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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

■ ' 1

Nr. 8—9 (125—126) 1935 metų rugpjūtis—rugsėjis mėn. XV

J. DRUNGAITĖ

Išeikime iš pavėsio
Gražius laikus gyvena moterys. Atviros joms mokslo ir švie

timo įstaigos. Jos — valstybės administracijos aparato darbinin
kės. Jos politikės, mokslininkės, visuomenininkės. Jos dalyvauja 
visose kultūrinio gyvenimo srityse. Tai jėga. Nauja, lig šiol mie
gojusi, lig šiol tūnojusi giliausiuose mūšy visuomenės užkam
piuose — „pasyvioji, nieko negalinčioji jėga“.

Po didžiojo karo regime masinį motery kilimą, masinį plū
dimą į visas kultūrinio gyvenimo sritis. Ypač tas tinka mūsų 
Lietuvai. /Moterys dirbą visokiose mūšy valstybės įstaigose. Da
lyvauja jos ir visuomenės sąjūdžiuose per organizaciją. Moteriš
kos moksleivijos susibūrimai, kaimo mergaičių kuopelės, suaugu
sių kaimo motery draugijos, motery inteligenčių organizacijos 
parodo šioje srity motery gyvumą, veiklumą. Pažinojome moterį 
baudžiauninkę, moterį aušrininkę, šiandien prieš mus laisvos Lie
tuvos moteris. Jos tikslas — laisvė, jos pasiryžimas — kova, jos 
laimėjimas — Kristaus pašvęstoji žmogaus asmenybė. Tikrai. 
Pas mus iš apie 100.000 organizuotų (moksleivijos, studen
čių, kaimo mergaičiy, darbininkių, inteligenčių ir kaimo) mote
rų tik mažas nuošimtis priklauso nekatalikiškoms organizacijoms. 
Todėl neklausiame baimingai, kas bus toliau, prie ko prieis mo
teris? Mes džiaugiamės, kad moters entuzijazmas griauna visas 
sutrūnijusių tradicijų užtvaras. Kad su moterimi susijusios soci- 
įalinės vertybės perkainojamos kasdieną. Kad moters laisvėjimas— 
emancipacija, tiek išorinė, tiek vidujinė, vyksta labai sparčiai.

Emancipuota, laisva moteris neša tautai sveika
tą ir aukštą kultūrą. Jau šiandien turime daug motery veik
los rezultatų. Moterims (ypač šeimos reikalams) skirtoji spauda, 
socialinė globa, labdarybė, švietimas per mokyklas ir organiza
cijas, — štai gairės, kuriomis pažymi laisvoji moteris savo veik
los kelią.
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Pasenusi ir neminėtina nuomonė, kad moteris, siekdama 
moterų sąjūdžio iškeltu tikslu, kad ji bedirbdama už šeimos ribų, 
nustoja savo moteriškumo, kad ji nutolsta nuo šeimos. Tai atsi
likusi pažiūra. Juk barbarai, germanai irgi bijojo aukštos romėnų 
kultūros tik dėl to, kad jos paragavę tarėsi nustosią karingumo. 
Tiesa, ši pažiūra nėra legali, bet ir be pilietiniu teisių ji gyvena 
mūsų tarpe ir paraližuoja jaunų moterų pirštus. Ir labai dažnai 
net mes pačios dėl to esame kaltos.

Pasižvalgykime musu pačių tarpe, ar rasime bent vieną 
numoterėjimo pavyzdį? Tiesa, žodžio „moteris“ sąvoka — turi
nys Šiandien keičiasi, kaip keičiasi ir pati moteris. Seniau mote
ris buvo be tautybės, be pilietybės, be nuosavybės ir be pavel
dėjimo teisių; nei mokslo, nei ypatingo auklėjimo nereikalingas 
įnamis. Moteris — pusžmogis. Šiandien jau kitaip. Aišku tad, 
kad savarankiška, išprusintą šių dienų moteris nepanaši į aną 
dar tebeatmenamą salionų ar kokio nors buto užkaboriu įnamę. 
Kuo šių dienu moteris nemoteriška? Ar dėl to, kad jos protas 
išlavintas — bet tam ji tą protą ir turi. Ar dėl to, kad laisvai 
pati apsisprendžia — bet juk tik tam ji ir turi sąžinę ir išmintį. 
Ar dėl to, kad pati stengiasi užsidirbti sąžiningu darbu savo 
pragyvenimui — bet argi neužsidirbdavo ji sau duonos ir seniau, 
tik juodu, sunkiu darbu, kurio nieks nematydavo ir neįvertinda
vo? Jeigu tad didelė vyriškosios visuomenės dalis laiko moteriš
kąja moterimi aną seną „pastumdėlę“, arba naująją, modernišką 
erotikę — seksualistę, tai tokia vyriškoji visuomenė (atleiskite už 
drąsą) yra reikalinga pati didelio dvasios ir širdies remonto. Mes
kime senus prietarus. Kiekviena gyvenimo sritis, į kurią ateina 
su savo rankomis, protu, širdimi ir inicijatyva moteris, beregint 
pasikeičia pati, o ne moterį pakeičia. Ar ne moterų dėka iš vi
suomenės drausminimo įstatymų atsirado socialinė globa? Ar ne 
moterų pastangomis socialinei globai į talką atėjo visuomenės 
dorinimo profilaktika; — moters širdis nepakelia ne tik bausmės 
už nusižengimą, bet ir pačios pasekmės nenubausto nusikaltimo 
pačiam nusikaltėliui, todėl ji ir pastoja kelią visokiem blogu
mam, globodama dar nesugedusius žmones, parūpindama darbo, 
teikdama patarimų. Imkime labiausiai vyrišką sritį — karą. Atėjo 
moteris ir tepasiėmė tik sanitariją ir apsaugą. Galimas dalykas, 
kad ji kartais galės būti priversta dalyvauti ir kautynių veiks
muose, ne kartą jau taip ir buvo, bet tai nesudaro ir nesudarys 
moters veiklos karo srity esmės.

Prigimtis tiek stipri yra, kad ji neduos daryti nukrypimų. 
Jei būtų priešingai, tai mūsų ūkininkės turėtų būti labai nemo
teriškos, dėl rūsčių savo gyvenimo sąlygų. Bet, iš tikrųjų, ką mes 
matome? Tai yra sveikiausias ir moteriškiausias elementas mūsų 
krašte.

Galima drąsiai sakyti, kad gyvenime lygiai tiek pat pavo
jaus yra vyrams nustoti vyriškumo, kiek moterims moteriškumo.
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J. AUGUSTAITYTĖ VAIČIŪNIENĖ

Išėjo Dievas
Nebėr jau Dievo kelios ilgos dienos — 
Išėjo Jis į kaimus laimint aukso pašėltą, 
Ir ten po šaltas pradalges tik ką nuplauto šieno 
Išbarstė ryto miglą darbo rūpesčių tylią.
Dabar kviečią siūbavime auksinės dulkės
Nukritę skamba kažin kokiu negirdėtu varpeliu 
Už tai, kad čia praėjo Dievas 
Seniai bevaikščiotu palankią takeliu.

Ir mūs pilni krepšiai bus gintarinės duonos, 
Ir iš uolos ištekinto, kaip kristalo, vandens, 
Tik dar palaukim tą žieduotą dieną, 
Palaukim jauni geltonojo rudens.
Tegu taip greit neperžydi pribrendę varpos, 
Tegu neišsibaigia uolose šaltiniai atverti... 
Ak, kokios buvo geros Dievo baltos rankos...
Ir kaip, nematant mums, priėjo taip arti.

Išėjo Dievas verkdamas iš šokančiąją miestą...
O kas gi bus, kai ir iš kaimą patyloms išeis?
Tada nerasim Jo prie kryžkelių rūpintojėliu rymant 
Ir nežinosime, kuriais ir besivyt keliais.

Bet dėl j y nesibijoma. Nesibijokime tad ir dėl motery. Moteris 
savo laisvę panaudoja tik tam, kam ją prigimtis skyrė — būti 
žmonijos motina. Gali būti ta motinystė kūno, gali būti tik dva
sinė, bet ir pirmu ir antru atveju kelias yra moteriškai prigim
čiai artimas. Svarbu čia ne tas, kur moteris šį motiniškumą pa
reiškia —- šeimoj ar visuomenėj, — o tas, po kurios ideologijos 
vėliava moteris vykdo savo uždavinius. Lietuvos moterims yra 
charakteringa kataliky Bažnyčios ideologija. Ji ir sureguliuoja ir 
įprasmina visas motery organizuoto veikimo pastangas. Laisvė, 
vadinasi, duoda čia tik gerų vaisių. Ir charakteringa, kad juo lais
vesnė, juo savarankiškesnė kuri moterų organizacija, juo turinin- 
gešnis jos veikimas. MiŠrose arba autonominėse organizacijose 
moterų veikla toli gražu nepasiekia ty ribų, kurių ji turėty ir 
galėtų pasiekti. Net inteligentės moterys tokiose organizacijose 
tampa nepalyginamai pasyvesnės.

Todėl drąsiai, laisvai vykdykime savo uždavinius.
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E. BALČIŪNAITĖ

Inteligentės pareigos liaudies 
moteriai

Žymi lenkti rašytoja E. Ožeškienė, mokėjusi puikiai stebėti 
žmogaus gyvenimą, yra pasakiusi: „Gyvenimas tai nėra dovana, 
bet paskolą, už kurią kartais reikia ir labai dideli procentai mokėti“.

Kiekvienas žmogus ateina j šį pasaulį su paskolos lakštu. 
Su augančiu kūdikiu sykiu auga ir jo paskola, didėja nuošim
čiai, sunkėja pareigos. Nėra pasauly žmogaus, kurs neturėtų jo
kių pareigų. Pareigos gimsta ir auga kartu su žmogum. Nors 
visi žmonės turi pareigų, bet moteris daugiausia. Moteris yra, 
tarsi, paskendusi pareigų jūroje. Dažnai moteris savo pareigose 
atrodo lyg mažutis voras savo milžiniškame tinkle. Ji, kaip ir 
tas voras, laukia ir budi,- ar nepajudins kas nors jos pareigų 
siūlelio. Didžioji mūsų pedagogė M. Pečkauskaitė sako, kad, 
apskritai, visas moterų judėjimas siekiąs ne daugiau teisių, bet 
pareigų. ,

Kiekvieną moterį įprasmina, iškelia ir geriausiai charakte
rizuoja ne jai privalomos ar pasiimtos pareigos, bet vienoks ar 
kitoks tų pareigų atlikimas. Neatlikta pareiga daro didelės 
skriaudos pačiai moteriai, jos šeimai, parapijai, visai visuomenei 
ir kartu visai tautai. Moters pareigos, moters įtaka gyvenime yra 
be galo didelė ir svari. Sakoma, kad kur nėra moters, kur nėra 
moters švelnios, glostančios rankos, rūpestingos ir budrios akies, 
ten' šalta, tuščia ir nyku... Dauguma net mėgsta sakyti, kad pa
saulis be moters, tai knyga tuščiais lapais. Vienas rusų rašytojas, 
kalbėdamas apie moters pareigas ir reikšmę gyvenime, pašakė: 
„Jei moteris žinotų ir suprastų, ką ji gali, ji tuojau paverstų že
mę rojumi“.

Šiuo trumpučiu savo straipsniu noriu kalbėti ne apie moters 
pareigas apskritai, bet, inteligentės moters pareigas liaudies mo
teriai, tai moteriai, kurios dėka, kurios kruvinu prakaitu, rūpesčiu 
ir vargais daugelis moterų gali save vadinti inteligentėmis.

