išsižadėta tai, kas malonu, nes 
kitaip būtų nuodėmė, neištikimybė.

Darbas, kaip ir Viktutei, įprasmina Mamaitei gyvenimą. 
Ji veržiasi į aktyvų lietuvių tautos judėjimą, nori kurti naujais 
pagrindais tautišką kultūrą. Jos visuomeninis idealas — kad ba
jorai įeitų į naująjį gyvenimą, šviesti liaudį. Nors ir kiti „Senojo 
Dvaro” veikėjai gyvena tą laikotarpį, kada ima rodytis naujos 
lietuviškumo idėjos,ir daugelis nėra nepriešingi tam judėjimui, 
bet neturi iniciatyvos tai parodyti darbu. Tik vienintelė Mamai
tė pasirodo vargdienių pirkiose su pagalbos ranka. Ji pirmoji pa
siūlo bajoraitėms įsteigti mokyklą.

Mamaitė tvirtai įsitikinusi, kad žmogus naudingas savo 
kraštui tik tada, jei yra išaugęs iš savo tautos kultūros. „Norė
čiau, kad bent mano vaikai prisidėtų prie Lietuvos atgimimo” 
(II, 165).

Ir kada Liudvikas norėjo Irutę atiduoti ciocei Karusiai 
auklėti, Mamaitė pirmą kartą jam pasipriešino, bijodama, kad jos 
vaikas nenutautėtų ir bajoriškai neišpaiktų. Nuo būtiniausių 
savo sumanymų vis dėlto neatsisako; slaptai juos vykdo artimo 
meilės vedama, šelpia neturtinguosius, gydo ligonius, kartais net 
savo papuošalus parduodama. Ir visa tai, žinoma, turi slėpti nuo 
vyro ir kartais net meluoti, o paskui-dėl to kankintis, „Kodėl, 
kodėl pamelavau! Nėra jėgų atvirai ir drąsiai 'ginti tas savo 
teises -— ir gana. Bijau, kad Liudvikas supyks ir kažin ko pri
kalbės... Ir kaip ta straigė, bijodama, kad manęs nešvelniai ne
palytėtų, lendu į įsisukinėjimų ir melų kaušą”. (II, 163). Ši 
Mamaitės būdo ypatybė yra labai moteriška ir charakteringa 
tuo, kad ją padaro gyvenimišką. Nes kitaip Mamaitė būtų ne 
šios žemės gyventoja. Taigi M. Pečkauskaitė, nors ir kažin kaip 
pasikelia į idealų pasaulį, bet vis dėlto moka jį jungti su realybe.

Artimiausi žmonės Mamaitei vaikai „visos tos mano bran
giosios galvelės, visos tos mano sielos sielelės”. (II, 165). Vaiko ir 
motinos artimumas ryškus. Kartais ji pati nebeskiria ribos, kur 
baigiasi jos asmuo ir kur prasideda vaikai. „Tiesa, kartais ati
darau savo sielą vaikams ir paskui tesusgrimbu, kad jie dar ne
gali viso ko suprasti. Bet vaikai — tai juk aš pati”. (II, 149).

Giliau pažvelgus į Mamaitės asmenybę, jaučiame, kad ji 
visa savo esybe kartais yra toli toli nuo vaikų ir nuo šio pa-

4
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šaulio. Taip randame ją gražią vasaros naktį kažkokio kosmiš- 
ko misterizmo pagautą, matančią gražiausias vizijas: „Ilgas, 
ilgas aukso kelias tęsiasi tolybėn, begalėm Ir eina Tuo keliu mano 
siela. Meta ši trapių ir nepastovių formų pasaulį, tą nykstančių 
Šešėlių pasaulį.,, Einu ten į grožio tėvynę, kurio didžiausieji pa
saulio genijai tik menką šešėlį ir silpną aidą tėra sugavę.” (II, 
150). Mamaitė ką nujaučia, mąsto, viską realiai pergyvena. Rea
liai pergyvena ir savo mistiškas vizijas ir sapnus. Sapnuose 
Mamaitė turi tokių stiprių pergyvenimų, kad ji gauna patirti 
tiesiog dangiškų džiaugsmų,

„Viskas praeina” — tai mintis, kuri Mamaitę ramina ir 
guodžia, padeda pakelti visus gyvenimo nemalonumus. Praeina 
ir džiaugsmas ir laimė ir skausmai. Praeina visas gyvenimas 
lyg viena minutė ir ateina mirtis „...didžioji Sėjėja mistingomis, 
armingomis akimis, blankiu veidu ir slaptinga šypsena ant rau
donų lyg granatų žiedas, lūpų ir savo baltomis, permatomomis, 
ilgapirštėmis rankomis tyliai paėmusi mūsų ranką, veda už ste
buklingos uždangos, kur sėdi paslaptis. Kaip kartais ima noras 
greičiau pasiekti paslaptį!” (II 153). -

Tokia tai Mamaitės asmenybė. Tai yra tarytum „Mėlyno
sios Mergelės” Miriam egzistencijos tęsinys, Ta pati amžinojo 
grožio, džiaugsmo ir laimės ieškotoja.

Mamaitė įdomiausia iš visų aukščiau minėtų asmenų. Gy
venimas ir pačios aplinkybės komplikuotėsnės. Jaučiame sie
los tragizmo, vidujinio pergyvenimo. Pastebima didelė dishar
monija tarp Mamaitės ir jos vyro Liudviko. Liudvikas tradici
nių nusistatymų žmogus, realus, bet nesuprantąs žmonos dvasios. 
Jie viens antram svetimi. Mamaitės-gyvenimo katastrofa ir J 
sudaro visą veikalo „Sename Dvare” fabulą.

Kitos, antraeilės „Senojo Dvaro” moterys — sulenkėję 
bajorės, Tipingiausia bene bus ciocia Karusia, atvažiuojanti 
dažnai viešėti į dvarą su savo vyrų Boles. Tai nepaprasta pora, 
tikras komedijų centras. Karusė nori būti jauna, graži, be galo^----- ,
pavydi, saugoja savo vyrą. Rodosi pamaldi, bet įie jos poteriai 
gyva komedija. Labai opi savo luomo tradicijoms, pilna preten- 
sijų, su didžiausia panieka žiuri į „chamus”, mužikus. Nesi
gaili smailių adatėlių Mamaitei. Vaizduodama tokią bajorę, 
M. Pečkauskaitė nesigaili aštrių spalvų ir ją beveik sukarikatū
rina.

M. Pečkauskaitė pažino gerai ir kaimo gyvenimą, mokėjo 
įsigauti į kaimietės moters sielą. Autorė nekelia tamsių kaimo 
pusių, atrodo lyg ir nepastebi visų blogybių. Tuo tarpu Žemaitė 
ir Lazdynų Pelėda tuo laiku savo raštuose kaimo gyvenimą pie
šia iriš blogosios pusės, ' _
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Tipiškas vaizdelis iš kaimo gyvenimo „Sulaukė”, Tai psi
chologiškas ir kartu meniškas kūrinėlis motinos meilei atvaiz- 

Muoti. Urbonienė čia svarbiausias asmuo — motinos pavyzdys, 
gražus kaimietės sielos paveikslas, Urbonienė paprasta kai
mietė, našlė, Jos vienintelis sūnus Domukas išvarytas į karą 
rusų su japonais. Urbonienei, žinoma, didelis skausmas ir rū- 
pestys. Dažnai skubinasi į dvarą pas panelę išgirsti laišką nuo 
sūnaus. Reumatizmo kankinama, jį vos gali paeiti. Visus skaus
mus ir visas mintis nustelbia viena mintis — apie Domuką, Kur 
tik eina ir ką veikia — visur ir viskas jai primena Domuką. Le
kiančių varnų kvarkimas tuo jaus dingtelijai į širdį: „Vo Jėzau 
brangiausias! Vo je muno Domelis gulės nušautas lauke ir anos 
prilėkusios išles jam akeles... Vo Dyvulėliau” (VI, 143).

Būdama religinga, Urbonienė atsiduoda Dievo valiai, su
prasdama savo menkystę. Vilties nenustoja iki pat galui. Vienas 
jausmas, viena mintis — Domukas. Vien tik gera atsimena apie jį. 
Naktimis sapnuoja, o nubudusi tuojaus meldžiasi už jį ir išsigan
dusi klausia: „ar seniai Domuks buvo išpažinties?” Baimės per
imta „teisina, aiškina, lyg sumaniausias advokatas nurodo 
aplinkybių nepaprastumą” (VI, 159).

Kai vėl sulaukia laiško ir sužino, kad neužilgo grįšiąs na
mon— dižiausia jai laimė. „Kad būtų kuo mylėti ir lepinti bran
gųjį svečią ji pati valgė dabar juodą putrą” (VI, 164). Ilgesys di
dėja, įmanytų bėgte bėgtų pas Domuką.

Ir sulaukė Urbonienė sūnaus. Bet sulaukė tik šešėlio jos 
jauno gražaus Domuko. Grįžo jis sužeistas, be kojos ir be rankos. 
Kokį skausmą pergyvena motina, sulaukusi tokio sūnaus! Kaip 
daug šiame vaizdelyje meilės, - alpstančio ilgesio, skaudžios ir 
liūdnos rezignacijos! Jausmo įtempimas aukščiausiame laipsny. 
Prasta, nemokyta kaimo darbininkė turi savo sieloj tiek didžios, 
kilnios meilės, nėt pasiaukojimo! Tokiai motinai ir didžiausiame 
skurde gyvenimas turi prasmės.Mūsų literatūroje motinos meilės 
atvaizduoti kito tokio veikalo nėra. Visas vaizdelio „Sulaukė” 
turinys ir fonas yra vienas dalykas — Urbonienės meilė sūnui. 
Nuostabiai vieningas kūrinėlis, nėra jokių nukrypimų, jokių ne
aiškumų. Autorės įsijautimas į kuriamąją medžiagą aukščiausia
me laipsny. Skaitydama taip ir matai gyvą, prastą, įuodrankę 
darbininkę, skurdo ir vargo prislėgtą motiną, iš širdies besirū
pinančią savo sūnumi. Jauste jauti, kartu pergyveni jos rūpestį, 
skausmą. Urbonienė visai reali moteris, paimta iš gyvenimo.

Skirtinga „Senojo Dvaro” Mamaitės ir Urbonienės meilė 
vaikams. Mamaitė, motiniško altruizmo vedama eina toliau už 
šeimos ribų: „Gyventi vien vyrui ir vaikams negaliu”. Tuo tarpu 
Urbonienė nieko daugiau nežino, kaip meilę sūnui. Tame jausme
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ji lyg ir paskęsta, lyg ir pranyksta, Nors iš tikrųjų kitaip ir negali 
būti. Ji prasta moteris, nemokyta, Kas aukščiau pakilęs, tas 
turi ir daugiau apimti.

Panašios ir kitos kaimietės moterys (Stonienė), Iš esmės 
blogo žmogaus M. Pečkauskaitės kūryboje nerandame. Gyveni
mą autorė rodo iš šviesiosios pusės. Pažįsta ji ir gyvenimo purvy
nus, bet juos ima tik kontrastams parodyti („Mėlynoji Mergelė”). 
Bendrai,jos sukurtų asmenų pasauly viešpatauja tik skaidrumas. 
Ji kuria šviesų, gražų pasaulį, tarytum norėdama jo skaidrumu 
užkrėsti skaitytojus.

Susipažinę su asmeniškuoju M. Pečkauskaitės, gyvenimu 
intuityviai sprendžiame, kad ji ypatingai artima savo kūrybai, 
Jos vaizduojamieji asmenys paimti iš brangių jai žmonių gyveni
mo, susiję artimai su jos pergyvenimais; vaizdai ir įvykiai — 
dažnai jos širdžiai brangūs atsiminimai, Jos kūrybą egotistiška, 
ypač „Viktutė” ir „Sename Dvare”. -— __

Gyvenimo tikrovės atžvilgiu daugelis jos sukurtų tipų bus 
pačios autorės idealiukai. Jie visada išeina gyvi, tikri, pakan
kamai motyvuoti. Beveik kiekvieną jų galima įsivaizduoti gyve
nant. O jei asmuo atrodo ir gyvenime galimas, tai meno atžvilgiu 
jis yra vykęs, nors ir neapima visų žmogaus individo bruožų, nors 
ir yra šališkas. M. Pečkauskaitė visus daiktus ar asmenis, ku
riuos tik paliečia, savaip peršviečia, performuoja, idealizmu nu
dažo, Juose yra daugiau psichologinės tiesos, negu Vydūno per
sonažai,

M. Pečkauskaitė kūrybiškai moka konkretizuoti savo ide
alus gyvenimo formomis. Auklėjamasis veikalo tikslas eina kartu 
su mėhiškuoju,TkyIa iš pačios autorės kūrybinėspotencijos ir 
kultūringos altruistiškos asmenybės. Jos didaktiškai parinkti ir 
meniškai nupiešti gyvenimo tipai pamažu įsminga į skaitančio 
sielą ir ją auklėjamai veikia.

Ypatingai gražiai M. Pečkauskaitė sugebėjo atskleisti mo
ters sielos pasaulį. Tai vienintelė rašytoja, kuri savo veikalų 
herojais pastatė lietuvę moterį ir rado jos širdyje daug brangios 
vertės perlų.
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Vaižganto „Šeimos vėžių“ ir „Dė- 
džių ir dėdienių" personažai

Yra žmonių, mokančių ir siaubingame vidurnakčio audrų 
šėlime šypsotis, tartum jie matytų saulę šviečiant. Yra kūrėjų, 
mokančių nuobodžiame ir dulkėtame kasdieniškume ieškoti ir 
rasti gražiausiomis spalvų atoŠvaistomis žėrinčius deimančiukus. 
Tiesa, mažus, dar neapslifuotus, bet tokius gražius, kad norisi 
paimti ant delno, it kūdikis savo žaisliuką, ir džiaugtis dulkėse 
ir šiukšlėse rastu brangakmeniu.

Toks žmogus — kūrėjas yra ir Vaižgantas. Jo kūrybos tik- 
šias, tarsi ir tebūtų surinkti visa tai, kas tik yra gražaus lietuvio 
sieloje, ir priversti, kad tuo visi grožėtųsi. Jis tiek suaugo su savo 
gimtojo krašto, savo tautos dvasia, kad, kaip pats sakosi, tapęs 
„savosios, lietuviškos visuomenės tarnas; ne, dar daugiau — jos 
vergas, dėl jos metų metais nebematąs, kaip skaisti saulutė švie
čia ir džiugina” (Vaižgantas, Ilgas atsakymas į trumpą paklau
simą, str. iš „N. Romuvos”, 1932 m. Nr. 13). Iš šio vergiško darbo 
savo visuomenei ir atsirado Vaižganto veikalai. Jis pats nei ne
reiškia pretenzijų būti „kvalifikuotu kūrėju”. „Iš esmės aš neesu 
kūrėjas, nei beletristas.... teesmi paviršutiniškas, seklus feljeto- 

— - nistas etnografas, gavęs romantiškai-pasivaipytų-Tai ir padaro 
įspūdžio, būk aš imąsis beletristinės kūrybos” (strp. „N.R.” Nr 
13, 1932 m.) — taip kalba pats apie save, apie savo beletristi
nius kūrinius Vaižgantas. Iš dalies tai ir teisybė. Beveik visi 
Vaižganto beletristiniai veikalai nėra tai psichologine tiesa 
paremtų tipų atvaizdavimas, bet savos, lietuviškos, sulūžusios 
pirkios ir paprastų, nuoširdžių jos gyventojų buities aprašymas. 
Toki jo „Pragiedruliai”, kurio fragmentas nori prarausti, iškelti 
į dienos šviesą naujai kartai mažai, arba visai nežinomą pra
eities medžiagą.

Skaitydamas Vaižganto raštus, jauti dvelkiant tokią di
džią savos, paprastos Lietuvos meilę, kaip niekur kitur. Tiesa, 
„vyžota, lopyta mano Lietuvėlė, bet — mano! Lininiai, ariel- 
kininkai, mėšluočiai, dažnai net padlecai tie lietuviai, bet — 
mano broliai!
autoriaus žodžiais sušukti: apduotas, ką jau besakyti!

Savo tėvynę įsimylėjusiam Vaižgantui rašant ir negali rū
pėti kurti tipus, nes visos jo kūrybos jėgos nukreiptos tik į vie-

1932 m,, Nr. 13). Taip ir norisi pačio

J
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ną norą, vieną idėją: žūt būt iškasti iš šiukšlyno tai, kuo visi 
gėrėtųsi, vis vien kaip bet tik parodyti tylios ir nesudėtingos 
lietuvio dvasios pasaulį.

Šitoks kūrėjas ir negalėjo sukurti nemirštamų, pasaulinių 
tipų. Ne, jo atvaizduotieji asmenys toki pat paprasti, gyvenimiš
ki, kaip paprastas nepratusią kaimo dailininko ranka išskaptuo
tas „smuikelis"; toki pat švelniai melancholiški, kaip ir vienti
sas smuiko akordas iš po sugrubusių nuo dalgio ir žagrės lietu
vio rankų. Tarp Vaižganto personažų nerastum nei vieno, kuris 
iškiltų aukščiau už viršūnes jovarų, šlamančių virš šiaudinio pir
kios stogo. Nei vienas, kuris maištingu demonu ar kenčiančiu 
Prometėjum mestų iš nepasiekiamos aukštumos ar baisios be
dugnės tokių idėjų, kurios priverstų skaitytoją nemigti, o užmi
gus sapnuoti pasaką, kuri niekad nevirs tikrenybe.

Ir iš viso, rašydamas Vaižgantas nei nenori kurti tipų: 
jam rūpėjo mesti žvilgsnį į slaptus lietuvio dvasios užukampius, 
kuriuose tiek daug dar niekeno lūpomis neišsakytų slaptybių. 
Jis stengėsi rašyti apie visa tai, kuo gyveno, alsavo ir mirė bro
lis lietuvis. Rašyti apie tą paprastą lietuvio sielą, vientisą kaip 
ir iš sesutės staklių išdrikęs palaidas siūlas, audeklo gro
žiui reikalingas.

Atvaizduoti visa, kas sava, lietuviška, dažnai net perde- 
dant, idealizuojant, Vaižgantui visiškai pavyko. Tačiau tai 
kaip tiktai ir sukliudė išplėtoti, išugdyti vaizduojamus asmenis 
į tipus ar bent į visiškai įtikinamus personažus.

Geriausias viso to pavyzdys gali būti Vaižganto „Šeimos 
-_ vėžiai". Rašydamas šį veikalą, Vaižgantas manė beletristiniame

kūrinyje išplėtoti tuos lietuvius inteligentus^ kurie,-vesdami ki
tatautės, nesukuria lietuviškos šeimos ir lietuvių visuomenei 
duoda tik išlepusią, nutautėjusią jaunąją kartą. Bet rašant tai 
jam ne visada pavyksta. Dažnai jis įsileidžia į ilgus filosofavimus 
ir tuo bereikalingu balastu užtemdo pagrindinę veikalo mintį, 
o ypač personažus. Vaižgantas tai supranta ir pats save kalti
na: „...geriau būtų buvę, kad būčiau straipsniu iškeikęs, nes ir 
tais „Š. vėžiais" publicistika tik praskiesta" („N. R", 1932, 13). 
„Šeimos vėžiai" — tai prieškarinės Lietuvos kaimiečių ir iš kai
mo kilusių inteligentų ir baigiančios savo poniškas dienas ba
jorijos rūpesčių, tradicijų, siekimo ir ideologijos aprašymas.

„Šeimos vėžių" centrinis asmuo yra apygardos teismo na
rys Geč-Geševičius, lietuvis Gečius.

Kadaise jaunas, gražus, entuziastas Tomas Gečius su savo 
draugu Siesiku manė nenutolti nuo kaimo, bet dirbti jam ir jo 
žmonėms. /Tačiau pamilsta gražią bajoraitę Valeriją Meškaus- 
kaitę. /Išdidi, nes „dvyliktoje kartoje paveldėjusi kilnią ir gar
bingą bajorystę", Valerija nesutinka tekėti už mužiko, čionykš-
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čio lietuvio su lietuvišką pavarde, Gečius siūlo lenkiškų tra
dicijų išugdytai Valerijai: „Už moterišką grožį ir meilę... juk 
mokama šventais daiktais: tikyba, tautybe, tėvyne, individu
alybe” („Š. Vėžiai”,86 psL). Taip jis pats sau nukala tuos dva
sios grandinius, kurie sukaustys jo valią ir širdį, padarys jį ver
gu, netekusiu pačio savęs, pikto genijaus užkeiktu. Tik tada 
kai jau pervėlu Gečius susipranta, kad nebuvo už ką mokėti 
tokią brangią kainą, Išsižadėjęs visko, ką seniau mylėjo ir kuo 
gyveno, Gečius neapkenčia pats savęs, biaurisi savo šeima, sa

vo dalia, Net tą, kuriai kadaise viską paaukojo, dabar nieki
na. „Moteriškai-piktas, kvailas, abuojas genijus; jis temoka 
imti, o nieko neturi ir nenori duoti. Europa pasidarė moteriš
ka šeimos karalienė vyrų holdams rinkti, bet ne namų vaidilu
te amžinajai ugniai kūrenti, kad visiems būtų šilta ir jauku” 
(„Š. V.”, 115 psL).

Gečius visiškai nusivylęs savo šeima — nebetenka noro 
gyventi. Nebemato jokios šviesos, jokio idealo, gyvena vien 
dėl to, kad išmaitintų savo vaikus ir tą asmenį, kuris jo akyse 
juos gadina ir žudo ateičiai.

Gečius jauučiasi turįs daug nepanaudotų dvasios jėgų. 
Jaučiasi, kad būtų galėjęs naudingai dirbti, jei jo valios ir cha
rakterio nebūtų palaužęs tasai „piktas genijus”. „Už jos galvos 
aš negaliu sukonkretinti nė mažiausios dalelės gerų dvasinių 
savo turtų” („Š. V.”, 116 p.) — skundžiasi Gečius.

Tačiau visiškai be reikalo Gečius kaltina vien moteriškę, 
tą „piktą, kvailą, abuojų genijų”. Pats savo jėgomis galėtų jį 
apvaldyti, jei tik būtų pamėginęs išsiugdyti stiprią, nepalau
žiamą valią, tikrą vyrišką charakterį. Nebetekęs moters idea
lo, manosi netekęs visko. ^Mano/kad pervėlu ką nors dirbti, 
visvien ar sau ar savo tautai. ‘ ~

Kankinamas pačio savo sąžinės, nepajėgdamas pasiprie
šinti savo žmonai, nebetekęs džiaugsmo vilties, Gečius susiar
tina su lietuviu Karazija. Pamažu grįžta prie Gečiaus tai, ką 
jis buvo pamiršęs — lietuvio sąvoka. Bet ir čia Gečius tik be
jėgis, bevalis, be charakterio, lietuvis jausmais ir širdžia, bet ne 
darbais. Toks pat neapsisprendžiąs Gečius pasirodo ir tada, kai 
reikia galutinai nusistatyti: likti Lietuvoj ir išsižadėti tėvų ti
kėjimo, ar išvažiuoti ir niekad nematyti Lietuvos grožybių. 
Svarsto — likti Lietuvoj — tai reiškia išniekinti tėvų Dievą, 
užsitraukti sau ir savo šeimai negarbę; išvažiuoti — tai palik
ti nesuteptą sąžinę ir naujai pamiltą tėvynę, bet amžinai likti su 
nekenčiama šeima. Buvo benusistatąs: „geriau visa tai, ką jau 
esu matęs, tebematau ir dar suspėju išsinešti tyrą, idealingą į 
tolimą-tolimą ir svetimą kraštą tyroje širdyje, kaip šventyklo
je, neg visa tai gal ilgai-ilgai teršti apostato, kulvartos buvimu
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čia-pat vietoje” (Š. V.”, 129)- Tačiau dar vienas žmonos išsi
šokimas ir— Gečius nusprendė. Verčiau negarbė su Marvelės 
slėnio paukščių koncertu ir naktinių Nemuno undinių pro
švaistėmis, negu blanki tikrovė be visų tų svaisčiojimų ir iliu
zijų.

Tik priėmęs pravoslavų tikėjimą, susiprato Gečius, ką pa
daręs. Suprato, kaip ir Ksaveras, kad „čia turėjo būti kas dau
giau, neg sąžinės prostitucija” („Š. V.”, 132). Suprato... tačiau 
bejėgė, neapvalyta, palūžusi dvasia privertė suirti ir medžiagą- 
kūną į mažutėles, vėjo išnešiojamas, dulkeles.

Toks yra „Šeimos vėžių” Gečius: žmogus be valios, be 
charakterio, nemokąs pats apsispręsti, bet laukiąs, kolei jį ap
spręs aplinkuma. Tai-ne vadas, bet paprastas eilinis inteligentas.

Visai kitoks Ksaveras Normantas. Tai atkaklus, užsispy
ręs, savistovus, nepalaužiamas žemaičių „vidugirio” augintinis.

Mažas apleido jis savo Normantiškę, tvirtai pasižadėjęs 
motinai likti kataliku, o tėvui — žemaičiu. Motinos ašaros ir už 
ašaras daugelį kartų svaresnė malda išlydėjo Ksaverą į gyveni
mą, platų ir neaprėpiamą pasaulį. Mieste Ksaveras tuoj su
sipažino su miestiete Klimka Gecevičiūte. Juodu, drauge aug
dami ir mokydamiesi, pamilo vienas kitą. Toki charakteriai, 
kaip Ksaveras, savo darban įdeda visą sielą, neatleisdami nė 
vienos jos stygos. Dėl to ir myli jis Klimką visa savo esybe.

Ksaveras — tvirtabūdis, vyriškas, nepalaužiamas. Tačiau 
ir jį apžavėjo „piktas genijus” — moteris Klimkos vardu. Ap
žavėjo ir pradėjo naikinti jo tvirtą charakterį. Jis pasiduoda 
pirmam širdies ir kraujo šėlimui. „Tai buvo jo pavasaris. Jis žy
dėjo, kaip žydi uosis” („Š. V.”, 172 pslj. Ksaveras nyko, kaip 

- nyko ir jo geri pasiryžimai, kadaise taip tvirtai žadėti tėvui — 
likti Normantu Normantiškei. Jis nelaiko brandos egzaminų — 
kapituliuoją savo įgeidžiui. Dar biauriaų kapituliuoja, kada 
gerinasi Klimkos motinai, kada tarnauja joms paskučiausiu ver
gu, kada savo menką uždarbį atiduoda ne Normantams, bet 
Gečiuvienei — tai, kuri jį, vidugirio augintinį, kadaise buvo iš
metusi iš savo saliono. Ksaveras rūpinasi vien savim, pamažu 
užmiršta lietuvybės idėją ir prisišlieja prie tų, kuriais taip ilgai 
šlykštėjosi.

Iš to liūno jį, kaip ir Gėčių, ištraukia Karazija, siūlyda
mas važiuoti agituoti. Užsispyrėlis Ksaveras ir čia įdeda visą 
savo sielą. „Agitavo tokiu atsidėjimu, lyg skandindamas tame 
darbe kaž-ką sava nepaprastai sunku”. („Š. V.”, 191 psl.). Bet 
ne taip greit sekasi apvaldyti geismus, numarinti širdį. Susiti
kęs Klimką, jos žvilgsnius, kuriuose, jo manymu, „buvo visa, 
ko tik nori moteriška: bekraštės meilės, visiško atsidavimo
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nekaltybės, malonumo, vyliaus, pagyrimo, glostymų ir žodžių” 
(„Š. V.”, 193 p.), Ksaveras neišsilaiko — tapo vėl kasdieniniu 
Klimkos svečiu. Ir pirmą kartą pagalvojo apie santuoką su 
Klimka, užmiršdamas# kad ji svetima jam savo auklėjimu, tra
dicijomis ir pažiūromis. Seniau sugniužinta, prislėgta Ksavero 
energija dabar sukilo. Dirba, mokosi, bet ne tam, kad lietu
viu Lietuvoj dirbtų, bet kad Klimkos per daug didelius rei
kalavimus galėtų patenkinti.

Karazija vėl gelbsti. Siūlo Ksaverui stipendiją, kad galė
tų išvažiuoti užsienin studijuoti. Po ilgų galvojimų ir sielos 
kančių Ksaveras apvaldo savo įsisiautėjusius jausmus. Ryžta
si palikti tą, kuri tebuvo jo ,,širdžiai — maišas aukso, kai pro
tui — maišas pelų... nedaugiau” (,,Š, V,”, 202 psl.). Klimka iš
teka už kito. Vestuvių dieną ciniškas Klimkos pasiūlymas 
atiduoti Ksaverui tai „kas tau, o ne kitam pridera” („Š, V,”, 
203) — Ksaverui tik parodo jo išsvajotąją be kaukės, Ksave
ras dar kartą, visą savo valią sukaupęs, apvaldo save, palieka 
Kauną ir Klimką.

Trečias „Šeimos vėžių” personažas, kuriam skiriama žy
mi vieta veikale, yra mokytojas lietuvis Karazija.