Vadinančių save inteligentėmis pas mus yra labai daug. 
Dažnai paprasta kaimietė mergaitė, vos keletą žiemų tetrynusi 
pradžios mokyklos suolą arba baigusi keletą klasių ir ištekėjusi 
už kokio nors valdininkėlio ir turinti progos ir galimybės praš- 
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matniau apsirengti, moderniškiau butą įsirengti, jau laiko save 
tikra inteligente, „rinktuoju luomu“, ir į savo buvusias drauges 
ir net seseris žiūri iš aukšto, su tam tikru savo „vertybės“ nusi
jautimu... Tokių „inteligenčių“ Lietuvoj yra gana daug. Tai 
tuščios varpos, kurios ir stengiasi iškilti į viršų, nes jos tuščios 
ir lengvos... Tikroji inteligentė yra, palyginti, kaip ir toji grūdų 
pilna varpa, kuri lenkia savo galvą prie žemės — savo motinos, 
kad atiduotų žemei — gyvenimui tai, ką ji iš jos yra pasiėmusi, 
pasiskolinusi. „Mažas mokslas duoda žmonėms išdidumą, dide
lis — nuolankumą“, — sako D. S. Merežkovskis.

Tikroji inteligencija yra kartu ir išmintis. Taigi ir inteligen
cija, kaip ir išmintis, yra nematuojama turtais, užimama vieta ir 
neperkama pinigais. Tikra ir vertinga inteligentė gali būti kiek
viena aukštesnio mokslo pasiekusi ar šiaip vispusiškai išsiug
džiusi, išsilavinusi moteris, kuri su išviršine — fizine kultūra yra 
lygiai pasiekusi ir išvidinės — dvasinės kultūros: mokslo, supra
timo, tvirtos valios ir p.

Šiaip ar taip, norint vadintis inteligente, reikia nenustoti 
ugdytis, lavintis. Daugumas šių dienų inteligenčių yra kilusios iš 
pilkų, samanotų kaimo bakužių. Visos jos matę daugiau ar ma
žiau vargo. Matė, kaip sunkiai centą prie cento dėjo jų tėvai, 
kaip daug turėjo taupyti jų seserys ir broliai, kol, metams bė
gant, laiptas po laipto užvedė jas į tas aukštumas.

Taigi kiekviena inteligentė moteris gali šiandien vadintis 
inteligentė, kad savo laiku buvo kas ja rūpinosi, už ją aukojosi, 
vargo, kentė ir daug ko išsižadėjo. Todėl inteligentė neprivalo 
vėjelio vėsinama ilsėtis rožių patale. Inteligentės moters parei
ga — kuo skubiausiai pradėti lyginti tas skolas, kurias ji yra 
užsitraukusi, pirkdama inteligentės vardą. Ji privalo išpirkti visus 
vekselius, žiruotus jos tėvų, brolių, seserų ir pačios valstybės.

Kaip tas inteligentės moters vekselių išpirkimas turi reikštis?
Pirmiausia inteligentė moteris neturi nutolti nuo kaimo, nuo 

paprastutės, bet jautrios liaudies moters. Liaudies moteris Šian
dien yra skaudžiai apsivylusi inteligente moterimi. Inteligentė 
moteris turėtų nužengti nuo per aukšto jai pjedestalo ir daugiau 
suartėti su kaimo moterimi. Inteligentės moters siela, per storu 
sluoksniu apdengta miesčioniškėjimo dulkėm, nebemato į jas iš
tiestų liaudies moterų rankų, atkreiptų veidų ir liūdna viltim de
gančių akių.

Jeigu liaudies moteris ir nepasako žodžiais, ko ji laukia iš 
inteligentės moters, kuri yra jos sesuo, duktė, anūkė, teta, dėdie
nė, švogerka ir k., tai pati inteligentė tą turėtų suprasti ir atjaus
ti. Neretai juk tenka nugirsti liaudies moterų nuomonė, kad, gir
di, moterims mokslas esąs visai nereikalingas. Dabar, esą, kaip 
parvažiuoja tos „tiligentės“ iš Kauno ar šiaip didesnio miesto į 
savo tėviškę — kaimą paviešėti ar nemokamai praleisti atostogų, 
tai kiek rūpesčio turi su jomis. Čia nepataikai joms valgį išvirti,

■■ ■
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patalą pakloti, tai joms miegant per smarkiai vaikščioji, kosti ir p. 
Prieš karą, girdi, buvę daug mažiau mokytų — „tiligenčiy“, o 
ar buvo bloga gyventi? Daug motery einą mokslus, o kiek jų 
yra garsiy gydytojų, advokačių, inžinierių, teisėjų, bankininkiy, 
„profesorių“? Mokytos moterys, girdi, nepateisinančios į jas su
dėto kapitalo — pinigų, rūpesčio, vargų ir gražiy vilčių.

—. Savo dukters aš nė už jokius pinigus neleisiu mokytis —
išponėti. Tegu išmoks skaityti ir rašyti, o aš išmokysiu ją barš
čius virti, ir bus naudingesnė ir geresnė sau ir kitiems, — drą
siai tvirtina ir ryžtasi apsukri kaimietė, penkių vaiky motina.

Tokia kaimo motery galvosena apie šių laikų inteligentę 
moterį. Juk tai skaudus, bet dalinai ir teisingas inteligentei mo
teriai kaltinamasis aktas!

Būtų klaidinga manyti, kad visoms inteligentėms vienodai 
visi kaltinimai taikomi. Kaip visur, taip ir čia yra maišyta pelai 
su grūdais! Inteligenčių tarpe pasitaiko nemaža šviesių, gražių 
krislelių, anot Vaižganto, deimančiukų, kurios ranka rankon, šir
dis širdin eina išvien su lietuve moterim ir savo autoritetu, pa
tyrimu, mokslu kelia, šviečia ir patraukia kaimo moterį, gerina, 
švelnina jos padėtį. Tik per daug pasitaiko ir tų „išponėjusių“ 
inteligenčių, kurios dažnai vienu savo pasirodymu ar pasisvečia
vimu sugriauna pusę vertingosios inteligentės nudirbto darbo.

Turime dabar Lietuvoje baigusių aukštąjį mokslą ir dar 
gana daug tębestudijuojančiy moterų. O kiek dar yra baigusių 
įvairias gimnazijas, seminarijas, akademiją! Kai kuriose parapijo
se (Suvalkijoje) yra keliolika vien at-kų studentų, beveik pusė 
jy mergaitės. Tai tikrai gražus skaičius. Bet ar tos parapijos 
žmonės turi iš jų laukiamosios naudos?! Beveik ne! Atsiranda 
viena kita, kurią šiaip taip pavyksta prikalbinti ateiti su paskaita 
liaudies moteriai ar mergaitei.

Gyvename organizacijų laikus. Paskiras, pavienis veikimas 
vertinamas nuliui. Ką padaro, tai tik organizuota jėga padaro. 
Norint įsteigti kad ir pieno nugraibymo punktą organizuojasi, ta
riasi; norint nutiesti vieškelį, įsteigti kooperatyvą — taip pat rei
kia susiorganizuoti. Kaimo jaunimo ir motery susiorganizavimo 
tikslas taip pat sutelktinėm bendrom jėgom siekti šviesos, kultū
rėti ir būti naudingesnėm mūsų Bažnyčiai ir tautai.

Mažamokslės ir visai bemokslės kaimo sesės ir motinos 
laukia, kad kaimo, miestelio, parapijos inteligentė, nors atliekamu 
laiku, nors atostogų metu jas nepamirštų žodžiu, darbu, ar gražiu 
patarimu, malonia pagalba.

Ar šiaip ar taip išsisukinėtume, vis dėlto turime daryti vie
ną išvadą, kad inteligentė moteris, turėdama progos pasinerti 
knygų pasaulin ir geriau pažinti patį gyvenimą, daugiau žino ir 
daugiau nusimano, negu kaimo moteris ar mergaitė. Taigi inte
ligentei reikalinga tik norėti ir ryžtis tai, ką ji žino, patyrė, su
prato ar išskaitė, perduoti liaudies moteriai.
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Inteligentė moteris gali ir privalo liaudies moteriai padėti 
susiorganizuoti ir padėti pažinti moters būklę, moters pareigas ir 
teises, motinystės problemas, moters darbo ir veikimo sritį ir 
kartu padėti liaudies moteriai pakilti iš tos liūdnos pilkumos, iš 
to monotoniško kasdieniškumo, kuriame ji iki kaklo pasinėrusi. 
Tą viską inteligentė moteris gali padaryti savo patarimais, pas
kaitomis, referatais, padėdama suorganizuoti skaityklas, ramoves, 
knygynus ir k. Namy ūkis ir kulinarija daugely vietų dar labai 
žemam laipsnyj testovi. Agronomės ar nusimanančios neprivalėtų 
snausti. Inteligentei turi rūpėti tautos sveikatingumas, o ji-- jį pa
kels, jei lavins ir skatins liaudies moterį.

Tautiškumo ugdymas — inteligentės nuosavybė. Ką mato 
ir girdi inteligentės tarnaitė ar darbininkė, tuo ir pati pradeda 
gyventi.

Skundžiamės, kad religiškumas ir pamaldumas Lietuvoje 
nyksta. Ar ne inteligentė čia kalta? Slogesniam orui ar bloges- 
niam ūpui esant, žiūrėk, inteligentė moteris ir nenueina į bažny
čią. Jei ir nueina kada nors, tai kartu- nusineša ir visą „fanabe
riją“ tokią, kad jos „plačiabrylis skriblius“ ir krakmolytos piršti
naitės net kitų dėmesį patrauktų. Tai — trukdo pamaldumui. 
Toki sąmoningi ir nesąmoningi inteligentės poelgiai, nesuvoki
mas savo pareigose yra tamsi dėmė lietuvei šviesuolei.

Gal kai kurios inteligentės pasisakys, kad jos norinčios pa
dėti liaudies moteriai, tik nežinančios nuo ko ir kaip pradėti, 
todėl nedrįstančios. Talmudas čia kiekvienai inteligentei teisin
giausiai pasako: „Geriausias patarėjas — tavo širdis, geriausias 
mokytojas — laikas, geriausia knyga — pasaulis“ Inteligentės 
abejingumą liaudies moteriai paryškina šis pokalbis.

Kartą teisingasis paklausė: „Jei aš šiandien nieko nenu
skriaudžiau nei žodžiu, nei darbu, tai ko aš turiu prašyti, kad 
man atleistu?“ Balsas iš aukštybių jam atsakė: „Prašyk, kad tau 
atleistų vaikas, kurio veidelio nenušvietei džiaugsmo šypsena, 
kad tau atleistų nuskriaustas gyvulys, kurio neužtarei ir rožė, ku
ri nuvyto, nes nepalaistei.“

Inteligentė moteris iš gyvenimo daug pasiėniė, dideles su
mas pasiskolino, todėl daug turi gyvenimui ir grąžinti nes: „Šia
me pasaulyje ne tai, ką paimame, bet tai ką duodame mus tur
tingais padaro.“ — H. W. Beecher. Inteligentė moteris turėtų 
būti liaudies moteriai, kaip šviesi saulė pilkajai žemelei.
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DR. Z. IVINSKIS

Karalienės Barboros Radvi
laitės drama

1. Įžanga.
2. Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės pradžia.
3. Žygimanto kova už savo žmonos teises.
4. Lenkijos seimo ir senato pastangos Žygimantą su Barbora perskirti.
5. Barboros karūnacija ir mirtis. Jos charakteristika.