Karazija manė geriausiai patarnausiąs žmonijai, jei patar
naus „kultūriškai labiausiai nuskriaustai daliai žmonijos” — 
Lietuvai ir lietuviams. Iš senųjų lietuvių inteligentų jis nieko 
gero nesitiki visi jie toki silpnavaliai, dvasios paliegėliai, 
kaip ir Gečius. Dėl to Karaziją ryžtasi išsiauklėti jaunąją kar
tą, tiems, kurie drąsiu žingsniu žengia į gyvenimą, mesti nau- 
jų idėjų, o ne tiems, kurie sulinkusiais pečiais, pavargusia dva- 
šia slenka į karstą,

Karazija -r- tai anų, prieškarinių, rusų_ laikų lietuvis pa
triotas, 'energingas, veiklus, ne svajotojas. Jo^yaliai lenkiasi 
visi pakeliui sutiktieji, Karazija nori ir moka apmirusias lie
tuvių širdis sujaudinti naujomis idėjomis, Jis išgelbsti Gėčių 
iš visiško sustingimo, jo įtakoje Petronėlė virsta susipratusia, 
sąmoninga lietuve ir Ksaveras ugdosi tvirtą, nepalenkiamą 
charakterį.

Karazija ■— vardas, mokąs po savo įdėjų jungu pavergti 
susnūdusias širdis.

Lietuvio Tomo Gečiaus žmona Valerija „Šeimos vėžiuo
se” atstovauja benykstančią, skurdžią bajoriją. Ji — kupina 
bajoriškos fanaberijos, atkakli, nenorinti jausti, kad yra norų ir 
reikalų siekiančių toliau už jos gražiai išpuoštą salioną. Ji sa
vo šeimai tikrai yra tas „piktas, abuojus genijus”, apie kurį 
taip paniekinančiai kalba Gečius. Pati jokių idealų neturėda
ma nebesupranta nei savo vyro, kai tas, sąžinės kankinamas, 
klumpa po perdaug pečius sveriančia našta, Valerijos Gėčių- 

t’ . ■
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vienės didžiausias noras -— išsiauklėti savo dukteris panašias 
į save— tokias pat salionų damas« nieko nežinančias apie tas 
didžias idėjas, kuriomis jų broliai lietuviai alsuoja, gyvena, Už 
kurias jie ir kovoja. Gečiuvienės niekas nepakeičia, nei di
džiausios jos šeimos nelaimės. Visą laiką ji tokia pat lenkė 
bajorė, tokia pat tuščia, fanaberni ponia, net ir tada, kai pati 
turi sau duoną užsidirbti.

Jos duktė Klimka — gyvas motinos atvaizdas. ,«Klimka... 
Šaltas, beširdis, žemos, netaurios rūšies žmogus” (,,Š. V.”, 159 
p.), kuriam „stinga vieno organo: būtent to, kuriuo mylima 
Dievas, tėvai, tėvynė, žmonija, na, ir atskiras žmogus” —• šir
dies.

Gražuolė Klimka nieko daugiau nereikalauja iš gyveni
mo, tik tai, kad ji turėtu turtingą vyrą, gražų butą, kad galėtų 
ištaigingai, be rūpesčių gyventi.

Ji išdidi. Mylėdama Ksaverą, vistiek ji nė kiek prie jo 
nesitaiko. Ji norėtų, kad Ksaveras būtų aklas, jėgingas jos 
užgaidų vykintojas. Ir kada Ksaveras pabėga nuo jos, Klimka 
iš piktumo išteka už valdininko. Visą savo dvasios tuštumą 
ir menkystę Klimka parodo savo vestuvių dieną, kalbindama 
Ksaverą pažeminti patį save.

Gečiuvienė ir Klimka — abi be aukštesnės vertės, tuščia- 
sielės, dienos plaštakės j— gražios, bet nepastovios.

Labai įdomūs „Šeimos vėžių' personažai yrą senis Nor
mantas ir teta Petronėlė.

Ksavero tėvas, senis Normantas — ušsispyręs, atkaklus 
lietuyjs-žemaitis.- Toks jis ilgame tinė je byloje— su-dvarininku 
Plioteriu dėl savo žemės, toks pat savo šeimai, savo „benja- 
minukui” Ksaverui. Senis Normantas buvo, tarsi, suaugęs 
su savo žeme, su savo nuosavybe. Tuo jis _ tipingas lietuvis 
kaimietis, kuris švelnia, nors niekad žodžiais nesakoma, mei
le glostinėja paties kieme sodintą klevą ar paties išauginto 
gyvulio kaklą. -

Meilė, aklas prisirišimas prie visa to kas sava, padiktavo 
Damazui Normantui ir tuos charakteringus žodžius sūnui: 
„Jeigu tu perilga virsi kokiu Plioteriu, tai geriau nė nebegrįžk... 
Mes — žemaičiai, ir gegužiuko savo tarpe nenorime”. („Š. V.”, 
15 psL). Savo neapykantą svetimiesiems tėvas sugebėjo per
duoti ir Ksaverui. Šis vėliau keletą kartų nutols nuo Norman- 
tiškės idėjų, bet ir dar labiau atsidėjęs dirbs.

Teta Petronėlė savo charakteriu labai panaši į Damazą 
Normantą. Ji taip užsispyrusi, atkakli lietuvė. Netokia kaip 
Gečius — Petronėlė nepasiduoda sulenkėjusio savo vyro įta
kai., Savistovi, drąsi, bet kartu*mokanti švelniai ir giliai už-
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jausti, Ši paprasta darbininkė-skalbėja nepaskęsta muilo pu- 
-tose, bet jai savi ir platūs, nauji lietuvių užsimojimai,

Maloni, simpatinga -— Ksavero motina. Jos ašaros, mal- 
daTir savo išvažiuojančio sūnaus paaukojimas anai Dangiškąja! 
Motinai — visa tai, tarsi, iš mūsų pačių vaikystės atsiminimų 
atspėta.

Toki Vaižganto ,,Šeimos vėžių” personažai. Atsiminda
mi autoriaus šio veikalo rašymo tikslą, mes negalime juose ieš
koti pilnutinių tipų. Vienas kitas, tarp plačios publicistinės 
medžiagos, tarp patriotiškų ir filosofiškų protavimų pasken
dęs psichologinis momentas dar nesudaro nei vienam „Šeimos 
vėžių” personažui tipo visumos.

Iš esmės tipų skirtingas atžvilgiu yra antrasis Vaižganto 
vekalas „Dėdės ir dėdienės”. Jei „Šeimos vėžius” galime pa
vadinti psichologiškai visuomenišku veikalu, tai „Dėdės ir dė
dienės” — tipų ir pergyvenimų apysaka. - _

„Dėdės ir dėdienės” — tai tyli ir gili mūsų kaimo žmo
nių tragedija, nors iškarto, vos pažvelgus, atrodo, kad tai yra 
skausmas, kuris negramzdina dvasią į nusiminimą ir neveiklu
mą, bet kelia joje tobulėjimo jr dorinio apsivalymo pastangų.

„Dėdžių ir dėdienių” tipai — Mykoliukas, Rapolas Gei- 
šė ir Severja — kiekvienas savaip simpatingi, ryškūs ir gilūs. 
Kiti personažai paliesti vos vienu kitu posakiu.

Įdomiausias ir stipriausiai atvaizduotas tipas yra Myko
liukas. Mykoliukas — tylus, geraširdis, nors jo niekas nepa
malonino, vaikiškai besišypsanti siela ne žmonėms, ne šiam 
pasauliui. Jis visų laikomas glušu, dėl to visi ir išnaudoja jo 
gerą širdį ir darbštumą.

Mykoliukas — švelniai melancholiškas^ ir-gilur gamtos^ 
akordas. Tai —: lyriška lietuvio siela, mokanti negudria, vie- 
naposme smuiko melodija išdainuoti pačią save, tą slaptą pa
saulį, kuriam šypsosi — pasaulį, kupiną giedros, grožio, mei
lės, bet drauge ir gilaus, tylaus skausmo.

Mykoliukas — stiprios gamtos gaivališka dalis. Nepalau
žiamas, nepalenkiamas gamtos dėsnis, meilė, štai, pabudo ir 
Mykoliuko širdyje. Dabar Mykoliukas tik Severjai tegriežė — 
tik jai vienai, jos akyse „radęs erdvę, kuriai vėl šypsosis, ku
ria gyvens, dėl kurios nematys dienos vargų ir sunkumų” (Vaiž
ganto, „Dėdės ir dėdienės”, 54 psl.). Ir atėjo Mykoliukui noras 
gauti tą, su kuria jį pati gamta sujungė, sudaryti šeimą ir gy
venai kaip visi žmonės. Bet Mykoliukas ne šio praktiškojo gy
venimo žmogus. Jo meilė gamtiška ir idiliška, ne realiam gy
venimui skirta — tai svajonė, sapnas, kuris, žinai, niekada ne
gali virsti tikrenybe, nes ja tapęs netektų visų savo žavių 
burtų. A '
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Suprato Mykoliukas, kad jis ne rungėjas —-nei Geišei, 
nei kam kitam.” Ir „įsižiūrėjo dvasios akim į savąjį pasaulį, 
į paprastą savo erdvę ir išvydo ten nebe tai, ką visados maty
davo, kam šypsodavos... Pirmą kartą jis išvydo visą esamąjį 
ir busimąjį savo gyvenimo pragarą” („D. ir D.”, 49 psl.).

Severją paveržia dvaro tijūnas Rapolas Geišė. Mykoliu
kas šią žinią giliai pergyvena. Jis „nenusigando... tik susirū
pino, kaip susirgus kam mylimam pavojinga liga, Nebegriežė 
jis tą šeštadienį, nebėjo ten, iš kur tol matyti, ar kur girelė 
ošia,,. Jautė — ne savo pajėgomis išvaduoti Severiutė iš tos 
nelaimės, nes nebuvo ko-kita duoti, kas vadintųsi — laimė... 
Ne jam, ne jam — dėdei”, („D. ir D.”, 74 p.), Mykoliuko mei
lė neatskiriamai sutapusi su visa jo sielos esmę, žiauriai realy
bės suminta, sunaikina ir menišką jos sielos dalį. Per Severiu- 
tės vestuves jis paskutinį kartą smuikuoja jai savo negudrią, 
bet nepasiekiamo .sapno sušvelnintą ir pagilintą, melodiją — 
smuikuoja, kol trūksta skripkelės stygos.

Netekęs Severjos, kuri tik vienui viena savo meilės instik- 
tu buvo atspėjusi tylią jo sielą, Mykoliukas nieko daugiau nepa
jėgė, tik traukėsi vis gilyn ir gilyn į savo kiautą ir jame gyveno 
sava gyvybe. Egoizmo pasipriešinimas, veržimasis į savo ateitį, 
maištingas . noras pajėga išplėšti iš gyvenimo savo dalį, kuris 
kadaise jo sieloj buvo sukilęs, dabar tik nebyliu skausmu su
stingo jo sieloj. Buvo beveik laimingas, kad savo meilės sapno 
„neišmainė ant ko nors pigiau, ko jam būtų trumpesniam laikui 
bežutekę.... ne, jis savo svajonei negalėjo taip atsimokėti, kaip
Geišė!” („D. ir D.”, 79 psL).

Senam „dėdei” Mykolui jo> laimės dienas priminė tik sū
ri ūkusiomis stygomis smuikelis ir kadaise Severjos vestuvių 
dieną dovanotas šalikas, švenčiausiu atsiminimu susipynęs su 
giliausiais religiniais jausmais — jis juo ryši tik kai prie šventųjų 
Sakramentų eina. Dar... kartais tamsiais vakarais ir šimtus kar
tų tamsesnė j vienatvėj į Mykolo sielą atskrenda, prieš daugelį 
metų tiek daug laimės davę, mylimos mergelės pabučiavimai.

Mykolas žinojo, kad gyvenimas nieko geresnio jam jau ne
suteiks — jam, kurio smilkinius nubarstė rudenio šarma — nieko 
geresnio už tą sapną. Ir užsidarė senis Mykolas savo sieloje, jos 
užukampiuose rasdamas „visada perdaug skausmo ir visada 
permaža laimės”. Vienišas, tylus senis, šiurkščiai nekenčiąs 
žmonių, nes rodėsi, kad kaip tiktai jie blaško jo nakties sapnus. 
Visą vienišos širdies meilę Mykolas atiduoda savo darbo drau
gams — jauteliams.

„Liūdnas Šiukštų dėdės Mykoliuko likimas. Vis dėl to jis 
mus guodžia savo beveik didinga rimtim ir savo buities pras-
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mingumu”. (Putinas, „Šviesioji Vaižganto kūryba,” „Dėdžių ir 
D.” įžanga).

Visiškai skirtingas antrasis „Dėdžių ir dėdienių” „dėdė”, 
dvaro tijūnas, Rapolas Geišė.

Iš karto Geišė atrodo esąs labai pasyvus. Jis tinginiauja, 
nieko nedirba, išskyrus jo liežuvį, kuris visada turi darbo. Ta
čiau Geišė visai kitaip pergyvena savo meilę prie Severijos. 
Mykoliukas — gamtos akordas, švelni siela, kurios stygas vos 
palietus pasigirsta skardus akordų sąskambis, bet garsai vis til- 
sta ir tilsta, akordai pasklinda po erdvę, ir girdisi tik tylus sty
gų virpėjimas. Geišė — gamtos pajėga, ne švelnus jos akordas. 
Geišė — pats einąs į savo ateitį, aistringa pajėga užkariaująs 
savo/laimę. Jis nesitenkina vien svajone: ne, jo meilė— ne 
sapnas, bet tikrovė. Geišė — gamtos pajėga — vienu išbučiavi
mu anksti rytą miške apraizgė Severjos sielą ne sapno, bet rea
lybės, meile, pagrobė ją iš gimtojo namo ir „pasiėmė ją sau, kaip 
jam skiriamą, kaip gyvenimo kovos grobį” („D. ir D.”, 118 psl.).

Paėmęs, ką savo pajėga galėjo paimti, Geišė vėl sustingsta, 
surambėja ir savo laime neiškyla aukščiau pilko kasdieniškumo. 
„Žibintas, paskutinę žibalo dalį atiduodamas, blyksteria nebu
vusia skaistybe ir gęsta amžinai. Ir Geišė buvo gamtos žibintas. 
Jis atidavė gamtai visa, kas jai skirta buvo, ir tapo nebereika
lingas” („D. ir D.”, 119 psl.).

Kiekviena jėga apsilpsta. Panaikinus baudžiavą, tijūnas 
Geišė turi apsigyventi įnamiu, dėde—- karšinčium pas savo bro
lį. Dabar jis tikras tinginio ir nerangumo įkūnijimas: „daug gera 
norėti, daug daugiau žinoti ir išmanyti, ir —- nieko neveikti.” 
(„D, ir43.”, 118 psL)— ___ -_ — ______ r...-___

Pilką tinginio Rapolo gyvenimą suprasmina jo santykiai su 
brolvaikiu Adomėliu. Čia iškyla Geišės dvasios vertybės — ta 
idiliškai giedri nuotaika, tyra siela, taip įsiklausiusi į sudvasintą 
gamtos šauksmą, kad joje mato savo gyvybės ir mirties siautė
jimą. ■ . ■

Geišė galingas gamtos epizodas, ir po savo mirties veikiąs 
žmones. Geišei mirus, „ant Geišių namų tyliai nusileido šmėkla. 
Lyg juodas — juodas šikšnosparnis plačiai virš viso rūmo išskė
tė savo sparnus ir, nebejudėdamaš, įsmeigė savo vyzį.... kiek
vienam stačiai į sąžinę” („D. ir D,”, 128 psl.).