1.
Betyrinėdami Vilniaus katedros požemius 1931 m. lenkai 

užtiko karstą, kuriame rasta bebaigią trunėti ir dulkėmis apnešti 
moteriški griaučiai su karališka karūna. Nesunku buvo identifi
kuoti juos ir susekti, kieno buvo tie kaulai. Tai Barboros Radvi-

Barbora Radvilaitė

Barboros Radvi
laitės griaučiai Vil
niaus katedros po- 
žemyj 1931 m.

laitės liekanos! Kas galėtų šiandien, žiūrėdamas į tą kaukuolę ir 
kitus kaulų likučius, įspėti jų gyvenimo istoriją, išgyventas dide
lės laimės, nepaprasto džiaugsmo, bet šalia to ir begalinio liūdesio, 
širdį veriančio skausmo bei slegiančio beviltiško nusiminimo va
landas? Kas galėtų iš tos neseniai rastos kaukuolės atpažinti, kad 
ji buvo kada tai gražiausių bruožų moteris, dėl kurios turėjo tiek 
daug protestų ir pasipriešinimo atlaikyti Lietuvos-Lenkijos valdo
vas Žygimantas Augustas, sunkiai išsikovoti sau teisę tą jam ne-

v

312

10



lygios kilmės lietuvaitę turėti ne tik kaip žmoną, bet ir kaip 
karūnuotą Lenkijos karalienę. Meilė nugalėjo visas kliūtis. Bet 
Radvilaitės ir karaliaus Žygimanto meilės santykiai pagimdė 
abiem daug skausmo ir kentėjimų, nes beveik visa visuomenė 
stojo į kovą su jais. Akivaizdoje tų kliūčių tie santykiai palieka 
visiems laikams kaip įdomi, vienos lietuvaitės prieš 390 metų 
sunkiai išgyventa drama. Ją bandysime čia trumpai atskleisti, 
kiek dar, palyginti, neartima praeitis nėra jos išdildžiusi ir pali
kusi istorijos šaltiniuose ateičiai. Visa, kas čia parašyta paremta 
istorijos medžiaga, kuri skaitytojos patogumo dėliai atskiruose 
puslapiuose nenurodoma. Kam Barboros Radvilaitės asmuo bus 
arčiau įdomus, ras žinių specialinėje literatūroje1).

. 2.
Barboros Radvilaitės gyvenimo pradžia nesiskyrė Lietuvoje 

nuo kitų didikų dukterų. Gimė ji 1520—22 m. Dar 16—18 
metų mergaitė 1538 m. buvo apvesdinta su dvigubai už ją se
nesniu Stanislovu Goštautu, Trakų vaivada. Ketverius metus ji 
su juo tepagyveno. Goštautas mirė (1542), kaip paskutinis gar
bingos giminės atstovas, visai nepalikdamas įpėdinio. Metus prieš 
Barboros vyro mirtį buvo savo amžių pabaigęs jos tėvas Jurgis 
Radvila, did. Lietuvos hetmanas ir Vilniaus kaštelionas. Tokiu 
būdu Barboros motina (Sandomieriaus kašteliono Koliankos Vals- 
kio duktė) irgi liko našlė. Jaunutė, vos 20—22 metų Goštau- 
tienė, „ponia Trakų vaivadienė“, palikusi vyro dvarą Geranonis, 
persikėlė į Radvilų rūmus Vilniun. Dvi našlės, motina ir duktė, 
ramiai gyveno sau Vilniuje. Nebuvo čia tada kokių nors stam
besnių įvykių; didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygiman
tas Senasis retai buvo Vilniuje. Bet nuo 1544 m. Žygimantas 
Augustas gavo iš tėvo Žygimanto Senojo savarankiškai val
dyti Lietuvą ir atsikraustė į Vilnių. Čia sudarė jis gana puošnų 
dvarą ir gyveno su savo žmona Elzbieta Habsburgaite. Šios ve-

0 Al. Pzezdziecki: Jagiellonki polskie w XV/L wieku, t I (Kraköw 1868), 
Krolowa Barbara Radziwillöwna druga zona Zygmunta Augusta. Psl. 181-272, 
301-398 (laiškai); yra dvi fotograf. Barboros laiškų; papildymai t. V, K. Szaj- 
nocha: Dziela. Szkice historyczne t. I (Warszawa 1876), (Barbara Radziwillow-. 
na) psl. 141-209 (su prierašais iš polemikos su M. Balinskiu). M. Balinski; Pis- 
ma historyczne. t. II ir III (1843); Pamiętnikio krölowej Barbarze (surinkta daug 
šaltinių). M. Balinski: Studia historyczne. Wilno 1856: Dopelnienia Pamiętni- 
kow o krölowej Barbarze, psl. 101-186, 349-365. S. A. Lachowicz: Pamiętniki 
do dziejöw Polski. Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikolaja Radziwilla 
Czarnego etc. Wilno 1842. E. Zivier: Die zwei letzten Jagellonen. Gotha 1915, 
psl. 484 506 L. Finkel: Barbara Radziwillöwna. Wielka ehcyklopedya pow- 
szechna ilustrowana,? t. V-VI (1891) psl. 930-936. J. Bartoszewiez: Barbara 
Radziwillöwna. Encyklopedya powszechna, Warszawa 1860, t. II, psl. 865,870 
Lietuviškai apie Radvilaitę rašyta prof. J. Jonyno: Barbora Radvilaitė, Lietuviš
koji encikl., t II, sk. 1233-124Q. Zg. Kuzmickis: Barbora Radvilaitė karalienės 
soste »Kardas* 1930 m. Nr. 3, psl. 115-124. P. Navakienė-Deveikytė š. m. 
pavasarį per radio laikė apie ję paskaitę.
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dybos turėjo daugiau politinį charakterį; Žygimanto Augusto mo
tina Bona šnairavo į tas jungtuves, visaip kenkė jaunųjų gyve
nimo laimei ir trukdė jų santykius. Pagaliau Elzbieta 1545 m. 
sausio mėn., kai vyro nebuvo namie, Vilniuje pasimirė. Sūnus 
įtarė, kad motina nunuodijo jo žmoną. Tad pasiliko našlys ir 
Žygimantas Augustas. Neilgai jis nešiojo gedulą. Dar nesibaigus 
jo laikui kartą dvariškiai, užėjus kalbai apie krašto gražiąsias 
moteris, atkreipė Augusto dėmesį į kaimynystėje šalia valdovo 
rūmų gyvenančią našlės Radvilienės dukterį jauną našlę. Tuo jis 
susidomėjo ir padarė našlėms pirmą vizitą. Žygimantas Augustas 
ir Barbora abu buvo jauni, abu našliai ir susidomėjo vienas kitu. 
Gražus buvo vyras karalius, turėjo jis tada dar tik 25 metus, 
bet dar nuostabesnio gražumo buvo Barbora. Lenkų istorikas K. 
Šainocha, pasiremdamas šaltiniais, ją taip vaizduoja: „Jos nepa
prastai taisyklingi veido bruožai, alebastrinė jo spalva, švelnus 
lieknos figūros sudėjimas — tai buvo tos geros ypatybės, kurias 
be ponios vaivadienės, turėjo daug kitų kilnių Lietuvos dukterų. 
Bet kuo ji stipriau už kitas patraukdavo į save širdis, tai savo 
neapsakomu žvilgsnio saldumu, kuris buvo malonioje harmonijo
je su jos kalbos švelnumu, su puikiu net jos judesių rimtumu. 
Matydamas ją iš tolo, galėjai tame ramiame jos grožyje įžiūrėti 
gyvumo trūkumą, reikalingą jos charakterio papildymui. Tačiau 
artimesnis įsižiūrėjimas į gražų ponios vaivadienės veidelį, kuris 
supažindino su jos pilnom gilaus svajingumo akim, su spindu
lingai puikia ir aukšta jos kakta, atidengdavo užtat visą lobį ki- 
ų puikių grožio savybių. Išorės gyvumo vietoje buvo tiek pui

kiausio vidujinio gyvumo. Tai buvo dvasios gyvumas. Kiek to 
gyvumo spindėjo tose susimąsčiusiose akyse, papuoštose lengvai 
išvedžiotais antakiais“.

e Abi našlės su įdomumu ir nekantraudamos laukė, ar pasi
kartos dar kartą karaliaus vizitas. Vizitas pasikartojo... Puošnių 
Radvilų rūmų žemė siekė Vilniaus miesto vakarų vartus kairėje 
Neries pusėje ir savo daržais ir didžiuliu sodu, nusodintų liepų 
ir eglių Špaleriais, atėjo iki pat didžiųjų kunigaikščių žemųjų rū
mų. Jis buvo atidarytas tik gatvele iš Vilnelės upės. Žygimantas 
Augustas liepė sau padaryti į netoli esančius Radvilų rūmus slap
tą išėjimą, tiltuką per Vilnelę ir ten pradėjo dažnai slaptą, va
karais vaikščioti. Lietuvos metraštis labai paprastai nupasakoja tų 
santykių pradžią: „Paskui karalius Augustas, palaidojęs savo 
žmoną, būdamas jaunas žmogus ir negalėdamas sulaikyti savo 
įgimto palinkimo prie moterų, pradėjo mylėti ponią Barborą Rad
vilaitę. Ji buvo Trakų vaivados Stanislavo Albrechto Goštauto 
našlė Jr gyveno tada prie savo motinos Radvilienės Vilniuje...“

Šiaip gana paviršutiniškas savo santykiuose su moterimis, 
pripratęs prie įvairių dvaro maskaradų, šokių, balių, Žygimantas 
Augustas tapo apimtas pirmos tikros ir nepaprastos meilės gra
žiajai Barborai Radvilaitei. Jis prie jos labai prisirišo. Ano laiko
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net apšviestoji visuomenė tikėjo į kerėjimus ir burtus. Yra užsili
kusi žinia, būk Barboros motina su svetimų pagalba griebėsi ko
kios tai magijos, kad tik laimėtų dukteriai jauno valdovo širdį. 
Iš dvaro rūmų ėmė sklisti kalbos apie karaliaus pasimatymus su 
Barbora. Keliolika mėnesių tęsėsi tie santykiai. Jų pasėkoje ken
tėjo Barboros geras vardas ir garbė. Daugiausiai jai kenkė pavy
das. Radvilai tada buvo vadovaujanti politikoje Lietuvos giminę. 
Barboros,brolis Mikalojus Rudasis, o labiausiai jos pusbrolis Mi
kalojus Juodasis, vėlesnis Vilniaus vaivada, Lietuvos kancleris ir 
hetmanas tapo Lietuvos nepriklausomybės energingas gynėjas 
prieš lenkų, pastangas padaryti Lietuvą Lenkijos provincija. Žygi
mantas Augustas juo labai pasitikėjo ir rodė jam iki tol negir
dėtos pagarbos. Todėl abu Radvilai, vadovai Lietuvos politikos, į 
savo sesers santykius su valdovu galėjo pažiūrėti diplomatiškai. 
Juk, apskritai, tokias progas yra linkusi artimoji giminė išnaudoti. 
Barboros brolis Mikalojus Rudasis ir jos pusbrolis Mikalojus 
Juodasis tačiau nenorėjo, kad jų Barbora taptų paprasta karaliaus 
meilužė. Kartą abu broliai, pasitarę su motina, kai jau skyrima- 
sis karaliui su Radvilaite buvo nelengvas, nuėjo pas Žygimantą 
Augustą į pilį ir mandagiai įspėjo prašydami, kad karalius nu
stotų pas juos lankęsis ir duotų jų sesei ramybę. Jis turėjo nu
traukti santykius, kad nekenktų toliau Radvilų namų garbei.

Sujaudintas to prašymo, karalius pažadėjo daugiau neper
žengti vaivadienės slenksčio. Ilgai jis kankinosi ir nesimatė. Bet 
taip negalėjo visada būti. Žygimantas neišlaikė. Ir yėl ėmė Rad
vilų soduose kartotis tie patys susitikimai, vėl ėmė jis lankyti 
jaunąją našlę, tik dabar labai slapta. Nepasislėpė jis nuo budrios 
Barboros brolių akies. Jiedu iš karto jautė, kad šitaip paprastai 
nesibaigs. Kartą jiedu, 1547 m. rugsėjo mėnesį, atėjo tiesiai į 
kambarį tokio meilaus karaliaus ir Barboros pasimatymo proga.

„Žadėjai, mielas karaliau, nebelankyti daugiau mūsų sesers. 
Kodėl gi dabar atėjai?“ Ir prikišo jiedu karaliui, kad jis laužo 
pažadą ir plėšia garbę doriems jų namams.

Augustas atsakė: -•
„O ką žinote? Gali būti šiandieninis mano atėjimas pas 

jūsų seserį atneš jums daug garbės ir laimės“^
„Duok Dieve“, atsakė juodu ir pasiūlė patvirtinti tai darbu. 

Radvilai jau buvo pasiruošę. Čia pat laukė apsivilkęs bažnytiniais 
rūbais kunigas, įėjo Barboros motina ir dvasiškis Kiežgaila. Šitie 
keturi žmonės buvo vieninteliai slaptų jungtuvių liudininkai. Pa
prasta lietuvio didiko duktė tapo savo valdovo žmona, kuriam 
tik tarp lygių monarchų buvo galima ieškoti gyvenimo draugės.

3.
Žygimantas Augustas ir Barbora pasiekė savo laimės. Bet 

karaliui reikėjo visuomenės ir tėvų akyse pradėti sunkią kovą ir 
sau iškovoti teisė turėti Barborą, kaip žmoną. Laikinai pasidarė
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pačiu svarbiuoju rūpesčiu paslėpti tą moterystę nuo tėvo, Žygi
manto senojo, ypač nuo motinos Bonos akių. Vienintelį savo 
sūnų Bona labai mylėjo ir labai pavydulingai saugojo, kad kas 
nors nepaveržtų jo iŠ jos Įtakos. Jau anksčiau iki senio kara
liaus ausų buvo atėjusios kalbos apie sūnaus Augusto meilės 
istoriją, bet jis tiems gandams maža tikėjo. Žemaičių seniūnui 
Jeronimui Chodkevičiui jis rašė, kad girdėjęs gandus apie sūnaus 
slaptą šliūbą su Radvilaite, bet „tai būtų nedoras dalykas ir taip 
būti negali“.

Augustui reikėjo 1547 m. gale važiuoti Lenkijon į Piotro 
kavą. Ten jis turėjo prisipažinti tėvams. Bet čia jis delsė. Mo
tina tuoj sužinojo, bet seniui Žygimantui nieko nesakė. Jis pa
sisaukęs slapta sūny klausė, ar tie gandai būty teisybė. Žygi
mantas Augustas užsigynė, bet jis bandė tėvą, ar šis sutiktų 
tokiai jo moterystei. Senis tuoj baisiai perpyko. Jis ir mirė, 
nesužinojęs visos teisybės, kad Radvilaitė tapo jo marti. Bet 
karalius savo paslaptį patikėjo Krokuvos vyskupui Maciejovskiui 
ir kariuomenės hetmanui Tarnovskiui. Jiedu paskuį buvo vie
ninteliai karaliaus pusę laiką senatoriai.

Išvažiuodamas Lenkijon Žygimantas Augustas buvo pali
kęs savo Barborą jos brolio Mikalojaus Rudojo globai, kuris ta
da buvo dar tik Lietuvo patauriu. Ji turėjo palikti Vilnių ir 
važiuoti į Radvilų tėviškės dvarą Dubingius. Jos sveikata ten 
buvo pavesta rūpintis Merkinės seniūnui Stanislovui Dovoinai, 
kuris nusimanė medicinoje. Labai liūdnai leido ji savo dienas 
Dubingiuose, nerimo ji be vyro, ilgėjosi karaliaus, ir čia pirmą 
kartą prieš akis jai atsistojo tie liūdnos ateities nujautimai, kurie 
jos laukė. Savo vienatvės valandas ji leido maldoje, apsivilkusi 
paprastais šv. Bernardo regulos rūbais, ir dažnai rašė savo vy
rui laiškus. Turime jy iš to laikotarpio septynius. Iš jų galima 
pažinti Barborą, jos meilę karaliui, kuri net perdaug aiškiai pa
reikšta. Bet ji buvo gryna. Tie laiškai rodo jos dailų stilių ir 
dvasios gabumus. Ji suprato, ko karaliui reikia ir ko jis trokšta. 
Vadina ji save:, „tarnaitė, amžina vergė savo pono ir geradario“; 
jo sveikata jai brangesnė „už visas svieto paguodas“; prašo ji, 
kad ją ginty ir „saugotų po savo globos sparnu“ ir t. t. Siunti
nėja ji vyrui smulkias dovanėles ir prašo jos nepamiršti. Žygi
mantas Augustas ištikimybės ženklan jai atsiuntė savo žiedą, ji 
jį grąžindama pridėjo laikroduką dovanų ir rašė: „kad jo kara
liškoji Didybė, žiūrėdamas į tą dvylika valandų, galėtų nors vie
ną jų sau pasilikti, kurioje ji, jo Didybės žemiausias tarnas, pa
siliktų nors tą valandą jo Didybės atmintyje“. Kentėjo Barbora 
Dubingiuose ir vis liūdėjo savo mylimo vyro. Ji rašė jam kuk
lius laiškus, reikšdama savo pagarbos ir didžios meilės jausmus.

Ištisomis valandomis jai nedavė ramybės vyro atsiskyrimas. 
Dubingiai tapo jos kančių vieta. Vos tik persiskyrus su Žygi
mantu ir nuvažiavus (7 mylios prasto kelio nuo Vilniaus į Du- 
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bingius), liūdnas ir skausmingas išsiskyrimas ir nuolatinės ašaros 
taip paveikė Barborą, kad ant rytojaus gimė Žygimanto taip lau
kiamas negyvas sosto įpėdinis. Kartą netikėtai tame kambaryje, 
kuriame Barbora su broliu ir Dovoina sėdėjo, įgriuvo kambario 
skliautai. Karalius tai priskyrė kokioms nors nelemtoms intry- 
goms, nors tai buvo pripuolamas dalykas. Pikti liežuviai tai 
aiškino Dievo bausme. Vieno Lietuvos dvariškio žmona pa
skleidė kalbą,' kad karalius atšalęs prie Barboros ir linkstąs prie 
kitų motery. Ji labai dėl to krimtosi, bet vėl pilnai įtikėdama 
ŽygimantoAugusto žodžiams, kad tai šmeižtas, rašė jam su 
nuolankumu ir paklusniai: „Jeigu Jūsų karališkoji Didybe, mano 
pone, su manim, tai kas gi prieš mane?“

Žygimantas Lenkijoje irgi blaškėsi iš neramumo. Savo 
laiškuose Mikalojui ir Dovoinai jis nuolat klausinėjo apie Barbo
ros sveikatą. Jie karaliui pranešinėjo apie Barboros liūdesį, apie 
jos nuolatinį laukimą: „Staiga pamato ką nors ir tuoj sušunka— 
antai karalius važiuoja!“ Barbora tikėjosi, kad ji galės išvažiuo
ti iš Dubingių pasitikti vyro, bet toji viltis išnyko. Karalius dar 
viešai niekur negalėjo apie tai prasitarti. Net į Vilnių grįžęs 
liepė jis jai ten likti, nes neaišku buvo, kaip jam pasiseks iško
voti savo mylimajai teises būti jo žmona. Teisindamasis ir ra
mindamas ją rašė Augustas: „Mūsų reikaluose iš jos didybės 
karalienės motinos laukiame nemažo smūgio...“

Dar Žygimantas niekur buvo nesiskelbęs apie savo jungtu
ves, bet jos buvo tapusios vieša paslaptis. 1548 m. pradžioje 
Bona turėjo jau tikriausias žinias. Baisus pyktis apėmė senąją 
karalienę, kad drįso, palyginti, žemos kilmės svetima moteris 
paveržti iš jos įtakos sūnų. Ėmė ji rinkti sau šalininkus ir ren
gėsi kovai. Lietuvos Pony Tarybai rašė ji apie sūnų „kad visa
galis Ponas Dievas priverstų jį klausyti savo gimdytojų ir būti 
jiems paklusniu, o už nepaklusnumą kad jis nubaustų“. Bet ne 
tik Bona stojo skersai kelią. Pačioje Lietuvoje karalius tuoj su
tiko ne mažiau pasipriešinimo. Vilniuje, į kurį karalius iš Len
kijos (Piotrokavo) grįžo tik vasario mėn., laukė jo didelis ne
pasitenkinimas ir protestai. Žinia apie karaliaus moterystę su 
Radvilaite kėlė pasipiktinimą ir pavydą. Radvilų priešai ir jų galy
bei pavyduliaujantieji kiti ponai ypač nerimo, kad ir taip jau įsi
galėjusi Radvilų šeima bus dar labiau išaukštinta. Energingas, 
geležinės valios Barboros pusbrolis Mikalojus Juodasis galėjo 
pasiekti dar didesnės įtakos. Satyromis, paskviliais ir šmeižtų 
pilnais raštais buvo aplipdytos pilies, rotušės ir dvaro rūmų sie
nos. Tai buvo nepatogus laikas nei Barborai grįžti į sostinę, 
nei karaliui ją atlankyti Dubingiuose, nors abu buvo nesimatę 
jau pusę metų. Jiedu galėjo tada vienas kitam tik rašinėti jaus
mingus laiškus. Žygimantas ruošėsi slapta ir laukė patogaus 
momento. Tuo tarpu 1548 m. balandžio mėn. 1 d. savo akis 
užmerkė senasis karalius, apie sūnų visos teisybės nesužinojęs.
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Vos tik sužinojęs apie tėvo mirtį, Žygimantas tuoj parašė į Du
bingius, kad žmona ant rytojaus (IV. 12) naktį atvažiuotų. slapta 
į Vilnių „bet tikrai, tikriausiai (certe, certissime), kad tik rytoj, 
ir vėl sakau, kad rytoj išvažiuotų“ ir apsigyventų Radvilų rū
muose. Karalius norėjo Lietuvos Ponų Tarybai kartu pranešti 
apie tėvo mirtį ir savo šliūbą. Jis kelias dienas slėpė ir tėvo 
mirtį, bet iš Lenkijos atvyko su reikalais pasiuntiniai, paslapties 
ilgiau nebebuvo galima išlaikyti. Balandžio 17 d. į Vilniaus 
dvarą buvo sukviesta Ponų Taryba. Baigiantis posėdžiui Augus
tas įvedė Barborą Tarybon ir tarė Lietuvos ponams: „Barbora 
yra mano žmona, krikščioniškomis apeigomis ir gera jos giminių 
valia man už moterį atiduota. Žinokite, kad jokia pasaulio ga
lybė tokio ryšio, teisėtai tarp krikščionių sudaryto, suardyti nega
li“. Tada Augustas liepė jai, kaip jo žmonai ir karalienei, ati
duoti atitinkamą pagarbą. Didikai pasitiko tą pareiškimą tylėji
mu. Opozicija staiga viešai išnyko.

Dabar reikėjo laimėti senę karalienę ir Lenkijos šeimą su 
senatu. Tuoj išsiuntė Žygimantas Augustas pasiuntinius pareikš
ti motinai Bonai dėl karaliaus mirties užuojautą ir pranešti tai, 
ką ji jau seniai žinojo. Baisiu pykčiu degė senė italė. Savo 
sūnaus moterystę vadino „nelaiminga, netinkama“, nes karalius 
pas savo pavaldinius tokiom nelygiom jungtuvėm užsitrauksiąs 
negarbę, o kitų monarchų akyse didelę panieką. Dar valdant 
vyrui (Žygimantui Senajam) ši energinga ir valdžios labai godi 
moteriškė buvo pratusi prie itališkų ano laiko dvaro intrygų, 
nors jos nebuvo taip kraujuotos, kaip Italijoje. Dabar ji rinko 
visas jėgas vienam tikslui: reikėjo Žygimantą su Barbora išskirti.

Tuo tarpu karalius skubėjo į Krokuvą. Reikėjo palaidoti 
tėvą ir perimti Lenkijoje valstybės reikalus. 1548 m. balandžio 
mėn. 28 d. apleido jis Vilnių, palikęs savo Barborą Vilniaus 
dvare pilname karališkame majestote. Neužmiršo jis nieko, kad 
tik jai nebūtų nuobodu. Karalienės malonumui į Vilnių pirmą 
kartą buvo atsiųsta gulbių; jos buvo įkurtos ant vienos mažos 
krūmais apaugusios Neries salelės.

J Krokuvą karalius atvyko gegužės mėn. ir čia palaidojo 
tėvą. „Koronoje“ tada dar buvo ramu, bet rinkosi didelė audra. 
Bona darė viską, ką tik galėjo. Ji troško būtinai perskirti sūnų 
su Barbora. Lenkijos didikai ir bajorai taip pat jokiu būdu ne
norėjo sutikti, kad Lenkijos karalienė būtų iš Lietuvos Radvilų 
giminės.