Taip, Geišė — gamtos pajėga, galingas gamtos epizodas, 
trumpai, bet aistriai, blyksterėjusi liepsna — laužas, kurio ug
nys apšvies tavo gyvenimą, nors iš jo ir tebus likę tik bežioruo- 
ją angliai.

Severja — toks pat gamtos akordas kaip ir Mykoliukas. 
Judviejų sielos, tarsi, dvi vieno instrumento stygos: paliesi jų 
vieną,‘suvirpės ir kita; judviejų meilė tebuvo tik vienodų akor-
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dų sąskambis, pavirtęs chaosu, kai aistringa jėga per staigiu 
mostu užgavo stygas. Kas kita Geišė. Šis apsvaigino ją savo pa
jėga. „Geišė užstojo jai visą saulės šviesą, visą pasaulį, visus 
žmones... ji tegalvojo apie tą. vieną — Geišę, kuris ją glamonėjo, 
davinėjo pirmąją meilės pamoką” („D. irD.”, 70 psl.), Apsvaigi
no, savo aistra ją užburė Geišė. Tik prieš pat vestuves truputį 
atsipeikėjo — suprato, kad Mykoliukas jai yra davęs kažką 
geriau negu Geišė -— davė savo sielą. Švelnaus praeities ilgesio 
neapvaldydama, Severiutė prašo per jos vestuves pasmuikuoti, 
kaip kadaise, ten paraistėj, iš kur toli matyti. Ir atsisveikino su 
Mykoliūku, sau pasilikdama vien svają.

Severja troško meilės, ir buvo beveik laiminga, kad ją 
myli toks geras žmogus kaip Geišė. Bet ji visada savo svajonėse, 
kaip didžiausią paslaptį, slėpė Mykoliuką.

Netekus Geišei tijūnystės ir persikėlus jiems gyventi pas 
Dovydus, prasidėjo Severjai Geišienei tikras vargas. Čia ji tam
pa savo vyro pasyvumo ar tinginystės auka. Nuolat Dovydienės 
barama, ji dirba už du, nieko už tai nesulaukdama, net gražaus 
švelnios paguodos žodžio.

Mirus Geišei, Severja nebetenka paskutinės moralinės 
atramos, nebejaučia pareigos dirbti už du. Burtai išnyko, ir Se
verja jau ne be ta stipri, linksma ir energinga moteris. Ji pasi
darė pikta, net bažnyčioj, kur pirmiau karštai melsdavosi, dabar 
„kažin ko trūksta, ir tuščia, ir šalta,. Kažkas pasikeitė, palūžo 
užuitbj Severjos sieloj — atsipalaidavusi nuo Geišės burtų, atsi
palaidavo ir nuo kitų ją sukauščiusių grandinių —- Severja pra
dėjo gerti ir lėbauti. Noras išlaisvinti savo sielą iš perdidelio 
skausmo, maištas prieš pačią save ir prieš kitus, savo buities nėr 
Rentimas — visa tai dėdienės Severjos daliaa O gal ir bausmė už . 
tai, kad savo likimą surišo ne su tuo, kurį mylėjo ir kuris jai bu
vo davęs kaž ką geriau negu aistra ir turtai. ' 5

Dabar jai liko tik vienas nusiraminimas -—Visvien bet kur, 
visvien bet kaip by tik paskandinti savo gėlą, užmiršti kas buvo 
ir kas dar turi ateiti.

Severjos siela — gamtos styga, iš karto švelniai ir jautriai 
skambėjusi Kūrėjo rankose, bet, gamtos pajėgai per daug stip
riai ją palietus, šiurkščiai suskambėjusi ir nutrūkusi. ,

Be šių trijų tipų „Dėdėse ir dėdienėse” yra dar keletas per
sonažų. Tiesa, jie nežymūs, jiems veikale skiriama labai maža 
vietos, tačiau ir jie kai kuriais atvejais charakteringi ir įdomūs.

Severijos motina iškelia vieną moters sielos savybę —- tą 
nuojautą, gaivališką instinktą, kuriuo ji nujaučia savo dukters li
kimą, nublokšiantį ją į nežinomus kraštus, į neatspėjamą, bęt 
nujaučiamą, dalią. .
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Jauti savotišką simpatiją ir įžūliai Dovydienei, taip drą
siai kovojančiai už savo pastogę, pirkią, už maistą, kurio gali 
neužtekti jos kūdikiams. Tai — savo turto ir šeimos gerovės 
žiauri sergėtoja.

Personažų atžvilgiu tarp „Šeimos vėžių” ir „Dėdžių ir dė
dienių” yra esminio skirtumo. „Šeimos vėžiuose” aprašomieji 
asmenys yra ne tipai, bet tik personažai, o „Dėdėse ir dėdienė
se” turime ištisą eilę įdomių ir psichologiškų tipų.

„Šeimos vėžių” Gėčius, Karazija, Ksaveras ir kiti nežavi 
mus savo tikrumu, Autorius dažnai savo veikėjams mėgsta pri
mesti visai jiems negalėjusių priklausyti minčių, posakių veiks
mų. Nenaturalumu dvelkia mažo Ksavero protavimai apie gy
venimą, kuris daug kartų esąs „platesnis už Tauragės gi
rią”. Tap pat išmintinga Petronėlė nepasakotų dešimties metų 
vaikui apie Gėčių šeimos paslaptis — neįtikinama, kad ji nuo
dytų naivią vaiko sielą; be to vargu mažas berniukas ką iš to 
ir suprastų. Pedagogas Karazija vargu tekalbėtų tokiais inti- 
miais klausimais su Gečium, kai mažas Ksaveras čia pat klau
sosi. Perdėm neįtikinantis ir Gėčiaus viešasis testamentas, ypač 
ten, kur smarkiai niekina savo dar tebegyvenančią žmoną.

„Šeimos vėžių” personažai, apkrauti visokių „išvedžio
jimų” balastu, nėra tinkamai užbaigti. Koks būtų buvęs įdomus 
tipas, dvasios bejėgis, Gečius, arba tvirtavalis, nuolat kovojąs 
su bekylančiais savo kūno įgeidžiais, Ksaveras, jei autorius būtų 
juos iki galo išugdęs, išplėtęs. Dabar... pro publicistinę medžia
gą vos vos, miglotai tepamatai jų sielos mažą dalelę. Autorius 
mėgsta staigumus, staigias dvasios atmainas. Tai mus neįtikina. 
Senis Normantas, vos keletą valandų tepabuvęs Kaune ir trum
pai su Petronėle tepasikalbėjęs, jau „vežas savo sieloj kažin ką 
nauja, lyg kokį užtaisytą šovinį'(„S.V.”,5()pJ.Sunkuįtikėti,- 
kad Ksaveras, vieną kartą smarkiai išsiverkęs, „ūmai pats sau 
pasidarė vėl skaistus ir žmoniškai vertas”. Taip ir pieši savo 
vaizduotėje dar autoriaus neužrašytas scenas, kurios būtinai 
turėjo vykti veikėjų sielose, kad šios staigios dvasios atmainos 
būtų įtikinamos.

„Šeimos vėžiuose” — veikale, kur vaizdas veja vaizdą, vie
nas antrą pralenkdami ir temdydami; kur visos kūrybos jėgos 
suspiestos į patriotiškus galvojimus, vargu suieškoti pilnutinai 
išvestų tipų ar užbaigtų personažų.

Kas kita „Dėdės ir dėdienės”. Čia chaotiškas buities triuk
šmas 'neapkurtina atskiro personažo sielos aidėjimo, kaip „Šei
mos vėžiuose”. Tiesa, „Dėdėse ir dėdienėse” taip pat pasitaiko 
neaiškumų ir bereikalingo galvojimo balasto, bet kur kas ma
žiau — čia viską viršija lietuviško kaimo dvasia, nežinanti jokių 
užtvarų.
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Ifigenijos ilgesys*)

<9

Į jūs šešėlius, judančios viršūnės, 
Miškelio seno, švento, tankialapio, 
Tarytum į šventovę deivės tylią 
Žengiu dar ir dabar drebėdama, 
Kaip pirmą kartą, ir mano dvasia 
Čionai neapsipranta. Jau daug metų 
Mane čia saugo paslėpta valia 
Aukšta, kuriai geruoju atsiduodu; 
Tačiau jaučiuos vis svetima, kaip pirma, 
Nes ak, mane nuo mylimų skir’ jūra, 
Ir stoviu ištisas dienas ant kranto 
Su ilgesiu širdy graikų šalies; 
Ir mano dūsavimams teatsako

tuvio dvasios užkampiuose paslėpta. 
__ Cia_randi

„Dėdžių ir dėdienių” personažai gyvi, įdomus, giliai psi
chologiški, Matai juos, tartum, gyvus ir pamilsti už tą juose ran
damą savo sielos dalį, gailiesi jų, kaip gailiesi ir mylimo, kurį 
perdaug smarkia, negailestinga jėga gyvenimo ratas bloškia to
lyn nuo tavęs.

„Dėdžių ir dėdienių” Mykoliukas, Severija ir Geišė — tai 
vis tipai, savyje sujungę didelę dalį to, kas slapčiausiuose lie-

L - '

nią.svajingą kaimo menininko sielą, veiklią 
ir gilią savo viduje, savam kiaute, bet neturinčią drąsos savomis 
jėgomis prasiveržti į viliojančią liepsną.

Matai dvasios apmirimą, sustingimą, pro kurį kartais gai
vališkai prasiveržia maištinga, kovojanti ir laimėjanti jėga.

Čia tyliu pasiilgimu ir gailesiu praslenka perdaug sunkios 
dalios užuita ir nuskriausta moters siela. Moters, kuri veržėsi 
į viliojančią ją liepsną, nors savo instinktu nujautė, kad toji viską 
naikinanti ugnis sudegins ir ją pačią — bet veržėsi, nes liepsna 
atrodė perdaug graži, kad jos išsižadėjus, būtų galima pasiten
kinti vos berusenančia ugnele.
R1..... -i-i-i

*) Ifigenija, Agamemnono ir Klitemnestros duktė, buvo paaukota 
deivei Dianai arba Artemidei, kuri jos pasigailėjo ir nedavė mirti ant auku
ro. Deivė ją padarė savo vaidilute Tauridėje. Šis monologas išverstas iš 
Goethės dramos' „Ifigenija Tauridėje“ ir vaizduoja Ifigenijos ilgėsi grįžti 
j tėvynę. Monologas prasideda miškely. Vert.
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Tik ūžiančios duslingais tonais bangos. 
Deja tam, kurs gyvena vienišas 
Toli nuo brolių, seserų, tėvų!
Jam liūdesys išplėšia gražią laimę 
Iš lūpų; vis atgal jam mintys lekia 
Į tėvo rūmus, kur jam pirmą kartą 
Saulutė pasirodė, kur sesutės 
Ir broliai žaisluose tvirtai tvirtai 
Viens kitą jungė švelnučiukais ryšiais. 
Aš nesiteisiu su dievais; moters 
Vien būklė apgailėtina. Namuos 
Ir karuose tik vyras viešpatauja, 
Ir svetimoj šaly apsigina.
Jį džiugina turtai, o pergalė 
Apvainikuoja. Jo mirtis garbinga. 
O kaip siaurai moters aprėžta laimė! 
Šiurkštaus klausyti vyro pareiga 
Jos ir paguoda. Ir kaip nelaiminga 
Ji tampą, kai ją nubloškia žiaurus 
Likimas svetimon šalin! Taigi, 
Mane čia laiko Trojos, vyrs kilnūs, 
Tvirtos’, šventos', bet vergiškos’, grandinės’. 
O kaip sugėdinta prisipažįstu, 
Kad tau, o deive, mano gelbėtoja 
Tarnauju aš prieš tylų savo norą!

as turėtų mano būti 
s vien laisvai tarnauti tau.

Aš visados turėjau gražią viltį _
_' Ir dar dabar turiu tavy; Diana, . ~ .

Kuri mane, išsižadėtą didžio
Karaliaus dukterį, pasiėmei »
Į savo malonias, šventas rankas.
O Zeuso dukterie, jei didį vyrą, 
Kurį tu, reikalaudama dukters, 
Pribauginai, jei į dievus panašų 

Agamemnoną, kurs tau paaukojo 
Ką beturėjo jis brangiausio, 
Iš Trojos mūrų sugriautų garbingai 
Tu parlydėjai į tėvynę, jei jam 
Išsaugojai Elektrą, sūnų, žmoną — 
Gražios brangenybės, — tai sugrąžink 
Tu pagaliau taip pat mane maniesiems 
Ir išvaduok — kaip nuo mirties mane 
Išvadavai — ir iš gyvenimo 
Čionai antros mirties.

Vertė Juo z a s T i n i n i s.

Gyvenim
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K u n. A, Grauslys. !
■**

Moteris šv. Rašto šviesoje(Kai kurios mintys iš paskaitos skaitytos studentėms ateitininkėms 25. IV. 32 Kaune). 
■ ’ • r* . • . ’ ‘ '

Visuomenės dėcĖristianizaęija smarkiai plečiasi. Aposta
zių skaičius daugėja. Bet dar didelė visuotinei apostazijai 
kliūtis yra moteris — josios religingumas. Nestebėtina tad, 
kad Bažnyčios ir bendrai religijos priešų yra dedamos pastan
gos tą kliūtį pašalinti, atimti moteriai pasitikėjimą religija, pa
daryti ją ateiste. Todėl eina kova dėl moters. Kad būtų gali
ma moterį subedievinti, kad galima būtų atitraukti nuo reli
gijos, vartojamos įvairios priemonės, įvairūs obalsiai ir šūkiai. 
Stengiasi dažnai per spaudą ir kitaip besireiškiančią agitaci
ją šaukti: Moterys, Bažnyčia jus žemina! Pažvelkite tik į jo
sios taip gerbiamą šv. Raštą, kaip ten Senam ar Naujam Įsta
tyme ji žemįnama, statoma žemiau už vyrą! Pažvelkite į mo
terystę, kuri taip aukštai keliama teorijoje, bet kurioje tikru
moj moteris yra vergė. Bažnyčia visuomet prieštaravo ir 
pieš tarauja moters emancipacijai ir tt. Visiškai atvirai ir ne
sislėpdami priešai sakosi, jog jie norį, kad pagaliau ir moteris 
mestų tikėjusi ir_ taptų ateiste.

Kiek tuose priekaištuose yraūesos?—Čia tą ir paaagri^---------
nešime.

Ką sako Senasis Įstatymas apie moterį? Ar tikrai jis 
ją žemina?! Norint atsakyti į tą klausimą, reikia pirmiausiai 
pastebėti, kad šv. Raštas aiškinti ir tinkamai suprasti nėra 
lengvas dalykas. Jeigu Cezario raštai reikalauja komentarų, 
tai tuo labiau jų reikalauja daug senesnės Senojo Įstatymo 
knygos. Kiekvienas besiaiškinąs kurią šv. Rašto vietą ar sa
kinį, turėtų turėti galvoje visą ei)ę tam tikrų dėsnių, kurie bent 
iš dalies padėtų jam apsisaugoti nuo pragaištingųjų klaidų. Apie 
tai negalvojant, grynai savo mintį galime palaikyti šv. Rašto 
mintimi. Pirm visko, reikėtų žinoti, kad, norint, kuris nors 
šv. Rašto sakinys nesuprasti klaidingai, reikia turėti -galvoje 
to sakinio fonas — kitaip sakant tas įvykis ar ta proga, kurio
je tas sakinys buvo ištartas, reikia pažinti tų laikų istorines 
apyštovąs, papročius ir tt. Kaip paveikslas kituose rėmuo
se kitaip atrodo, taip ir kuri, nors šv. Rašto mintis, paimta mū
sų laikų fone, gali būti klaidingai suprasta. O kaip tik daugu-
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mas šv, Rašto „aiškintojų”, aiškina viską savo laikų fone ir 
todėl labai dažnai klysta.

Antra, reikia atsiminti, kad nekiekvienas-šv, Rašto saki
nys gali ir turi būti žodiniai suprastas. Juk šv. Rašto knygų 
dalis yra poezijos forma parašyta. Tad savaime aišku, kad jo
se yra daug visokių poetinių posakių, visokių literatūrinių for
mų ir tt., kurie negali būti griežtai žodiniai aiškinami. Tad 
svarbu yra pažinti, kurios literatūros formos yra kalbamoji 
knyga, nes nuo to priklauso ir minties griežtumas.

Reikia taip pat neužmiršti, kad Bažnyčia nėra kiekvieno 
šv. Rašto sakinio dogma paskelbusi. Tuo tarpu daugelis „aiš- 

turi palinkimo kiekvieną mintį dogmatizuoti. Šv. 
Raštas kalba populiariais vaizdais, tad reikia mokėti nuo 
kevalo, kuriuo čia yra tas populiarus vaizdas, atskirti bran
duolį, t. y. pačią mintį. Viską dogmatizuojant ir labai dažnai 
kevalą palaikant branduoliu, prieinama prie didelių nesusi
pratimų. ' -

Pagaliau reikia žinoti, kad šv. Raštas vaizduoja ne vieną 
biaurų faktą, bet patsai aprašymas dar visai nereiškia tų biau- 
rių įvykių pagyrimo ir jiems pritarimo. Priešingai, labai daž
nai nurodoma bausmė, kurios sulaukė toks elgesys.

Padarę tą viena antrą pastabą, kurios padės bent kiek 
orientuotis šv. Rašto aiškinime ir kurios suteiks mums reikia
mo atsargumo šiam klausime, pereisime prie konkretiškesnių 
dalykų. Kaip Senasis Įstatymas žiūri į moterį? Tiesa, yra išti
sa eilė posakių prieš moterį, bet prieš nedorą ir ištvirkusią 
moterį. Peikiama jinai iš atžvilgio į vyrą, nes nedora moteris 

-sužadina" vyro ^geidulingumą^ ir" Jis“puola. Taigų visi posakiai 
aiškiausiai yra takomi nedoroms moterim s. Moterisaiškiausiai yra takomi nedoroms moterim s. Moteris 
gi, kaip moteris nėra Senajame Įstatyme žeminama, Labai 
nuostabu, kad tie, kurie taip stropiai ieško Senajame Įstatyme 
posakių prieš moterį, nenori surasti tų skaitlingų posakių, ku
riais Senasis Įstatymas giria dorą moterį ir nurodo josios pa
laimą vyrui. Kodėl jie vienpusiškai elgiasi, nematydami, kad 
Senajame Įstatyme yra taip pat visa eilė posakių ir prieš n e
dorą vyrą?! Senasis Įstatymas giria ar peikia abiejų lyčių 
doringumą ir nedorumą.

Jau iš pat pradžių pasaulio kūrimo atpasakojime, Sena
sis Įstatymas vaizduoja moterį kaip asmenį, o ne daiktą, kaip 
vaizdavosi ne viena primityvi tauta. Moteris čia turi sielą, 
taip pat kaip ir vyras. Sakysite, kad sutvėrimas moters iš vy
ro šonkaulio ją žemina! Bet neužmirškime, kad nemaža šv. 
Rašto aiškintojų dalis tą atpasakojimą aiškina kaipo regėjimą. 
Pagrindinė gi to regėjimo mintis yra ta, kad abi lyti paeina 
iš Dievo ir kad yra viena kitai labai artimos. Tas pasakojimas
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yra tik populiarus vaizdas, kuris slepia savyje minėtąsias 
mintis.. Jeigu tad, kai kas norėtų iš to atpasakojimo sudaryti 
priekaištą, pažeminantį moterį, tai prieš taip nerimtą priekaiš
tą galima būtų panašiai nerimtai atsakyti: gal garbingiau 
yra būti sutvertai iš organinės, taigi tobulesnės medžiagos, 
kaip tai buvo padaryta su Ieva, negu , iš neorganinės medžia
gos, kaip tai buvo padaryta su Adomu! Yra žmonių, anot ku
rių nupuolimo istorija tikrai žemina moterį, nes ji pirmoji nu
puolė. Tačiau ir čia priekaištas nėra rimtas. Juk, norint, ga
lima tą patį visai kitaip išaiškinti. Kažin ar buvo negarbin- 
giau nupulti tai, kuri buvo daug stipresnės dvasios gundoma, 
negu tam, kurs nupuolė „silpnesnės” už save moters gundo
mas?! Bet kam tas žodžiais žaidimas?! Ar gi šv. Rašto tiks
las yra kurią nors lytį žeminti ar aukštinti?! Jo tikslas vi
siems žmonėms kelią į Dievą parodyti. Tad iš viso yra nepro
tinga šv. Rašto posakiais remiantis vieną kurią nors lytį že
minti ar aukštinti.

Tiesa, buvo Senajame Įstatyme tokie faktai kaip mote
rystės persiskyrimai, nebuvo tu
Bet, tai buvo gretimų tautų įtaka. Tai buvo toleruojama iki 
laikui. Aukščiausis Pedagogas pamažu vedė žmoniją prie to
bulos iponogamijos. Nemanykime, kad kiekvienas dieviškas 
įsakymas turi įsakinėti aukščiausį idealą. Be stebuklo žmoni
ja jo pasiekti nebūtų galėjusi. Dievas tik išimtinais atvejais

•in tet tobulos monogamijos

daro stebuklus.
Tačiau galų gale yra visa eilė faktųj kurie nurodo, kad 

Senajame Įstatyme moiteris visgi aukštai stovėjo. kai kuriais 
atvejais jos teisės labiau buvo ginamos negiTdabar pačių mo
terų! Atsiminkime, kad Sename Įstatyme net trys knygos —- 
Juditos, Esteros ir Rūtos, kelia tų moterų dorą. Ar gi tai 
reikštų moters žeminimą?!

Prisiminkime sau, kad Izraelio valstybėje buvo net laiko
tarpis, kada moteris Atalija valdė valstybę (842-—836).

Jeigu pažvelgiame į anų laikų žydų įstatymų sritį, tai pa
matome, kiek ten daug buvo įstatymų, kurie daug geriau 
sergėjo moters teises, negu šiandien?! Pasiskaitykime tik 5 
Mozės 22. Vyras, išniekinęs moterį ar mergaitę, atėmęs jos 
skaistybę, mirties bausme turėjo būti baudžiamas.

Šiandien taip neginama moteris! Toliau, įstatymai tas 
pačias bausmes taiko ir už tėvo ar motinos įžeidimą. Ypatingai 
įstatymais buvo saugojamos našlės. Jųjų skriauda buvo ypa
tinga nuodėmė, šaukianti dangaus keršto. Visokiais įstatymais 
buvo stengiamasi jos materialis būvis aprūpinti. Moterys da
lyvaudavo taip pat pamaldose. Tad aišku, kad moteris Sena
jame Įstatyme buvo asmuo, turįs teises ir pareigas.
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Naujam įstatyme kai kas ypač puola šv, Povilą, kaip di- 
džiausį moterų priešą/ Bet, pirm negu pažvelgsime į jo laiškus, 
reikia pažiūrėti ar evangelija, ar Kristaus elgesys moterį žemi
na ar ne.

Kristus atėjo į pasaulį tokiu metu, kai moteris buvo 
daugiau ar mažiau žeminama. Su ja kalbėtis buvo laikoma ne
garbė. Praktikoje viešpatavo kažkoks dvejopos moralės su
pratimas. Ir Štai Kristus su moterimis kalbasi, su jomis drau
gauja. Neturi Jis labiau mylimos užeigos kaip Marijos ir Mor
tos namuos. Jis kalba su samariete rimtais klausimais. „Kas 
iš jūsų be nuodėmės, lai meta į ją akmenį" — šituo ir kitais 
posakiais Jis pasmerkia dvilypę dorą, kuri iki tol vien tik 
moterį smerkė. Moterys buvo jam ištikimiausios, iki pat mir
čiai Jį sekdamos. Jis joms po Prisikėlimo pirmiausiai pasi
rodo! Argi tie paskutinieji faktai, jeigu kalbėtume moterų 
žemintojų stiliumi, nebūtų kaip tik faktai, kuriais pasiremiant, 
būtų net galima kalbėti apie moters viršenybę vyro atžvilgiu! 
Ar gi apaštalai, kurie butų norėję žeminti moterį, būtų taip 
garbingus moteriai faktus į evangelijas įrašę?! Pažvelkime 
bent kiek į šv. Povilo laiškus, „Nėra tarp mūsų nei vyro nei 
moters.,." Gal. 3,28. Tad ar neaišku, kad Dievo akyse lytis 
neturi jokios reikšmės, o tik turi vertės asmenis gyvenimas ir 
jojo doringumas! Tas posakis yra taip aiškus ir griežtas, kad 
jo šviesoje blanksta kiti jo posakiai, tariamai skriaudžią mote
rį. Vienas tokių posakių, kurių yra ir daugiau, įsako moteriai 
paklusnumą vyrui, „Moterys klausykite vyrų visame..." —- 
maždaug tokiais ir panašiais žodžiais įsakomas tas paklusnu- 
mas. Tačiau tokie ir. kitokie posakiai kurie iš pradžių atrodo 
labai baisūs ir tikrai skraudžią'moterį, geriau į juos įsimąsčiuš 
nustoja savo baisumo. „Visame" — koks rodosi baisus ir ne
teisingas žodis, bet jis nėra toks, jeigu atsiminsime kitą posakį 
šv. Rašte pasakytą, būtent: „Reikia daugiau klausytį Dievo, 
negu žmonių". Aišku, kad čia nereikalaujama paklusnumo 
blogam. Bet koks "čia paklusnumas, apie kurį nesykį kalba 
Šv. Raštas?! Tai tam tikra vyro pirmenybė šeimoje, bet to
kia pirmenybė, kuri negalėjo nė kiek žeminti moters, nes tai 
yra tarp dviejų lygių pirmenybė. Buvo manoma, kad tokios 
pirmenybės reikia šeimos tvarkai palaikyti. Tokie posakiai, 
apaštalų laikais visai tiko gyvenimui. Abiejų lyčių karštas re
ligingumas, neleido tokių posakių ir tos pirmenybės, jųjų mini
mos, panaudoti blogam. Šiandie gi, nemažam vyrų skaičiui 
nustojus tikėjimo, aišku, kad toji pirmenybė kai kurių vyrų 
pradeda būti blogai panaudojama. Tad šiandien šeimynose 
pirmenybę turėtų turėti toji šalis, kuri yra labiau tikinti; ma
žiau* tikinčioji pusė turėtų prie jos taikintis. Aišku, kad tokie '

1
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NAMŲ ŽIDINYS

11Šis tas apie namų vaistinę«
Dažnai šeimininkės nerūpestingai nusišypso, išgirdusios 

apie naminę vaistinėlę: „Kam tas reikalinga? Dar vienas 
„griozdas" namuųse! Juk reikalingiausias priemones visi na
mie turi, o jei yra reikalas, galima visa gauti vaistinėj." Tiesą, 
tokios kalbos atrodo labai įtikinančios, bet, kai tik paprasčiau
sių vaistų prireikia, tuoj namuose kyla sumišimas. Įsipiovė kū
dikis į pirštelį ar šeimininkė nusiplikino verdančiu vandeniu — 
tuoj prasideda skubūs ieškojimai: kur marlės, kur bintai? 
Vakare ima skaudėti kūdikiui vidurėliai, ir vėl namuose var
gas, kai negalima greit surasti mėtų ar kmynų arbatėlei. Ro
dos čia pat, vis po ranka dėžutė ar krepšys pynėsi, o kai rei
kalas — lyg tyčia būt kur pasislėpęs. Termometro karščiui 
išmatuoti taip pat negalima greit surasti... Dažnai reikalo iš
mokytos Šeimininkės nutaria įsitaisyti namuos „tikrą" vaisti
nę. Tam tikslui panaudoja gražią mažytę spintelę sudėti rei- 
kalingiausiems vaistams. Bet kaip bėda, taip bėda: prireikia 
kokio mažmožio, lašo terpentinos ar glicerino bonkutės, ir 

posakiai nevisuomet pažodžiui gali būti pritaikyti kiekvienam 
panašiam gyvenimo atsitikimui. Paimkime pav. tokį šv. Po
vilo posakį, kuriame jis, kalbėdamas apie moterį, taip sako: 
„o jei nori ko išmokti, lai pasiklauso namie savo vyrų". Šis 
posakis gal tuomet ir tiko, bet šiandien gali būti šeimynų, ku
riuose moteris gali būti labiau išsilavinusi ir todėl tas posakis 
nevisuomet tinka ir nereiškia moters žeminimo. Žinokime, 
kad visokie disciplinariniai parėdymai keičiasi, tik dogmatinės 
tiesos ir moralybės pagrindiniai principai pasilieka. Tad tikrai 
naivus būtų tas, kas disciplinariniuose apaštalų parėdymuose 
įmatytų visiems amžiams moters pažeminimą.

Ir štai. tas šv. Povilas, apie! kurį sakoma, kad jis žeminąs 
moterį, jis savo laiškuose sveikina jas, dėkingas yra joms už 
pagalbą jam suteiktą evangelijos darbe. Laiške Pilyp. 4,2 kal
ba apie dvi moteri ir sako „kuriedvi su manim darbavosi dėl 
evangelijos". Laiške Filemonui sveikina jo seserį: „...ir Api- 
jai mylimiausiai mūsų seseriai..." Ir kituose laiškuose, visur, 
kur tik yra sveikinimų, vsur yra sveikinimų ir moterims. Tai 
įrodo, kad šv. Povilas moterų neignoruoja.