Audra turėjo išsiveržti per 1548 m. lapkričio mėn. sušauktą 
seimą į Piotrokavą (Lenkijoje).

Tuo tarpu Žygimantas Augustas, aptvarkęs reikalus po tėvo 
mirties, rugsėjo mėn. panorėjo, kad jo Barbora iš Vilniaus atva
žiuotų Lenkijon. Augustas tiksliai nurodė kelius, palydovus — iki
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smulkmenų, net jų apdarą. Barbora atsisveikino su savo mylima 
motina, su kuria ji iki tol niekada nesiskirdavo ir ant visados 
atsisveikino su Lietuva, nes ji jos gyva daugiau niekados nebe
matė. Toje kelionėje lydėjo ją vėl ištikimas ir geras brolis Mi
kalojus Rudasis. Jis kartą buvo pareiškęs nieko taip nenorįs 
„kaip matyti ant sesers galvos karūną; tada jau noriai jis galėtų 
mirti“.

Į Lenkiją įvažiavus pasitikinėjo Barborą karaliaus vardu didi
kai ir būriais sveikino. Per Gardiną, Bielską ir Pagirį turėjo ji 
atvykti į Radomą rugsėjo mėn. 18 d. Su savo svita ir ištikimais 
„karūnos“ ponais laukė jos karalius per keletą kilometrų nuo 
Radomo ir iškilmingai visų esančiųjų akivaizdoje pasisveikino. 
Visą spalių mėnesį jaunoji pora Radomo žemėje lankė aplinki
nius, prielankumą rodančius senatorius, medžiojo. Spalių mėn. ga
le karalius išvažiavo į seimą Piotrokavan, o žmona liko Radome.

Jau pirmomis lapkričio mėn. dienomis, vos tik pradėjus sei
mą, ėmė kilti smarki opozicija. Išskyrus Krokuvos vyskupą Ma- 
ciejovskį ir hetmaną Tarnovskį, beveik visas senatas buvo prieš 
Žygimanto moterystę ir veikė Bonai pageidaujama linkme. Kro
kuvos vaivada Petras Kmita, Gniezno arkivyskupas Dzierzgovskis 
ir daugybė kitų reikalavo, kad karalius neniekintų savo luomo ir 
reikalavo persiskirti. 1548 m. Piotrokavo seimo yra išlikęs dieno
raštis („dyariusz“). Jis yra išleistas, ir mes iš jo smulkiai suži
nome Žygimanto Augusto moterystės klausimo eigą.

Buvo aptariami visokį būdai, kaip likviduoti karaliaus ne
garbingą moterystę. Ir senatas ir atstovų rūmai (seimas) šiame 
klausime, ko paprastai nepasitaikydavo, ėjo ir veikė išvien. Kiek
vienas senato narys turėjo atskirai pareikšti savo nuomonę. Jie 
beveik visi (išskyrus tik minėtuosius du) baigė savo kalbas, pažy
mėdami karaliaus pareigą nuo savo žmonos atsiskirti. Ir pasauli
niai dvasiškiai (vyskupai) senatoriai buvo įsitikinę, kad popiežius 
sutiktų perskirti. Dar nespėjus karaliui į senato kalbas atsakyti, 
seimo atstovai ėmė reikšti savo nepasitenkinimą. Jie norėjo irgi 
sudaryti vieną nuomonę ir tuo senato nutarimą sustiprinti. Seimo 
atstovas Boratinskis norėjo juridiškai pagrįsti ir įrodyti, kad ka
raliaus moterystė esanti netikra. Monarcho vedybos su savo pa
valdine netiesioginiai esančios ir privilegijose uždraustos. Niekas 
iš karališkos giminės negalįs Lenkijoje užimti tarnybų ir valdyti 
žemės, tuo tarpu karalius savo vedybomis tiek daug karališkos 
giminės žmonių pridaręs, kiek Augusto žmona turinti giminių. 
Seimo atstovas Boratinskis negalėjo dovanoti valdovui, kad jis 
savo žmoną pasirinko iš lietuvių tarpo. Jie dar taip neseniai 
skendėją didžiausioje barbarybėje ir tik iš lenkų gavę bajorystę 
ir herbus. Žinoma, šitoji grubi pastaba vargu galėjo lietuvius į 
uniją paskatinti. Be to, iš Lietuvos kilusiam monarchui — Jogai- 
laičiui tai sakyti buvo, žinoma, netaktas, nekalbant jau, kad tuo
se žodžiuose buvo daug netiesos. Dramatiškai baigė savo kalbą
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Boratinskis. Visi seimo atstovai suklaupė k karštai prašė karalių 
apleisti sau nelygią žmoną. Tada Žygimantas . Augustas nenoro
mis pakratė galvą ir paklausė, ar ta scena iš tiesy buvusi reika
linga. Sekančias dienas karaliui nedalyvaujant karšti debatai bu
vo tęsiami toliau. Užgauta buvo nacionalinė lenkų tuštybė. Jie 
vaizdavosi, kad jy karalius turėjo moterystės ryšiais susirišti tik 
su kokia nors garsios Europoje valdovų giminės princese. Tuo 
tarpu Žygimanto Augusto moterystė su paprasta to paties krašto 
didiko dukterimi atrodė jiems tautos nelaime.

Bendrame seimo ir senato posėdyje davė Žygimantas Au
gustas savo garsųjį atsakymą. Rašytas jis buvo jo paties ranka: 
„Tie ginčai apie moterystę yra nebereikalingi, nes jau atgal ne
begrąžinama. O jūsų malonybėms dera ne prašyti, kad sulaužy
čiau žmonai priesaiką, bet daug labiau to reikalauti, kad aš ją, 
kaip privaloma kiekvienam žmogui, laikyčiau. Padariau žmonai 
priesaiką iki mirties neapleisti ir laikysiuos jos tol, kol ponas 
Dievas mane Šiame gyvenime laikys. Brangesnė man mano prie
saika, negu visos pasaulio karalystės“.

Į karaliaus pareiškimą, kad moterystė nebesuardoma, paste
bėjo arkivyskupas Dzierzkovkis, nežinia ką turėdamas galvoje: 
„Susirasiu priežasčių tai moterystei panaikinti!“ Karalius tuoj at
kirto: „Taip! Bet tik tam, kas turi plačią sąžinę. Aš tokios neturiu“. 
Įjaudinti visi skirstėsi tą dieną iš posėdžio.

Bet audra nenutilo. Labai daug reiškė Bonos intrygos. Sei
mas ir senatas buvo jai geras įrankis. Senatoriai ir seimo atsto
vai stengėsi prašymais ir grasinimais palenkti karalių. Beveik vi
sas senatas vėl pasisakė griežtai prieš šią moterystę ir nenorėjo 
sutikti, kaip galėjo karalius be jo žinios vesti. Užsienyje buvę 
didikai nurodinėjo, kad Prancūzijoje ir Italijoje esą kiloki papro
čiai ir ten į regento asmenišką gyvenimą nesikišamą. Atstovai 
tačiau gyrė savo tvarką. Arkivyskupas, o jo pavyzdžiu beveik visi 
dalyvaujantieji vyskupai, vėl pareiškė, kad karaliaus moterystė 
esanti netikra, lygiai kaip ir per ją duota priesaika, nes jungtuvės 
buvusios padarytos slapčia. Dzierzkovskis žadėjo nuodėmę dėl 
karaliaus persiskyrimo su Barbora išdalyti ant visų Lenkijos vyry.

Tačiau nieko nepadėjo. Lapkričio 14 dienos posėdyje priėjo 
iki atviro barnio tarp pony ir karaliaus. Gudriajam Petrui Kuri
lai karalius liepė nutilti, kai šis palietė jo asmenišką moterystės 
gyvenimą. „Nepriklausomoje valstybėje turi būti leidžiama lais
vai kalbėti“, atsikirto Kmita ir iškalbėjo iki galo. Sandomieriaus 
vaivada Jonas Tenčinskis pareiškė, kad jis mieliau kęsty Kroku
voje soste turkų sultoną Solimaną, negu Radvilaitę Lenkijos ka
ralienę. Bonos intrygos nesiliovė ir vis dar primygtinai buvo 
reikalaujama skirtis su Barbora. Savo tvirtu nusistatymu karalius 
laikinai nutildydavo audrą, bet ji vėl dažnai kildavo ir pereidavo 
į seimo posėdžius. O žymus to laiko rašytojas Ožechovskis, 
taikydamasis ponų skoniui, parašė apie karaliaus vedybas atskirą 
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K. GRIGAITYTĖ

Tam, Kuris čia yra
Matuoja akys ilgesiu
Padangių rausvą skliautą
Kartoja lūpos vardą Jo
Vaivorykštėms apjuostą.

Kai vasara žalia pašlaitėmis nusvyra
Rasos lašely kiekvienam
Matau aš Jojo žvilgsnį tyrą.

Matau aš Jojo budrią akį
Kiekviename žiedely.
Juk to švelnučio konfeti,
Kas tiek pripilt į pievas gali. 

i

Prašvilps kregždelė mėlyna, 
Nutūps lakštutė ant šakos
Apvaizdos galią tą
Visa buitis kartos.

Kolei mirtis man lūpų nesukaustys
Šnabždėsiu aš,
Kaip iš maldos' žodžius:
Gyvenimas toks mielas,
Gyvenimas gražus.

knygutę. Žygimantas nieko nepaisė. Seimo atstovai jau kalbėjo 
apie bekaralmetj, apie karaliaus suspendavimą, neleidimą vykdy
ti teismo. Tačiau Žygimantas Augustas gruodžio mėn. ir 1550 m. 
sausio mėn. atlikinėjo teismą.

Tuo tarpu Barbora Žygimantienė, karaliaus nurodymu, per
važiavo su visu savo dvaru į Naująjį Korčyną. Karalius, metęs 
Piotrokavą, nuvažiavo tiesiai pas ją. Tuojau abu išvyko Kroku
von, ir čia iškilmingai, dalyvaujant visam miestui, kas tik gyvas, 
1550 m. sausio mėn. 13 d. įvažiavo.
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J. DRUNGAITĖ

Pasiaukojimas
Skamba krištolai iliuminuotoj bazilikoj nuo džiūgavimo gar

sų, nuo himnų. Pamokslininkas iŠ sakyklos skelbia garbingo, 
švento vyro triumfą. Iš praeities prieš klausytojus išsineria puikūs 
paveikslai: jo garbė, jo pergalė, jo visi darbai.

Pro šonines duris į šalutinę navą įeina dar keli smalsuoliai 
ar skelbiamo asmens garbintojai. Iš j y tarpo skiriasi kiek pablyš
kęs, giliy, tamsių akių vyriškis. Metęs žvilgsnį j pamokslininką, 
sustoja jisai kolonos šešėly ir valandėlę klauso. Bet jo veidas, po 
kiekvieno nuskambėjusio iš sakyklos sakinio, darosi vis niūresnis 
— nuobodulys, kaip tamsios dulkės, apgaubia jį visą.

Ne, čia nieko nelaimėsiu. Taip banalu viskas, ką tasai vyras 
lemena ten, aukštai. Šventasis vyras, kurį čia mini, visai netoks, 
jis visai netoks. Tose iškilmių kalbose jo nėra. Ak, o laikas bė
ga ir mano kūrinys tam šventajam pagerbti, ak, kada jis bus 
sukurtas? Iš ko?

Jo išsiblaškęs žvilgsnys slankiojo nuo žiburio prie žiburio.
— Nebent iš to, kas jam netinka, atspėti šventojo idealą? 