(dar ne galas!)
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į vieną vietą sudėti visa, kas

baltai
kad

visa spintelė išverčiama, visos bonkutės, visos dėželės ir krep
šiai iškraustomi ir vėl sudedami, kol randami reikalingi vais
tai. Nuo tokio vargo niekad nė viena šeimininkė neišsisuks, 
jei nemokės tvarkingai į vieną vietą sudėti visa, kas 
reikalinga pirmajai pagalbai. Ir visa turi būti padėta taip, kad 
tuoj kristų į akis ir būtų po ranka. Išsibaigus vieniems vais
tams, tuoj reikia pasirūpinti pripirkti, kad netruktų nieko, kas 
yra reikalinga. Kai reikia ilgai ieškoti ir klausinėti, pralei
džiamas geriausias pagalbai laikas. Todėl patarlei „dvigubai 
duoda, kas duoda greit” lygi patarlė „dvigubai pagelbsti, kas 
greit pagelbsti”.

Spintelė vaistams turi būti paprasta, geriausia 
dažyta. Labai svarbu yra sutvarkyti visi daiktai taip 
nereiktų vieno kurio vaisto ieškant, išmesti visa kita iš spinte
lės. Juk daugumas šeimininkių turi namuos įvairiausių vaistų 
išprakaitavimui, įvairiausių žolių arbatai, bet taip pat daugu
mas jų nežino tiksliai, kur visa tai yra padėta, arba nežino 
kokiais atvejais vartoti vieną ar kitą vaistą, kokį jų kiekį 
vartoti ir t. p. Kiekviena šeimininkė turi įsigyti bent elemen
tarinių tos srities žinių. Gera būtų, kad jau mokyklose, dės
tant higieną, būtų supažindinami mokiniai, tiek mergaitės, tiek 
berniukai, su namine vaistine ir įpratinami . tvarkyti vaistų 
spintelę. Tos žinios gyvenime būtų daug , naudingesnės už 
daugybę kitų anatominių smulkmenų, kurios vėliau vis tiek yra 
pamirštamos.

Bet svarbiausias klausimas, kokius vaistus turėtų kiek
viena šeimininkė susidėti į savo vaistinėlę. Pirmoj eilėj, žino
ma, reikia turėti karščiui matuoti termometrą, paskui įvairias, 
amžiais išmėgintas, arbatžoles nuo karščio, slogų ir t. p., kurios 
yra sveikatai visai nekenksmingos, * o labai dažnai gelbsti, pv, 
liepos žiedai, avietės ir k. p. Be to, vartotini nekenksmingi 
vaistai visokeriopiems vidurių sugedimams pašalinti, k. a. už
kietėjimą, toliau, nuo kosulio ir t. p. Taip pat vartotini ir iš
viršiniai vaistai, k. a. kai kurie tepalai odai suminkštinti, parie- 
binti ar nuvalyti, dezinfekcijos reikmenys ir t. p.

Nereikia vartoti visų tų vaistų, kuriuos tik gydytojas ga
li prirašyti, k. a, taip daugumo pamėgtosios aspirino ir pyra- 
mydono tabletės, opiumo lašai, choleros lašai, hofmano lašai 
ir k. p., kurie, vietoj naudos, dažnai tik žalos gali duoti. Taip 
pat ir daugelio vartojama geležinė vata stabdyti kraujui nė
ra tinkama, nes, sustabdžius tokiu būdu kraujavimą, gydyto
jui dažnai esti sunku gerai ištirti žaizdą dėl užsidėjusios tam 
tikros žievės.

Bet grįžkim vėl prie spintelės įrengimo, Visos bonkutės

i
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su vaistais turi būti su aiškiais užrašais, taip pat ir miltelių 
ir tepalų dėžutės, kad būtų galima, greit akį metus, surasti 
reikalingų vaistų. Svarbu turėti žaizdų t varsty mui 
reikmenis: bintus, vatos, nudegimui bintus, įvairius greito 
aprišimo reikmenis, pliosterius įvairių rūšių, perrišimui drobės 
ir k. p. Iš vaistų reikia turėti įvairių rūšių naminių arbatėlių 
nuo persišaldymo, vaistų nuo sugaravimo, amoniako, terpenti
no, benzinoformo, spirito, boro rūkšties, jodo tinktūros, ir ne
kenksmingų plačiai vartojamų dezinfekcijos priemonių, k. 
a.: lizoformas, chinozol-tabletės ir k. p.

Arbatas laikyti sandariai uždaromose skardinėse dėžu
tėse, termometrą, pincetą ir k. p. atskirose makštyse. Taip 
pat gera yra turėti guminį maišelį kompresams ant vidurių 
ir t. p.

Gerai sutvarkius naminę vaistinėlę, pasitarus su gydytoju 
dėl jos turinio, kiekvieną šeimininkė, mažesnei ar didesniai ne
laimei ištikus, jau mokės ne bevilčiai blaškytis, ne bėginėti iš 
vieno kampo į kitą, ieškant kuo prasimušusį iš nosies kraują 
stabdyti ar plėšant drobulę perrišti vaikui perplautą pirštą. 
Gerai susipažinus su pirmosios pagalbos būdais, bus išvengta 
daug nelaimių ir pašalinti sveikatai ar net gyvybei pavojų.

Vanduo ir vaisiai1)
Plačiai yra paplitus nuomonė, kad vanduo su vaisiais 

nesiderina, kad po vaisių užgertas vanduo sugadina vidurius. 
Paprastai, pavalgius vaisių, nėra jokio reikalo gerti vandenį, 
nes nejaučiama troškulio. Čia tik norima paneigti tą klaidingą 
nuomęnę, kuri yra priežastis neištyrimo daugelio pavojingų 
ligų. Pav. kūdikis, pavalgęs Vyšnių, išgėrė vandens ir, susirgęs 
smagenų uždegimu, mirė. Arba vėl kitas atsitikimas: jaunos, 
staiga mirusios moters artimieji tvirtino, kad mirties priežastis 
buvusi gėrimas vandens, pavąlgius vaisių. Ištyrus, pasirodė 
vidurių plėvės uždegimas su įvairiomis komplikacijomis.

Nors moksliškas tyrinėjimas paneigė tą klaidingą nuomo
nę dėl vandens gėrimo po vaisių, bet žmonėse ji vis gyva. To
kio įsitikinimo pagrindo reiktų gal ieškoti iš uždraudimo gerti 
vandenį epidemijos metu. Choleros ir šiltinės epidemijos lai
kais buvo kuo greičiausia draudžiama gerti nevirintą vandenį. 
Šitas draudimas, matyt, giliai žmonėms įstrigo sąmonėm To
dėl, pavyzdžiui, niekas nešneka, kad nesveika, pavalgius vai
sių, gerti vyną. Daugely atvejų, susirgus, ne vanduo kaltas, 
bet per daug gausus vaisių vartojimas. Ir čia reikia laikytis 
saiko. Perdaug vaisių privalgius labai dažnai sugenda viduriai, 
ir gali būti pavojaus visai rimtai susirgti.

1) IŠ „Neue Hauswirtschaft“ 1932 m. 5 Nr.
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HLietuvos Abolicionistų draugijos mitingas,
Š. m. gegužės mėn. 22 d. Ateitininkų salėje įvyko Abo

licionistų draugijos suruoštas mitingas. Nežiūrint šilto saulėto 
oro, kuris viliote vilioja miesto gyventojus į laukus, miškus pa
kvėpuoti grynu oru ir pasidžiaugti žavinga pavasario gamta — 
į mitingą susirinko publikos daugiau, nei galima buvo tikėtis. 
Tai įrodė, jog mitinge keliami svarbūs klausimai randa visuo
menėje gyvo atbalsio ir pritarimo, jog jais įdomaujasi.

Mitingą atidarydama Abolicionistų draugijos pirmininkė 
Dr. P, Kalvaitytė trumpoje, bet turiningoje kalboje nušvietė 
mitingo tikslą — iškelti aikštėn kokia didelė moralinė šlykšte- 
nybė, socialinė neteisybė ir nesąmonė yra prostitučių regla
mentacija (priverstinas jų sveikatos tikrinimas ir prievarta 
prostitucijos „verslo” užmetimas) ir jog negalima sėkminga 
kova su venerinėmis ligomis, kol prostitucija yra tam tikrais 
įstatymais palaikoma. Dorovės gi reikalavimai turi būti vie
nodi abiem lytim. Visuomenė praeina pro šiuos klausimus, ne
kreipdama dėmesio, apie juos kalbama kartais tik siauruose

. ' k
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Dažniausiai-susergama dėl to, kad valgoma nenuplauti 
vaisiai, pirkti rinkoj, ar krautuvėj. Tokie vaisiai dažnai gali 
turėt įvairių ligų bakterijų. Geriausias apsisaugojimo būdas — 
rūpestingai vaisius prieš vartosiant nuplauti. Tos priemonės 
visai užtenka pašalinti bakterijas. Gera yra smulkesnius vai
sius, k, a. uogas, vynuoges perplauti rėtyje. Tvirtesnes vaisių 
rūšis, k. a. obuolius, kriaušes ir k. p, sausai nušluostoma tam 
tikslui skirtu rankšluoščiu.

Kai kurios taupios šeimininkės pasakys, kad nuplauti 
vaisiai greičiau genda už nenuplautus, To galima lengvai iš
vengti. Čia ateis į pagalbą paprotys dėti ant stalo stiklinius 
indus su vandeniu plauti rankoms, kas ne tik estetiškai atro
do, bet dar gi labai higieniška. Į tą vandenį galima prieš val
gant nuplauti vaisius. Tokie indai prisideda stalo praturtini
mui. Vaisiamš šluostyti vartojamos popierinės servetėlės, ku
rios apsaugo staltiesę nuo sunkiai išvalomų vaisių dėmių. Pa
sivaikščiojimų ir kelionių metu pasiimti valgyti vaisiai turi bū
ti prieš tai gerai nuplauti ir suvynioti į sviestinį popierių.

■ 4
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rateliuose/ Tačiau šis faktas, apie kurį daug piliečių ir ne
žino, pas mus egzistuoja. Jis daro gėdą visuomenei ir valstybei 
ir milžinišką skriaudą toms nelaimingomfs išsigimimo aukoms, 
kurios yra jau įstatymais ir viešosios opinijos nuteistos, nebe
turi laisvų piliečių balso ir visuomenė jų skundų negirdi. Pir
moji Josephina Buttler iškėlė viešumon šį reikalą abolicio- 
nizmo obalsiais, įsteigdama 1875 m. Tarptautinę Abolicionis- 
tų Federaciją. Prelegentė vaizdingai nušvietė sunkias kovas, 
kurias anais laikais teko pakelti Šiai garbingai anglei, kol, pa
galiau, ji laimėjo ir vis dar tebelaimi. Prieš publiką pakabinti 
du Europos žemėlapiai vaizdingai rodo šiuos didžius laimėji
mus: vienas (19 šm.) juodai pažymėtas, tik viena Britų sala — 
Anglija ir Norvegija jau baltos, ten jau 19 šimtmety panaikinta 
prostitucija; antras (20 šm.). — jau didžiojoj daly baltas, tik 
kai kurios pietvakarių valstybės — Prancūzija, Italija ir kele
tas kitų dar juodos. Iš Pabaltės valstybių tik viena Lietuva 
pažymėta darį šios gėdos juoda žyme. Reikia ją nuimti, reikia 
Lietuvoje panaikinti prost, reglementaciją, o per ją — viešąjį 
ištvirkavimą ir viešą baisių ligų platinimą.

Antrasis kalbėjo prof. V. Biržiška, nušviesdamas regla
mentaciją teisės atžvilgiu. Prostitucija atsirado jau seniai ir 
seniai valstybės ieškojo būdų ją sureguliuoti, izoliuodamos 
prostitutes į atskirus namus ar net kvartalus. Napoleono lai
kais sugalvotas valstybių sąžinės nuraminimui naujas apsaugos 
būdas —prost, reglamentacija. Buvo manyta, jog tuo būdu 
bus užkirstas kelias ligų plitimui (apie moralinių ligų — ištvir
kimo plitimą nesirūpinta). Ilgam laikui buvo nusiraminta, kol J. 
Buttler iškėlė aikštėn tos reglamentacijos blogus vaisius, — 
imta sparčiai tyrinėti ir prieita išvadų, jog reglamentacija jo
kiais atžvilgiais, net sanitariniu ir higienos, nepateisina savo 
egzistencijos. Teisės atžvilgiu ji yra žalinga labiausia tuo, kad, 
būdama toleruojama įstatymais ir tuo pačiu palaikoma valsty
bės autoritetu, skatina jaunuomenę ištvirkauti, kas veda tautą 
prie išsigimimo. Panaikinus reglamentaciją, reikalinga ką nors 
į jos vietą — reikalingi nauji įstatymai viešai dorovei tvarkyti.

Ponia S. Čiurlionienė papasakojo Tautų Sąjungos pa
žiūras reglamentacijos klausimu. Poniai Čiurlionienei teko as
meniškai dalyvauti tose T. Sąjungos sesijos komisijose, kur 
sprendžiami socialiniai ir intelektualiniai klausimai ir patirti 
51 valstybės tais klausimais nusistatymus. Didžioji Tautų Są
jungos reikšmė, anot prelegentės, glūdi šitame moraliniame 
tautų bendradarbiavime, čia veikimas eina labai gyvai. Di
džiausias Šioje srityje darbas yra įsteigimas (1925 m.) Tarptau
tinės Konvencijos kovai su prekyba baltomis vergėmis. Šitą 
konvenciją ir Lietuva ratifikavo 1931 metais, pasiimdama pa-
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Dr. Epšteinas si

reigas savo teritorijoje persekioti baltųjų vergių pirklius, ap
saugojant uostus, uoliai prižiūrint emigraciją, globojant kelei
vius, o ypač keliaujančias jaunas moteris, mergaites ir vaikus^ 
ir kitokiu būdu prisidėdama prie šio darbo. Tačiau kova su 
baltų vergių prekyba neįmanoma, kol yra vietinė vergija, gami
nanti šiems pirkliams aukas, kol valstybėje veikia įstatymai 
toleruoją prostituciją. „Nieks negelbės tų, kurie patys nenori 
išsigelbėti” -— šiais žodžiais prelegentė užbaigė savo gyvą ir 
jaudinančią kalbą.