Juk neigimas visada primena teigimą.
Kitame tos pat navos pakraštyj nekantriai sujuda pilka, 

smulkutė būtybė. Tamsių akių vyriškis, dailininkas jos nepastebi, 
žinoma. Na, ir gerai. Nereikia. Nes ir kas tą pilkąją gali pastebė
ti, tą suvargusią kokios nors, sakysim, Ertos siuvyklos mergaitę, 
kuri ištrūko, pagaliau, iš dirbtuvės po ilgo ir įtempto dienos darbo 
ir beskubindama namo, kaip ir kas vakarą, užsuko į tviskančią, 
gaudžiančią baziliką— katedrą. Ne ty žiburių, ne ty gaudesių, ne 
tos garbės pasiklausyti ji užėjo. Ne. Ir stabtelėjo ji minioje priešais 
pamokslininką tik dėl to, kad skintis per žiopsančią minią ne taip 
jau lengva ir kad ji buvo silpnutė, tokia, kaip nendrelė kur pa
krašty. Ak, nebuvo ko čia ir tai vienai valandėlei sustoti — mer
gaitė pajuto tai vos kelius žodžius sugavusi. Per daug jau garbin
gas buvo tasai žmogus, kad jį galėtų suprasti jį, perdaug karžy
giškas, perdaug ryžtingas, kad ji, silpnas kasdienio skurdo kūdi
kis, įstengtų juo sekti.

Mergaitės maža širdukė susispaudė ir ėmė skaudėti. Nedrįso 
ji nei žvilgsnio, nei širdies pakelti į anas skelbiamas aukštumas. 
Ji dėl tėvo mirties išstojo iš gimnazijos, vos įpusėjusi trečią kla-
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sę ir nuėjo uždarbiauti, nes motina viena neįstengė išmaitinti še- 
šiy klykiančių trupiniu — našlaičiu. Ji, Zita, buvo vyriausia savo 
motinos duktė. Gražiausiomis svajonėmis pražydo jai pirmosios 
mokyklos dienos. Tikėjosi jinai daug, be galo daug. Bet dabar jau 
vistiek. Paliko ten viskas, pasibaigė viskas tada, kai ji išėjo duo
nos kąsnio ieškoti. Ji žino, jai žydės dabar tiktai rūpesčio ir triū
so gėlės. Ir tie garsieji, kilnieji tegu šviečia kitiems, laiminges- 
nieras savo šventu pavyzdžiu. Tegu. Ji siauru taku prasiskverbė 
per minią ir pasinėrė mistiškoje tylios koplyčios prieblandoje.

— Gerasis Jėzau, — atsiklaupė ji prie altoriaus, — duok 
motulei sveikatos, kad ji dar ilgai mums gyventu, kad mažas Ju- 
zis daugiau nesirgtu, kad Petrukas ir Katriutė gerai mokytųsi. 
Kad vyresnysis siuvėjas dirbtuvėje taip nesikolioty ir nepykty —aš 
taip jo bijau. Ir tėveliui duok ramybę ten pas save, Jėzau, — Zi
tos skruostais ritosi ašaros. Tylios, ramios ašaros.

Mergaitė visai nejuto koplyčios dury angoje stovinčio daili
ninko ir besigėrinčio šio kampelio tyla. Pamokslo tik silpnas at
balsis atklysta čia ir kaip tolimas aidas užgęsta po aptemusiais 
skliautais. Kiti garsai čia nepasiekia, nei tos šviesos. Tik vaško 
dvi žvakės plevena tyliomis, geltonomis liepsnelėmis ir spindi 
bronzinės statulos altoriuje. Tokias vietas ir tokią nuotaiką mėg
davo mirusis, kuriuo Šiandien visi žavisi. Štai viena jo dvasios 
žymė, kurios tačiau Šiandien nieks neužsimena. Ir melsdavosi jis 
taip atsiskyręs ilgiausias valandas — jy beveik nieks nežinodavo. 
Klūpodavo taip, kaip ta mergaitė (dailininko akys apsipratusios 
su prieblanda tik dabar pastebėjo klūpančią Zitą) veidą pakėlęs 
ir ašaros risdavosi per jo skruostus. Bet kai pakildavo, būdavo 
vėl tvirtas ir dirbdavo ir aukodavosi. Ak, jis tiek ir tedarė, kad 
aukojosi. Visas jo gyvenimas toks...

Dailininko akyse užsidega įkvėpimo liepsna, šiurpas nupurto 
jį visą. Štai altorius, švenčiausios, gražiausios aukos vieta. Prieš 
jį klūpo kokia nors būtybė, tokia pat pilka, kaip ši mergytė, to
kia pat nežinoma ir tolima visam anam didžiosios navos patosui, 
tokia pat silpna ir vistiek nenugalima. Ak, tai jis! Jam paminėti 
žmonės net tris dienas paskyrė ir vistiek jautėsi per mažai padarę. 
Štai jis, kurio garbės pilni laikraščiai ir lūpos — pilka, niekam 
nežinoma būtybė. Altorius, mistiška prieblanda ir tos kelios aša
ros spindinčios ant blakstieny ir po tuo visu aukso parašas 
„Pasiaukojimas“.

Dailininkas atrodė sapnuojąs. Praslinko prieš vyriškio akis 
visi šventojo vyro žymesnieji gyvenimo epizodai, kaip gražiausia 
knyga lapas po lapo perversta ušsidarė ir ant jos viršelio parašas 
„Pasiaukojimas“ ir ta pilka, eteriška būtybė, ir altorius ir ... Ak! 
Dailininko dešinė pati susigniaužė. Teptuko, drobės!...

Jis skubiai išeina, beveik išbėga iš bažnyčios.
Po savaitės visi laikraščiai įdėjo reprodukciją paveikslo, su

kurto garbingo švento vyro atminimui. Garsusis dailininkas dar
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K- ORIOAITYTĖ
Aš žinojau,

Kai pražydo trys remunės
Žalią pievą kirtimuos, 

žinojau, kad ateisi
Dainą mano surimuot.

Aš žinojau, man pasakė
Žalsvos bangos pajūry,
Kad žalsvą aklą mergelę
Jau seniai širdy turi...

Greit sutrupinai mozaiką
Tą. praėjusią dieną,
Ir naujos buities padangėj
Naujus žiedus auginu.

Kai nužydės trys remunės
Žalią pievą kirtimuos,
Nežinau, gal būt, jau kitas
Dainą mano surimuos. ■ , ■

Bet šiandieną tau prilenkčiau
Ir ružavą dangą!
Kristalinis mūsą džiaugsmas
Plienu tesužvanga.

kartą sutvisko prieš sužavėtos publikos akis savo genijumi. Tik 
Zita, maža pilkoji mergaitė nieko apie tai nežino. Ji siuva ten 
siuvykloje, kur vyresnysis meisteris taip šlykščiai keikia, ji kas 
vakarą užeina j baziliką pasimelsti prie gerojo Jėzaus už mažąjį 
Juzį, už motutę, tėvelį... Ak, koki nuostabūs esate jūs, mažieji, ku
rie nežinote savo didybės. Todėl taip spindi jūsy pėdsakai, kuriuos 
paliekate ant siaurojo savo gyvenimo tako. Jus nežinote savo au
kos, todėl jūsy vienas atodūsis padaro didesnius stebuklus, kaip 
visy didžiyjy maldos. 1

Pasiaukojimas.
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KAN. P. DOGELIS

A. a. Emilija Vileišienė
Būti žmogumi, valstybės piliete, tautos dukra, visuomenės 

reikalų vykdytoja ir visa tai surišti religijos ryšiais* tai šie yra 
pamatiniai bruožai a. a. neseniai Vilniuje mirusios E. Vileišienės.

Kaip žmogui velionei tinka lietuviška alegorija: „Ir prie 
svečio ir prie pečiaus“, reiškianti asmenį, saugojantį tinkamai 
savo šeimos [židinį ir mokantį žmogiškai dalyvauti visuomenės

Ponia Emilija mokėjo tokioje aukštumoje išlaikyti savo na
mų garbę, kad nežiūrint dažno savo vyro nebuvimo namie, 
kaip daktaro-—gydytojo, daktarų namai buvo tik reikalingiems 
žmonėms teprieinami, nes jų šeimininkei kiekvienas vėjavaikiš- 
kumas ir nerimtumas buvo svetimi. -

Santykiaudama su žmonėmis velionė užlaikydavo prideramą 
moteriai rimtį, prisitaikydama prie žmogaus išsilavinimo ir jo 
užimamos vietos. Su mažiau išlavintais josios elgesyje vyrauda
vo populiarumas ir familiariškumas, su daugiau išlavintais būda
vo pavartojamas aristokratiškumas, prie kurio Vileišienė turėjo 
įgimtą palinkimą.

Užėmus lenkams Vilnių, Vileišienė, kaip sena to miesto gy
ventoja, nenorėjo Vilniaus palikti ir todėl turėjo su okupacijos 
faktu sutikti ir prie esamos valdžios taikytis, ypač, kad p. E. Vi
leišienė, kaip ilgus metus miestui tarnavusio d-ro Antano Vilei
šio žmona, turėjo teisę gauti iš miesto magistrato po vyro mir
ties pensiją. Bet visa ęiela jinai priklausė prie Lietuvos ir {akli
nai buvo josios pilietė. Kiek kartų atlankydavo Kauną, tiek kar
tų reikšdavo savo ilgesį, kad greičiau Kaunas su Vilniumi susi
vienytų, Vyties globojami.

Nuoširdžios Tėvynės dukros Vileišienės širdis, čia pat ne
toli valstybiniai susitvarkiusios savo tautos gyvenant, niekada 
nebuvo patenkinta tąja padėtimi, kuria dabar Vilniaus lietuviai 
gyvena. Užtat visus Vilniaus lietuviams daromus smūgius jinai 
nuoširdžiai atjausdavo. Bet tų smūgių galo nesimatė. Lenkų 
uždarinėjimą lietuvių mokyklų, arba tokį jų varžymą, kad jos 
veikti negali, jautri lietuvės širdis neišlaikė. Visa tai pagreitino 
pertraukti jos gyvenimo siūlą. Vileišienė ypač yra pasižymėjusi,
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A. a. Emilija 
Vileišienė Jomantaitė

kaip lietuvė visuomenininke. Tas visuomeniškumas ir josios šio
je srityje visuomet veikla pasireiškė gyvenant Vilniuje: ir rusų, 
ir vokiečių, ir bolševikų, bei lenkų okupacijos metu. Nebuvo tos 
draugijos Vilniuje, prie kurios E. Vileišienė nebūtų priklausiusi, 
išskyrus tokias draugijas, kurios aiškiai buvo priešingos krikščio
nybės ir tautybės idealams. Nesigailėta nė lėšų, remiant visuo
meninius reikalus.

Karo metu Vilniuje lietuviai buvo skaitlingai susispietę apie 
Lietuvių Komitetą laike karo nukentėjusiems šelpti. Komiteto 
veiklos dėka Vilniuje tuokart buvo ir gimnazija, ir pedagogijos 
kursai, ir analfabečių mergaičių kursai, įvairių amatų dirbtuvės. 
Prie tų ištaigų buvo laikomi bendrabučiai, atskirai berniukams, 
atskirai mergaitėms. Svarbu buvo tuose bendrabučiuose gyve
nantį jaunimą tinkamai išauklėti. Kad ir rūpėjo Komiteto na
riams pastatyti bendrabučius tinkamoje aukštumoje auklėjimo 
žvilgsniu, tačiau E. Vileišienė, kaip Komiteto narė, visą savo sie
lą, kartais net iki įkyrėjimui, įdėdavo į tai, kad ypač mergaitės 
išeitų iš bendrabučio pilnai paruoštos gyvenimo reikalavimams ir 
tautiniu, ir ekonominiu, ir religiniu atžvilgiais. E. Vileišienė savo 
įtaka šioje srityje daug yra padariusi gero.

Būti religiniai nusistačiusiai ne tik privatiniame gyvenime, 
kaip sakant, bažnyčioje, bet ir viešame gyvenime, — tai šioje
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IZ. B.

Negrįši

Tu jau negrįši, mano laime,
Pietų salią lotosuos paviešėjus.
Per liūdnos mano dainos,
Per daug, per daug tavęs ilgėjaus.

Ten kaitrios sutemos virš palmią 
Išbarstė uolas ugnies žvyrium — 
Neperžengsiu tuos slėnius, kalnus 
Už kttrią laimė jau man mirė.

Man nesuvokiamuos miražuos
Sūpuos Tave — lyg pūką gėlės taurės. 
O čia — taip šykščiai laimės maža — 
Visuos keliuos tik vėjai šiaurūs.

gadynėje reikštų eiti prieš madą. Bet, Dievui dėkui, kas kartą 
daugiau atsiranda žmonių, norinčių grąžinti Dievą į viešą gyve
nimą, į draugijas, į visuomenę. Mūsų studentai ateitininkai ir 
ateitininkės tąja kryptimi eina. Senosios kartos visuomenininkių 
tarpe E. Vileišienė tuo žymi, kad ne tik pati religiją savo pri
vačiame gyvenime praktikuodavo, bet ir veikdavo į kitus tąja 
prasme, kad religijos įtakoje visas gyvenimas būtų pagrįstas.

Ypatingą pamaldumą Vileišienė turėdavo į Aušros Vartų 
Šv. Mergelę. Gresiant lietuviams kokiam pavojui, ar prašant 
Dievą pagalbos ypatingiems sunkumams nugalėti, E. Vileišienė 
organizuodavo viešas lietuvių pamaldas prie Aušros Vartų, nekal
bant apie privatų jos pamaldumą prie Dievo Motinos Marijos, 
kuriam visa širdimi buvo atsidavusi.

A. a. velionei Emilijai Vileišienei tebūnie iš mūsų pusės 
pareikšta priderama pagarba už jos pasišventimą Bažnyčiai ir Tė
vynei ir kartu sektinas pavyzdys jaunajai kartai.

• • .
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ONA BRIGADER1)

Priesaika
Jaunas, tvirtas Laikys raitėsi lovoje ir dejavo iš skausmo. 

Lauką beariant, skausmai jį sugriebė ir smaugė. Bernai parnešė 
jį namo, kaip mažą, silpną kūdikį, ir dabar gulėjo, kaip surištas, 
galvodamas, kad tyko jį mirtis. Visą amžių jis nežinojo, kas yra liga.

Senė Laikienė nemokėjo apie ligonį vaikščioti. Ji pažinojo 
gimdymo skausmus ir tai tik kartą gyvenime — daugiau vaiky 
neturėjo. Ji dejavo tik apie save. Ką ji pradėsianti su didžiuoju 
ūkiu, kai sūnus mirs. Tai vėl lindo ligoniui į akis, kad pasakytų, 
kokias rengti laidotuves? Kokį karstą pirkti, kokias gimines kvies
ti? Ir tai visa pavasarį, kada svirnas tuščias!

— Negausk, jei tu man negali padėti, eik lauk ir duok 
man ramybę! — nekantriai šaukė sūnus. Motina išsiskubino 
užgauta ir garsiai verkdama.

Valandėlę skausmai aprimo, ir apėmė jaukus užsimiršimas; 
gilumoj jautė ramybę. Bet tai buvo apsirikimas. Skausmai iš nau
jo apėmė taip staigiai, vos Laikys spėjo susiimti abiem rankom 
pusiaujį, kur jis jautėsi lyg užlaužtas. Sukandęs dantis tylėjo. Jis 
nenorėjo žmonių. Niekas negalėjo pagelbėti ir nemokėjo. Jie 
buvo kaip medžio pagaliai. Jis jų nekentė. Visi miegojo saldžiu 
miegu/ tik jis buvo užmirštas, nebuvo kas galvotų apie jį ir jo 
skausmus.

Skausmai siautė, ir jis šaukė. Šaukė vardą, nesąmoningai 
kartodamas, kaip beviltėj maldoj: „Lene, Lene“.

Jis tikėjo, kad minint šį vardą, jam ateis pagelba.
Kaip aštrių iečių badomas, jis atsisėdo ir pastyrusiom akim 

žiūrėjo į kampą, kuriame tamsi naktis sutirštėjo į keistą būtybę, 
kuri ištiesė į jį savo rankas ir paėmė jo sielą.

Laikys sudėjo rankas ir kalbėjo priesaiką: „Lene, aš tau 
prisiekiu, jei išliksiu sveikas, Dievas mane mato, aš imsiu tave!“ 
Prie nepakenčiamų skausmų, Laikys kreipėsi tiesiog į Dievą:
■*!----------------------------------------------------------- --------- ---------

J) Žymi latvių rašytoja Ona Brigader gimė 1869 m. Kuržemėje, Kaina- 
muižoj, kaip samdinių duktė. Rašyti ėmė vėlai, apie trisdešimtus savo gyveni
mo metus. Yra parašiusi daug apysakų, pasakų, eilių, dramų, komedijų. Už di
delius nuopelnus tauta rašytojai padovanojo gražų ūkį „Spridišus", pavadindama 
jos pasakos vardu. 1934 m. Ona Brigader mirė savo ūkyje.

26



: 
—

w
 ■ 

.«
>■

-. ...

„Viešpatie, aš prisiekiu, jei aš nepildysiu, ką esu sakęs, tai imk _ 
mano gyvybę, prisiekiu, kad aš ją imsiu — prisiekiu — imsiu 
— imsiu“.

Laikys šnabždėjo be paliovos šiuos priesaikos žodžius ir 
jam atrodė, kad jo skausmai rimo, rimo ir nebesikartojo, tik stai
giai prakaito banga išsiveržė lauk ir atmetė jį be sąmonės į pa
galvį, kame išgulėjo iki rytdienos, kai saulė rodė jau pietų metą.

Motina stovėjo prie lovos ir siūlė valgyti.
Laikini prisiminus vakarykštį nuotykį, visa liga atrodė, kaip 

kvailas sapnas. Ir ko tik jis nebuvo prikalbėjęs: kokius tai pote
rius, ar ką kitą! Tokie kvaili prietarai buvo užsilikę iš vaikėzo 
mėty, kada tikslo pasiekimą stengėsi išvilioti iš likimo kokiu 
pažadu, kurio niekad rimtai neėmė į galvą. Ir su ta Lene. Kokia 
jam bėda dėl jos? Taip, jis buvo vėjavaikis, bet ar neturėjo. į 
tai teisės savo dvidešimt dvejais metais?

Ilgai Laikys save teisino, lyg kas norėtų priverst užmokėti 
neginčijamą sąskaitą.

Apie pietus atvažiavo Laikio kaimynas Skarbis, kuris jį 
seniai miesto merginom viliojo. Laikienei jis norėjo įtikti prielan
kia Šneka, bet laukte laukė, kad ji pasišalintų.

Pagaliau senė Laikienė išėjo arbatos virti. Laikys nebuvo 
nusiteikęs kalbai. Toks liūdnas, tylus ir paniuręs.

Skarbis trumpai pradėjo.
— Na, kas bus? Pasilieki prie sukalbėto?
— Nepatinka!
— Kas tai per atsakymas? kaip ligonio! — Buk drąsus ir 

eik prie dalyko. Ateinantį sekmadienį — jos vardinės. Aš tave 
įvesiu, o toliau pats mokėk. Ji tave mačiusi, patinka kaimas. — 
Pagaliau, jei nepatinka, niekas neverčia. Ji turi dešimtimis. Rei
kia tik ranką ištiesti!

— Tegul tik tiesia!
— Aš matau, kad tu tikrai nesveikas. Pats norėjai... Ir kada 

viskas, kaip reikiant, tu taip!..
— Kam trankytis po miestą? Ar mes neturim savų merginų?
— Merginos, merginos! Merginų yra, bet kokios! Ką tu čia 

imsi Šimtais, ten iškarto tūkstančiais, net dešimtimis! Kuri čia 
tokia būtų? Jaunesnioji jų jau išleista ir kaip gyvena. Vienuose 
veidrodžiuose! Ir pagaliau šioji!

— O skiepas! O tvartas?
— Ak tau mergos reikia? — Tuomet neverta kalbėti. Su 

tais pinigais, kuriuos ji atsineša, gali išlaikyti dešimt mergų. Jei 
jau nepatinka, gali imti kad ir tą Kalninių Dorę.

— Tik tiek žinai, kaip Kalninių Dorę!
— Aplinkui daugiau nežinau.
— Tiesa. — Palauk, palauk. Viena dar — Mietinių Lėnė. 

Bet toji gi nebus!
Laikys žiūrėjo į lubas ir neatsakė.
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Skarbis lakstė po kambarį, lyg pašėlęs.
— Pasigailėk, žmogau! Dar Kalninių Dorė. Bet šitie! Jie 

vos gyvybe tęsia. Didžiausias apylinkės ūkininkas paims seno 
atsitarnavusio kareivio dukterį. Iš keletos margu. Proteli, proteli. 
Buty pasauliui ko juoktis!

— Sekmadienį aš važiuoju. Ar užvažiuoti? Pagalvok!
— Užvažiuoti gali, — tęsė Laikys.* **
Kaip auksu ir rubinais prisagstytas mirgėjo vakaro dangus 

ant šiaudiniu Mietinių stogų. Tyras ir gražus atrodė saulėleidy 
žiedų pasaulis. Keistai sunki, ašarom primirkusi atrodė daina, 
kuri skambėjo iš Mietinių pastogės, kaip nusižeminusi išmaldos 
meldėja.

— Aš dideliam sielvarte meldžiu.
Viešpatie, klausyk mano maldos.
Lėnė triūsia prie žabų. Dėjo ir dėjo į naštą, o ašaros rie

dėjo ant ranky, kaip rasa. Lėnė liovėsi verkus, pametė darbą, 
nušluostė veidą ir įėjo kambarin, kuriame motina prie geranijų 
ir balzaminu apkrauto lango lopė marškinius ir tyliai giedojo. 
Tyliai jos ašaros riedėjo.

Šiandien buvo ubagė Katrė užėjusi ir papasakojo daug nau
jienų apie Laikius.

Lėnė savo kampely apsiavė kojas, apsirišo švaria skepetuke 
ir pasiėmė skarą.

— Aš eisiu motin, — sakė prislėgtu balsu. Jokio atsako 
nesulaukė. (

— Eik, eik, tepadeda tau Dievas, — motina liūdnai tarė, 
kai Lėnė nuskubėjo pro langus.

Lėnė ėjo susitikti su Laikiu. Jis turėjo grįžti iš klebonijos 
su dokumentais, kurie reikalingi mieste užsakams su turtingo 
vynininko Kadikio dukterim. Lėnė skubėjo sutrukdyti šį Laikio 
sumanymą su nedrąsiu noru, silpna viltim.

Po saulėleidžio oras žymiai atvėso. Žemė ir medžiai sprogo 
versminga jėga. Pušy šaky kvapas maišėsi su pernykščių lapy 
puvėsio kvapu. Toji vieta buvo pirmasis Lėnės susitikimas su 
Laikiu, čia buvo išsvajota pavasario svaiginanti svaja, kuri savo 
padariniais buvo gyvenimo kely susipynusi neišnarpliojamu mazgu.

Pasigirdo lakštingalos balsas. Perveriantis džiaugsmas, kaip 
gyvybės šaltinio linksmas čiurlenimas. Jai artima. Raminanti. 
Mazgų išnarpliotoja. Žaizdy gydytoja. Ir ką ji sakė?

Būk laisva, linksma! Tu sprogstantis pumpuras, gyvybe 
palaimintas!

Lėnė uždengė veidą ir įgrimo neišsakytoje, t nepergyventoje 
savo būtybės pilnumoj.

Bet trumpam. Viskas dingo, kai miške pasigirdo raty bilde
sys. Pasilikti, ar eiti? Negalėjo nulemti protas. Kurį žingsnį žengė, 
atrodė nereikalingas, žeminantis ir ji sustingo baimingam bejė- 
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giškume ir apystovų supuolime. Paskutinę akimirką pabėgėjo į 
kelią ir sustojo prieš vežimą.

— Kokia čia baidyklė? — pasigirdo balsas, kuriame galima 
buvo pajusti, kad tą „baidyklę“ pažino.