Ponios Čiurlionienės kalbą gyvai ir su karčia ironija pa
iliustravo p. Beleckas. Jis vaizdžiai nupasakojo kokiu netei
singu būdu pas mus yra įtraukiamos dažnai nekaltos moterys 
į prostitučių eiles, įbrukant joms prievarta geltonus bilietus ir 
kaip šį savo „garbingą” darbą varo „Doros brigados” nariai.

tulkiais statistikos daviniais ir gydytojų 
parodymais įrodė, kaip žalinga ir neatsiekianti tikslą, higienos 
ir sanitariniu atžvilgiu, yra prost, reglamentacija. Ji esanti tik 
fikcija ir savęs apgaudinėjimas. Prostitučių sveikatos tikrini
mas ir jų gydymas prie esamų sąlygų turi būti toks skubus ir 
ant greitųjų atliekamas, jog prie geriausių gydytojų norų ne
gali būti tikslus. Be to, ne jos vienos gali užkrėsti, jos yra nuo
latiniam pavojuj užsikrėsti nuo tų, kurių sveikatos niekas ne
tikrina. Daktaras, paneigdamas reglamentaciją, yra šalininkas 
visų priverstino venerinių ligų gydymo.

Prof. Pr. Dovydaitis, pakeisdamas savo temą kalbėjo apie 
reglamentaciją kultūros istorijoje. Jo giliai moksliška kalba 

— iškėlė, aikštėn daug naujų ir ypač moterims palankių išvadų iš 
paskučiausių kultūros istorijos tyrinėjimo davinių. Per visus 
amžius eina lyčių kova, kurioje moteris yra daug davusi civili
zuotam pasauliui, p v. ji yra padėjusi pagrindą žemdirbystei ir 
pastoviam tautų apsigyvenimui. Tik vyrai paneigė jos laimėji
mą brutališka jėga ir norėjo matyti moteryje savo vergę 
ar pavaldinį. Prostitucija yra grynai vyrų padaras, įvesta jų 
patogumui, kur moteris yra pažeminama iki žemiausios ver
gijos laipsnio — ji prilyginama gyvuliui, atimamos iš jos žmo
gaus teisės, iš kurio pažeminimo pačiai aukai sunku beišbristi. 
Bet, anot prelegento, atėjęs vyrų valdžiai bankrotas. Iš jos 
moterys sau nieko gero nebegali laukti, jos turi pačioa veikti 
ugdydamos „amžinąjį moteriškumą” ir juo operuodamos, kel- 

* damos savo garbę ir žmoniškumu bei švelnia meile atitaisy- 
damos tai, ką žiauri jėga sugadino. Tokios tai svarbiausios 
mintys iškeltos gerb. Profesoriaus kalboje. „N. V.” Skaityto
joms būtų labai įdomu matyti šią įdomią paskaitą „N. V.” iš
tisai atspausdintą.
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Dr, Kalvaitytė dėkodama gerb? prelegentams ir atsilan
kiusiai gausiai publikai, uždarė ilgai užsitęsusį mitingą, 

Em. P,
Japonų moterisii

Paprastai sakoma, kad senojoj Japonijoj jau ilgus am
žius moters būklė yra nepakenčiama, kad šeimos gyvenime ji 
turi absoliučiai paklusti tėvui arba vyrui. Tiesa, šiandienėj 
Japonijoj moteris teisės atžvilgiu neturi tokios laisvės kaip vy
ras, Ji neturi teisės balsuoti, šeimoj yra visiškai vyro priklau
soma ir jos socialinio veikimo galimybės yra daug labiau api
brėžtos, negu Europoj. Bet vis dėlto būtų didelė klaida ma
nyti, kad japonės moters būklė būtų norima pabrėžti, kaip že
mesnė už vyro būklę. Visiškas japonės atsidavimas savo šei
mai savo giliausia esme, yra atsidavimas šeimai, kaip tam tik
ram socialiniam vienetui su savo tradiciniu garbingumu, Kai 
namų židinio idėja buvo dar išlaikiusi savo tikrąją prasmę, tai 
visiškas japonės jai atsidavmas nebuvo jaučiamas, kaip iš vir
šaus jai užmesta grandis, bet kaip jos pačios pripažinta ir išug
dyta dorybė.

Kai, ištekėdama, japonė moteris ateina į savo vyro na
mus, ją pasitinka dvi pagrindinės naujos pareigos: 1) pareiga 
auginti ir auklėti vaikus ir 2) pareiga padėti (viduju būdu) vy
rui jo viešame ir socialiname veikme. Tose pareigose japonė 
moteris randa visam savo gyvenimui darbo, kuris jai yra gar
bingas ir šventas taip, kad ji net negalvoja konkuruoti su vy
rais Socialiniam veikime. Auklėjimo ir japonų liaudies lavini
mo istorijoj japone motina yra suvaidinusi milžiniškai svarbų 
vaidmenį. Už jos ištikimą pareigų pildymą japonė moteris 
užsipelno gilią vyro padėką ir nuoširdžią vaikų pagarbą. Jei 
formaliai japonė moteris stovi žemesniam laipsny už vyrą, tai 
faktinai ji yra, kaip motina, ypač kaip suaugusių vaikų moti
na, labai mylima ir aukštai vertinama. Aukščiausia japonų 
šeimos dorybė yra vaikų ne tik didelis gerbimas savo tėvo, 
bet ypač pagarba motinai.

Jei japonė moteris visą save atiduoda šeimai, tai japo
nas — visą save atiduoda valstybei ir tėvynei, nors aukšta pa- 
garba motinai lydi jį visą gyvenimą. Tokioms aplinkybėms 
esant, labai dažnai japonas pergyvena lyg ir konfliktą tarp 
pavaldinio ištikimybės ir sūnaus meilės motinai. Tokiam at- 
vejuj senovėj japonė motina nusižudė, kad išlaisvintų savo 
sūnus nuo rūpesnio ir meilės jai, kad tuo būdu juos padrąsintų 
visiškai save pavesti tėvynei ir valstybei. Toks motinos pa
siaukojimas yra viena iš mėgiamiausių temų savotiškų japonų 
vaidinimų, vad. „kabuki” ir dar šiandien su didžiausiu įkvėpi
mu tokie veikalai vaidinami kabukteatruose.
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„Jaunujumotinų” būrelio katalikių moterųorganizacijos 
suvažiavimas įvyko š, m. gegužės 19—20 d, Vienoj (Austrijoj).

- Dabar, kai motinystė vis labiau ujama, ypač svarbu, kad kata
likės moterys pakeltų balsą už tą garbingą ir šventą moters pa
reigą. Gražūs sumanymai, kilnios to suvažiavimo mintys paska
tino ne vieną moterį eiti ištikimai savo, kaip motinos, parei
gas. Tarp daug gražių nutarimų ypač pažymėtinos yra to suva
žiavimo rezoliucijos:

1. Steigti prie aukštesnių ir vidurinių mergaičių mokyk
lų namų ruošos kursus,

2. Intensyviai ugdyti visas moters pedagogines galias,
3. Steigti parapijose motinoms kursus su egzaminais jau

navedžiams.
4. Viešas motinoms kursų šelpimas.
5. Plėsti ir stiprinti motinos įtaką viešam gyvenime. Jung

tis motinoms į draugijas, kuriose būtų keliama šeimos reikšmė,
6. Rūpintis šeimos reikalais, pasireiškusiais naujam eko

nomijos gyvenime (Butų politika, mokesnių palengvinimu, šei
mos globa ir ttj

Iš rezoliucijų galima spręsti apie gyvą Vienos katalikių 
moterų susirūpinimą šeimos pakilninimu. Gražus pavyzdys ir 
lietuvėms moterims intensyviau dirbti ta kryptimi.

H

DraugovėjjGiedra”. Draugovė „Giedra”, kaip visada, taip 
ir šįmet šventė savo metinę šventę gražiuoju ir linksmuoju 
metų laikotarpiu. Tą savo iškilmingą šventę visos narės pradė
jo jau 22 gegužės dienos išvakarėse T. Jėzuitų bažnyčioj trum
pa konferencija ir išpažintimi.

Šventės programa prasidėjo pamaldomis stud. bažnyčioje, 
dalyvaujant Dr-vės vėliavai. Po pamaldų giedrininkės bendrai 
pietauja At-kų valgykloje.

14 vai. At-kų Rūmų salėj įvyko iškilmingas posėdis. Drau
govės pirmininkė E. Balčiūnaitė pradėdama posėdį, pažymėjo 
šios dienos svarbą ir šventės reikšmę.
Garbės prezidiumą sudarė Vyriausias At-kų Federacijos Vadas 
prof. Pakštas, Vyr. At-kų Federacijds dvasios vadas prof. Kurai
tis, Vyr. At-kų Fed, garbės pirmininkas prof, Dovidaitis, At-kų 
sąjungos dvasios vadas kun. dr. Ūsorius, p-lė Labanauskaitė ir 
dr, Grinius.

„Giedros” Dr-vė šventės proga susilaukė daug nuoširdžių 
sveikinimų žodžiu ir raštu.

Nemažas būrelis jaunųjų draugių papildo Dr-vės narių ei
les —. 35 kandidatės pakeliamos į tikrąsias nares. Vėliavos kūma 
p, Krikščiūnienė, negalėdama pati dalyvauti, atsiuntė jauno-
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sioms draugėms po gėlelę — savo prisirišimo, draugiškumo 
ženklą.

Šventės programa baigiama vakare, draugišku pasilinksmi
nimu, At-kų Rūmų salėj, į kurį atsilankė nemaža svečių, kartu 
pasidžiaugti taip brangia ir malonia giedrininkų švente.

~ . Iv. J .

’S

H

Katalikės studentės gyvenimo klausimai. Akademinių 
studijų kelias katalikei studentei dažnai nėra nesudrumstai 
džiaugsmingas. Vyrų įsteigtas, vyrams pritaikytas ir vyrų 
dvasioj vedamas universitetas dažnai studentės sąmonėj iške
lia kontrastą tarp jos grynai moteriškų ir tarp vyriškųjų ypa
tybių, kai kurios studentės, pajusdamos tuos kontrastus, lieka sa
vim nepatenkintos, ima vyrams pavydėti jų vyriškumo ir ne
tenka natūralaus gyvenimo džiaugsmo sąmoningam ar nesąmo
ningam nepasitenkinime likimu. Kitos, priešingai, stengiasi 
ypatingai pabrėžti savo moteriškumą, prieš studentus ir daž
nai per anksti įsipainioja į nereikalingus santykius, kurie ken
kia kaip studijų pažangai, taip ir mergaitės sielos grynumui. Ki
tos vėl bando išsižadėti savo moteriškumo.

Nekatalikiškoji aukštųjų mokyklų dvasia visuomet gre
sia išgriauti katalikėms studentėms visas tas vertybes ir pažiū
ras, kurias jos turėjo nuo pat kūdikystės laikų ir be kurių iš
viršinis prisidėjimas prie katalikių studenčių sąjungų ir pas
toracinė pagelba vargiai galės apsaugoti ne tik jų moteriškumą, 
bet ir jų tikėjimą. Nedalyvaudamos katalikiškose organizaci
jose, paneigdamos išviršines formas ir drausmę, nesistengdamos 
kiekvieną kartą iš naujo punkto žiūrėti į galutinius gyvenimo 
klausimus, jos gali atsidurti katastrofiškoj būklėj. Šių laikų 
studentė ateina į universitetą dar nepasirinkusi savo specialaus, 
pašaukimo. Ir tiktai universitete ji turi suširasti savo darbui 
kryptį. Ji privalo įsigyti tvirtų principų ir turi už juos kovoti 
su visu atsidėjimu ir su doriniu atsparumu. Ji turi įsigyti dau
giau savarankiškumo, mažiau priklausomybės šeimai, nuo ku
rios ji, mokslus baigus, vistiek turės atsiskirti. Medicinos, bio
logijos, teisės mokslai, istorijos, visuomenės mokslai atveria 
jai prieš akis socialines nelygybes, visas moterims daromas 
skriaudas, visus pažeminimus, kuriuos turėjo moteris visais 
amžiais kentėti. Tos žinios gali ne vieną išblokšti iš pusiau
sviros, gali priversti suabejoti net Amžinąja Tiesa, Vargas tada 
tokiai mergaitei, jei tarp visų tų abejonių ji vieniša stovi! Čia 
gali labai daug-padėti vienminčių susibūrimai, vadovaujami 
labiau gyvenimo patyrusių. Tokiuose susibūrimuose studentė 
gali išsiaiškinti visas abejones, visus neaiškumus, čia ji pagilins 
savo mąstymą ir įsigys daugiau vispusiško išsilavinimo, čia ji

t?
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Recenzijos
Rutha Schaum an n „Der Blühende Stab” Neun Ge

schichten, Neun Holzschnitte. Verlag Jozef Kösel und Friedrich 
Pustet München. 159 pusi, lininiais apdarais 7 mark.

Rutha Schaumann yra žymi rašytoja, lyrikė, mistike. Be 
to paišo, piausto. Šįmet už savo religinius mistinius kūrinius ga
vusi literatūros premiją. Minimoj knygoj („Der Blühende Stab*’) 
yra devyni beletristiniai apsakymėliai, kuriems siužetas paimtas 
iš Šv. istorijos. Kiekvieno apsakymėlio pradžioj atspausdinta pa
čios autorės medyje išpiaustyti tiems apsakymėliams charakte
ringi paveiksliukai.

Rutha Schaumann pasižymi ypatingai gražiu stilių, vaiz
dinga kalba ir ginu jausmingumu. Ji kažkuo panaši į garsiąją 
Seimą Lagerlöf. Ji paima paprastą šv. istorijos įvykį ar legendą 
ir taip tuos jau seniai žinomus faktus gyvai ir vaizdžiai 
nupasakoja, jog žmogus verki ir juokies. Pavyzdžiui paimsime 
vieną iš trumpiausią — apsakymėlį „Kietas”. Autorė duoda pui
kų jūros vaizdą. Didžiulių bangų supamas, iriasi mažas laivelis, 
jame sėdi šventas vyras — Kietas ir neria tinklą — tinklą juodų 
žmonių dar juodesnėms sieloms gaudyti, kad gulėtų jas Dievui 
padovanoti. Jūreiviai juokiasi iš Šventojo vyro, kad jis savo 
tinklo realiems reikalams — žūklei nenori panaudoti.

Pagaliau jis priplaukia svetimos šalies krantą. Kietas iš
lipa. Pasistato grįntelę. Nustemba juodieji žmonės naujuoju 
kaimynu, — smalsiai žvalgosi susirinkę. Kietas pradeda šnekėti 

galės išauklėti tikslesnį spręsmą, gilesnę mintį. Čia ji susipa
žins ir su moterų judėjimo prasme ir jo pasireiškimo formomis.

Akivaizdoj visų sunkenybių, kurių turi patirti modernio
ji moteris, nedrąsi, jauna, gyveniman žengianti mergaitė labai 
greit gali nusigąsti visų tų kovų, kurias moteris turi iškovoti 
ir pasiduoti vienam ar kitam minėtam studenčių kraštutinumui 
arba, sieloj visai susitraukus, bėgti nuo pasaulio. Ir čia, to
kiam atvejuj, organizacija padės mergaitei blaiviau, drąsiau 
pažvelgti gyvenimui į akis, susikurti tvirtą pasaulėžiūrą, tą gy
venimo atramą, be kurios žmogus svyruoja, kaip vėjo pučiama 
nendrė. TodėLvisos mergaitės, stodamos į aukštąją mokyklą, 
turėtų pirmoj eilėj pasirūpinti, kad nepaliktų vienos margoj mi
nioj, bet kad turėtų iš kur semtis sau pajėgų ir patyrimo gyve
nimo kovai. Tokių pajėgų mergaitė įsigis tik atitinkamoj mo
terų organizacijoj.
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psichiką, kad būtų tikrai jaunuoliškas. Jaunuolio religinė prak
tika turi reikštis ne varžymu jaunuoliško gyvumo-ir judrumo il
gomis, tyliomis maldomis, het trumpa, nuoširdžia malda ir pa
lenkimu visų savo jaunuoliškų ypatumų aukštesnėms vertybėms. 
Knygutėje iškeltos mintys paliečia visus jaunuolio sielos kampe
lius. Viskas čia jaunuoliui artima, įdomu, suprantama. Giliau
si religiniai klausimai rišami taip jaunuoliui suprantamu ir pa
traukiančiu būdu, kad, rodos, skaitai kokią gražią pasaką, ne 
sausus pamokslus iš religijos ar doros srities.

Knygelė padalyta į du skyrių: 1) saugok savo tikėjimą ir 
2) Dievas ir mano siela. Tie du skyriai padalyti į daug mažų 
straipsnelių, kurių intriguojančios antraštės neduoda neperskai
tyti atsiversto puslapio. O atsivertęs perskaitysi taip gyva, gra
žia. paprasta forma, taip savais, paimtais iš gyvenimo pavyz
džiais, išdėstytas didžiąsias tiesas, kurios, tik tokia forma papa
sakotos, gali įsmigti į jauno moksleivio širdį. Svarbu čia sumi
nėti ir gražią vertėjo kalbą, jo sugebėjimą duoti stiliui lietuvišką 
gyvumą, kurio dažnai vertėjai nemoka savo vertimams duoti. 
Todėl knygelė yra visais atžvilgiais vykusi. Tiek savo turiniu, 
tiek kalba ir stiliumi, tiek savo formatu. S.

V, D, U, Studenčių At-kių „Birutės” Draugovė gyvena 
jau ketverius metus. Jos šūkis „Spės, Fides, Caritas.” Biruti- 
ninkės yra visos abstinentes ir jos atsidėjusios tą blaivybės 
idėją skleidžia Lietuvoje.

Birželio 5 dieną „Birutės” Draugovė šventino naująją savo 
vėliavą. Vėliavos kūmais buvo žinomoji moterų veikėja p. 
Galdikienė ir prüf. Dovydaitis; — ... ...

Pasidalinusios savo didžiausiu džiaugsmu su Kristumi, bi- 
rutininkės susirinko į ateitininkų salę trumpai sueigai. Badavu
sios viena kitai draugiškai rankas, vėliavos akivaizdoje biruti- 
ninkės štai ką pasižadėjo:

— „Pasižadu Aukščiausiajam ir vadams“, pasižadu idėjos 
draugams ir priešams nė žingsnio nenutolti nuo savo vėliavos. 
Gyvu tikėjimu, aukšta dorove, nepalaužiama viltimi ir krikščio
nišku gailestingumu eiti į gyvenimą.

Pasižadu savo pavyzdžiu skleisti tikrojo moteriškumo idė
jas Lietuvos moterų tarpe ir teisingai saugoti moters vardą. Pa
sižadu savo darbu ir gyvenimu prisidėti pie mūsų tautos blaivi
nimo darbo. . .

Pažadą ištesėsiu Eucharistinio Kristaus gaivinama, Mari
jos globojama ir vienminčių sesių draugiškumu stiprinama. 
Amen". —

Po posėdžio buvo šeimyniški pietūs, kur vyresniosios ir 
jaunesniosios draugovės narės nuoširdžiai pasikalbėjo, pasidali-
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no savo mintimis. Birutininkės pasiryžusios eiti į gyvenimą su 
žemės šypsena veide ir dangaus rimtimi. Br, Sa-tė.

Malonios skaitytojos ir •ralonūs skaitytojai!
Siunčiame paskutinį šio pusmečio „Naujosios Vaidilutės” 

n-rį ir kviečiame visus pusmetinius prenumeratorius atnaujin
ti prenumeratą antram pusmečiui, o neatsilyginusius prašome 
atsilyginti ir taip pat neatidėliojant pratęsti prenumeratą.

Taip pat prašome „N, Vaidilutės” platintojus atsilyginti 
už I pusm. pren. ir senesnes skolas,
„Naujosios Vaidilutės” kaina: metams 10 litų, pusmečiui 

5 lit.; moksleiviams metams 5 lit., pusmečiui 3 litai,; atskiras 
numeris 1 litas; užsieny dvigubai.

Adresas: Kaunas, Laisvės Al. 3. III kamb., telef. nr 26-76. 
Dežuruojamos valandos nuo 12—14 vai. kas
dien be šventadienių,

„N. Vaidilutės” Administracija.

Mergaitės važiuoja į Seserų Pranciškonių Vienuolyną.
Visai be reikalo mergaitės keliauja, kaip paskutiniu laiku 

įėjo madon, į svetimas valstybes, norėdamos įstoti į Seserų Pran
ciškonių vienuolyną. Ir tie, kurie duoda tokius mergaitėms pa
tarimus, gal nė dėmesio nekreipia kaip sunku vergauti sveti
miems; kalba nesuprantama, papročiai kiti, skiriasi ir būdas 
ir temperamentas, o kai žmogui neprisitaikai, laiko bepročiu. 
Kam tokio nenaudingo vargo ir svetimų dievų gaudymo, kad ir 
mūsų Tėvynėje Lietuvoje yra vienuolynų.

Taip, vienuolynų yra, bet aš noriu būti seselė pranciškonė, 
pasako ne viena tokia vienuolyno kandidatė. Gerai. Antai 
Žemaitijos pajūryje, netoli Kretingos, Padvarių kaime yra ir Se
serų Pranciškonių malonus lietuviškas vienuolynas. Jis dar jau
nas ir todėl labai reikalauja jaunų mergaičių su dideliu pasiry
žimu dirbti ne sau, bet kitiems dėl Jėzaus meilės. Seserys Pran
ciškonės dabar skubotai rengia vedėjų-specialisčių, kad galėtų 
tuojau užimti parapijose esančias senelių ir vaikų prieglaudas, 
atidaryti naujų mokyklų, patarnauti vargšams ir ligoniams.

Mergaitės, turinčios norą pasiaukoti Dievui ir artimui, kaip 
mokytojos, našlaičių auklėtojos, senelių ir ligonių slaugytojos, 
gali kreiptis į „Dieviškosios Jėzaus Širdies Seserų Pranciškonių 
Kongregaciją”, Čia būs joms suteiktos lengvos priėmimo sąlygos 
ir nereikės trankytis po užrubežius. Kurios prašymus tuojau pa
duos ir susirašinėjusios ligi liepos mėnesio pabaigos į Pranciš-
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konių vienuolyną įstos, jau rugpiučio mėn. bus leidžiamos į po
stulatą ir novicijato metai nesitrukdys.

T, A.
Prašymams siųsti sekantis adresas:

Seserų Pranciškonių Vienuolynas
Kretinga

Padvariai.

Atsiųstos paminėti knygos
Skautų skiltis« (I Roland Philipps — skilčių sistema) L 

John Lew i s — kaip vesti skiltį? Išvertė B. Montvila. Kal
bą taisė Vikt. Kamantauskas 48—36 pusi. „Skautų Aido” leidi
nys. Kaunas, 1932 m. Kaina 1,50 lit. Iliustruota. Įvadus parašė 
skautystės įkūrėjas R. Baden-Powellis. Knyga skiriama skau
tų vadams (pirmiusia skiltininkams ir draugininkams), moky
tojams bei tėvams.

J. W. Goethre, Jaunojo Verterio kančios« Vertė P. 
Gaučys. „Sakalo” B-vės leidinys. Kaunas, 1932 m. Kaina 
3 litai.

Benediktas Rutkauskas, Nuodėmės« „Sakalo” 
B-vės leidinys, Kaunas, 1932 m. Kaina 2,50 lt.

Savu keliu, V. D. Unįversiteto Studentų Ateitininkų 
Sąjunga 1922—1932. V. D. U-to Stud. At-kų Sąjungos leidinys, 
Kaunas, 1932 m.

Prof. Dr. V.-Tum ė n i e n ė, Tavo ku 
talikių moterų draugijos leidinys, Kaunas 
Kaina 50 et.

H

0

Redaktorė J. Tverskaitė Karo cenzūros leista.
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bekaštuoja visiems 1932 metams katalikiškas savaitraštis
„Žemaičių Prietelius”, ;
„Žemaičių prietelius” 10—12 puslapių dydžio išeina reguliariai 

käs savaitė,
. ’ • . . . ‘ * * . • • . . - ■ k - • • ' . ' . T ■ ’ ■* . . ‘ *

„Žemaičių prieteliuje” rasite įdomiausių žinių, naujienų
Lietuvos kumpų kitų kraštų.

„Žemaičių Prieteliaus” s k a i t y t o j ų įr platintojui n-
■/. t e nei j a k a s m e n U o 1 a i k o m o s> I &I.Ö.'S/ 
Žemaičių Prieteliaus” adresas: „Žemaičių Prietelius”, Telšiai,

7'Kalno g-vė'20-nr.

*

I1

II

*te*

M

u 11

Moterys ir jaunuolės, pačios neužmirškit ir dar bent trims 
savo pažįstamoms pasakykit, kad ir jos išsirašytų šiems metams 
paveiksluotąjį dvasinio turinio laikraštį

< IT /Z^l TTTlCC
; V

„Žvaigždė*’ kas mėnuo atneš į Jūsų namus gražių dvasinio 
turinio pavikslių,įdomiųapsakymų, rimtų nurodymų įrikščio- 
niškam Šeimos gyvenimui, atsakymų į visus svarbiuosius šių laikų

„Žvaigždė’’ rašo ir apie paskutinių laikų šventuosius, apie 
pasižymėjusias katalikų karžygius-es, apie šventus vaikelius ir 
jų motinas/ ■•,■■■■" “7 -7“7:--'į; • *77

„Žvaigždės” kaina tik ‘ 4 litai metams, O tai jau ir šiais ~ 
sunkiais laikais yra “prieinama ir kaimui ir miestui.

Adresas: „Žvaigždė”, Jėzuitų Namai, Kaunas.

NEPRIKAIŠiOKIT SAUkad pavėlavot išsirašyti šiems metams literatūros, mokslo visuom. ir akademiškojo gyv. mėnesinį iliustruotą žurnalą
»ZIDINI«nes savo klaidą dar lengvai galite atitaisyti tuojau pasiųsdami jam prenumeratą. ^,ŽIi)ĮNYSw eina jau aštunti metai ir per tą laiką yra virtęs vienu iš didžiausių, gajausių ir rimčiausių plataus kultūros masto žurnalų Lietuvoje.

Adresas: „Židinys“, Kaiman, Laisvės Alėja 3 N r.
Prenuiner. kaina: met. 35 lt., pųsm, 20 lt.; pradžios mok. mokyt; met. 30 lt.j pusmeč. 15 lt. Studentams ir moksleiviams met. 20 lt., pusei mėt. 15 lt., o atsiimant iš admin. met. 20 lt., pusei met. 10 lt, užsieny met. 45 lt., pusei met, 25 It.

. v * - . ► *
............. . ----7---------------------------- -........—------ _______ - ____ ___ , ___ r- .. ................ - .
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Jau laikas užsisakyti ll-ram pusmečiui
Vienintelį Lietuvoje moterų inteligenčių mėnesinįžurnalų

„NAUJOJ I VAIDILUTĖ'"
i einantį jau antrąjį savo gyvavinio deBtntmetįj kuris spiečia apie 

visaisaktualiais gyvenimoklausimais.

terims'rfipiiwi$ klausimais. ''•<
'■>.SJuo/i030-pL įvertas „Namų Židinio^ skyrius duoda naudiii- ■ 

gų, praktiškų ir gyvenime būtinai reikalingų žinių ir toliau dar 
nagrinės modernius maisto. higienos, namų ruošos, kambarių 
įrengimo ir sutvarkymo klausimus. Be to, nagrinėjama moters 
vaidmuo šeimoje< v

.^<-V4^^LUl^^';yra recenzuojama įvairios naujos kny- 
gos, daroma Ūžšienip ir Lietuvos moterų veikimo ir visuomėni-

gyvenimo apžvalgos. ' v- 'y.- ’<y;•
. r „NAUJOJI VAimLUTĖ^ kaMuoja tik M 

pUsmeČiui,moksleiviams5 1itmeta
•' uumeris 1 litas. Užsieny dvigubai ■"?>/.. «■ ■ ■

moterys ir visų ktor^ žmonijos gerovė. yin<n^
: i, J^JpapS W(DILÖ

adresai: Alėja Nr. 3, III kambz telef. 26’-76.

H

11

II s, 3 lit pusmeciuųatskiras
■ * k . “ ' * • • * * ' • . 1

<,Mm——M i <■1'1111—»i*

Dabar visi skaito tik didžiausį ir įdomiausi Lietuvos dienraštį

»RYTA« -■ W '■ w.‘->. w ■ ---r—.

„Ryto” adresas: Kaunas, Duonelaič iog.24,prenumer a- 
ta uietams 50 lt, pusmečiui —25- lt, mėn. ■— 5 lt, Kau
ne su pristatymu į namus per pasiuntinį met — 62 lt pusei 
31 lt, mėn. * 6 lt, užsieny (be Vokietijos, Latvijos,Estijos) 
dvigubai. i '-.i-. J ;

ii

iw—

imi i in« >■1,1111,»^.. W—W
■įUJI I J . Iiu'i' |I Ii-Ti I .nu.

*

V :

Wifc4nr itii'ii ^p‘ii>il |-ii iiė>|»iyijij»r. / MMtewii i|i|»».ii^«»isww m/i —' ė :in.iui* >■■■■ i Ui»/■'■iotfu ' ifimMm'iėi fcuw i u< mn >«i|i .J iii

Skaitykite „Ateities Spindulius“
* , ‘ » • . ■ * k * ' » • ‘ ' - . • ' ' * * . ■ , * ' ■ * • , ’ * *,

'. Iiiimiįiijin lį iį.'lF|~iimiM'<
iiiiįiiiMĮi~.irįįį.iiiįi'.i.i'F «w t*

»r

Šv^sos“ spaustuvė Jakšto g. Nr. 3

kum'l'. I 'i ■“ I

Į -, I Į,.m.^

Karo cenzūros leista
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