— Labą vakarą, — Lene prislinko arčiau vežimo.
— Na? — keleivis klausė išdidžiai, nepasisveikinęs.
Lėnė nedrąsiai kalbėjo ašaras rydama.
— Norėjau susitikti. —
— Tai reikėjo bėgt į mišką?
— Na, ir kas toliau?
Kaip išpasakoti, kaip jį vadinti? Lėnė galvojo. Šaltas, ne

judrus, neprieinamas Laikys sėdėjo vežime.
— Girdėjau, kad tu —
— Kad tu — vesti žadi? .
— Ir kas iš to?
— Mielasis — klausyk — — Lėnės kalba užsikirto.
— Pasigailėk! Mūsų vaikas —
— Ką tu ten išsigalvoji? Laikys piktai patraukė vadeles, 

net arklys išsigandęs pašoko.
— Ar tau — negaila, — kad jis bus be tėvo?
Po to sekė žiaurūs, negailestingi, tamsos pridengti žodžiai.
— Kokia man bėda apie tavo vaiką?
Lėnė susvyravo, kaip sužeista susilaikė prie arčiausios 

epušės ir greit dingo miške.
— Kitaip negalima atsikratyti, — murmėjo Laikys, lyg kam 

atsakydamas ir sudavė arkliui botagu.
Kai Lėnė išėjo iš miško, aušo perlų rasas prilijusi Šviesa. 

Už Mierinių daržo, prūde atsispindėjo ryto aušra. Ten slinko Lė
nė po nakties braidžiojimų ir klaidžiojimų permirkusiom kojom 
po mišką ir tuščiom, sumišimo šešėliu spindinčiom akim.

Kai saulės pirmieji spinduliai apšvietė medžių galūnes ir 
pasigirdo lakštingalos daina, Lėnė suvirpėjo. Ji buvo ligi kelių 
vandeny. Ar norėjo paskandint tą akmens sunkumo klausimą:

— Ką pradėti? Ką pradėti?..
— Lene, Lene! — šaukė namų link ir vis artėjo.
Dvi drebančios rankos apkabino ją gyvybės šiluma.
— Mano t mieloji dukrele! Širdis vos neplyšo šiąnakt. Eikš: 

— Kas gali būt brangesnio už gyvybę!
Išleidęs motiną su Skarbiu į miestą, Laikys skubėjo prieš 

vestuves su darbais, skubindamas samdinius su šienapiūte, nes 
oras buvo nepaprastai gražus, o Joninių savaitė prabėgs ir taip 
įvairiais puotos parengimo darbais.

Važiuodamas į stotį, Laikys susitiko priešais važiuojantį ve
žimą, kuriame sėdėjo Lėnė su savo dėde Jokūbu. Lėnė prispau
dė stipriau prie krūtinės savo mažąją naštą ir pakėlė į priešais 
važiuojantį akis, kuriose nebuvo nei užmetimo, nei kerš
to, tik neaiškus, labai liūdnas gailestis. Jie buvo pravažiavę. Svi-
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K. ŽIRGULIS

Vokiečių moterys rašytojos
(Tęsinys iš N. V. 7 nr.).

Juliane iš Stockhauseno
Ji pasižymi dideliu darbštumu. Turėdama 29 metus jau 

buvo parašiusi penkias knygas.
Pirmas tomas liudija jos technišką rašybos išsilavinimą, jos 

ugningą temperamentą, gyvą fantaziją ir sugebėjimą rutulioti 
fabulą.

Ji kilo iš bajorų. Pasaulio šviesą išvydo Lohre 1899 m. 
Jos tėvai ir protėviai buvo riteriai ir kariai. Tad kiekvienoj 
draugijoj ir jai reikšdavo pagarbą ir prielankumą, bet ji nebuvo 
išdidi.

„Aš esu“, ji rašė, „iš senos bajorų giminės. Sentėvių karingas 
kraujas sukoncentravo ir many jėgų vaizduoti tokią praeitį“. Apie 
savo kūrybos procesą ji taip pasisako: „AŠ matau nuostabiai 
plastiškai kiekvieną sceną, kiekvieną vaizdą, kurį aš aprašau, 
kaip gyvą matau prieš save; kiekvieno vaizduojamo dialogo kal
bą girdžiu, matau kiekvieną gestą kalbančių. Aš kuriu ekstaziš
koj intuicijoj, kuri mane paskandina tuose įvykiuose, kuriuos aš 
vaizduoju“.

linanti gėdos banga metė Laikį, kaip į bedugnę. Jis kratėsi min
ties nuo netikėtai jo kelią sukryžiavusios praeities, bet nepajėgė.

Netoli stoties pamatė besiartinantį tolumoj juodą rūkstantį 
taškelį. Laikys greit padavė vadeles savo kaimynei ir bėgo sker
sai bėgių į stotį. Ant bėgių Laikį apėmė vėl aštrūs skausmai. 
Jis nieko nesuvokė, tik chaosas galvoje ir žalios kibirkštys akyse...

Ilgai žmonės kalbėjo apie nelaimingai užsibaigusias Laikio 
vestuves, ilgai minėjo keistą atsitikimą.

■ K

Iš latvių kalbos laisvai vertė St. Pletkytė.
• I
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Jos kūrybiškiausias veikalas „Roman aus dem schwäbischen 
Bauernkriege“. Jame spindi autorės gilus psichologinis nujauti
mas naujų laikų prošvaisčių. Stilius banguotas. Kiekvienas charak- 
teringesnis įvykis aprašomas kitokiu temperamentu, kitokia indi
vidualumo spalva nudažytas. Romane labai gausu dramatinių 
scenų. Trūksta tik epinės rimties. Vaizdai sukomponuoti barokiš
kai. Valstiečių karas su Šiurpulingu baisumu ir įvairiausiais var
gais kai kuriuose epizoduose nupieštas stačiai gyvais paveikslais. 
Svarbiausi veikalo personažai Gervazia Dietburgin, Christof ei 
Hemperger.

Grafienė Gervazia yra simbolis naujųjų laikų.
Veikalas kalba apie autorės vitalinį ir kūrybišką pajėgumą.
Antras žymus jos veikalas „Der Roman des Barok in der 

Pfalz“, kurs kalba ne tik apie išorinį barokinį kostiumą, bet taip 
pat ir apie dvasinį gyvenimą.

Juliane išorinė povyza gan rimta. Plaukai kirpti bubikopf, 
akys mėlynos ir kupinos melancholijos. Veide spindi nuolanku
mas ir pasiaukojimas žmonijai.

Adele Gaus — Bachmann
Išgarsėjo per trumpą laiką dramatiniu veikalu „TeUfelsschlos- 

ser“ (1908). Ją paskatino šį veikalą parašyti įvairūs padavimai, 
pasakos apie velnius. Giliais psichologiniais momentais pasižymi 
ir kupinas dramatiškumo pasakojimas „Gegen dąs Schiksal“. No
velių rinkinyje „Lorbeer und Rose“ atsispindi autorės kilniai ju
moristinė dvasia. Čia pajuokiamos žmonijos ydos, tik ne sarkas
tiškai, o švelniais ydy esmę iškeliančiais sąmojais. Visoje Vokietijoj 
pagarsėjus jos knyga „Zurück zu den alten Griechen“. Joj vaiz
duoja, kaip vienas neturtingas kepėjas paveldi didį turtą. Susi
laukia šeimos. Duktė pamėgo meną ir viską pradėjo kurti pagal 
graikų antiką. Vienas inžinierius susižavi jos kūryba, jų idealia 
šeima ir pasiūlo jai savo ranką.

Šiame romane yra daug autobiografinių dvasios niuansų. 
Tai savotiškas jos kūrybiško gyvenimo monumentas, kurs ne vien 
tik iš gyvenimo vaizdy pamūrytas, bet organiškai jame plasta ir 
kūrėjos siela. Į gyvenimą įžengė 1866 m., Vienoje.

Katharina Maria Tüshaus
Kiekvieną charakteringesnį gyvenimę reiškinį sugebėjo per- 

jausti ir išgyventi. Todėl nenuostabu, kad ji rašė, palyginti, labai 
mažai, bet ką parašė, tai ir įamžino.

Žymiausias jos romanas „Fernweh und Heimweh“. Tai kom- 
ponacija universalaus gyvenimo psichologiškai analitiškuose kūry
bos rėmuose. Jis aprėpia vispusišką žmogaus pažinimą. Čia 
vaizduojamas ir piemenėlių gyvenimas, ir ūkininkų, ir studentų, 
ir diplomatų, ir aukšty bajorų. Sprendžiami įvairiausi socialus 
klausimai. Romane svarbiausioji veikėja Erika Waldhoff, neturtin- ■ b .
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gos, bet šaunios šeimos Vestfalijos stabmeldžio duktė. Kūdikys
tėj e ji bendrauja su grafiukais. (Mat, jos tėvas buvo grafų tarnas). 
Net iškildavo tarp jos ir jų įvairiausių konfliktų. Ji įsimyli Wölfą 
Heimdalą ir išsiilgsta tolimų kraštų, užjūrių. Vyksta Amerikon. 
Tolybių troškulys nurimsta, bet pabunda gimtinės ilgesys.

Romanų temos nenukaltos, bet išplaukiančios paviršium tu
rinio kvintesencijos.

1928 m. parašė garsų istorinį romaną „Luitgardis Prechtin“, 
kuriame gausu nelaimingos ir atgailaujančios meilės motyvų.

Marie von Hutten
Kas nori pažinti tinginių, gyvenimo iškrypėlių psichologiją, 

jų kentėjimus, nusivylimus, daugiausia gali rasti medžiagos tik 
pas Marie von Hutten. Savo romane „Rufende Weite* piešia 
vieno tinginio Timm Harkopp evoliucinį išorės ir vidaus gyvenimą. 
Autorė nusileidžia į vaizduojamo herojo sielos gilybes, stebi jos 
subtiliausius reiškinius, analizuoja juos ir iškelia savo talentinga 
plunksna paviršiun. Labai subtiliai sugeba pavaizduoti Žmogaus 
psichikos formavimąsi. Ji palengva iš vaizduojamo reiškėjo rauna 
ydas, kol galutinai lieka išauklėtas, sveikas, energijos pilnas gyve
nimui žmogus.

Žymiausias jos veikalas, kaip ji pati tvirtina, „Die grosse 
Harmonie“. Tai gilus atgarsis Šiapus ir Anapus problemos, 
čia vaizduojama, kaip Šiapus santykiauja su Anapus. Analizuo
jama žmoniškumo problema, artimo meilė, žmogaus pašventimas 
ir atpirkimas. Centrinė veikalo herojė yra pati autorė. Tad per
skaičius Šį veikalą, perskaitysime ir autorės ištisą sielos istoriją su 
paslaptingiausiais jos pasireiškimais. Autorė daug kovojo dėl 
savo pasauliožiūros suformavimo. Dabar jos katalikišką pasaulio- 
žiūrą paliudija paskutinieji romanai: „Der immergrüne Kranz“ ir 
„Heimatsucher“. Gimusi 1867 m. Würzburge, gyvena Lohre prie 
Maino. Jos privatus gyvenimas gana įdomus. Pro veido melan
cholišką tinklą visuomet veržias šypsena. Krūtinę puošia kryžius, 
akis „pensne“, o galvą — bubikopf.

Ruth Schaumann
■ . I -

Ji visą savo kūrybą charakterizavo šiuo leitmotyvu: „Von 
unseres Glaubens heissen Kinderhänden bedrängt“. — Tikėjimo 
švelnios rankos palietimas mane verčia kurti.

Menas — tai kalba giliausio ir intymiausio gyvenimo.
O jos menas, pasak R. Knies, savo giliai psichologiškame 

Essay „tai kūdikiškas tikėjimas, savo minties turinyj krikščioniškas, 
tyras ir nekaltas, gausus ir švelnus moteriškumu, šiltas ir malo
nus dvasingu motiniškumu. Jo kontūrai neryškūs. Viskas paslėpta 
grožyje. Žvelgdami į jį kūniškom akim beveik nieko charakteringo 
nepastebėsime, bet dvasios akimis peržvelgę pajausime, kad autorė
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visur ieško Dievo, nori surasti J j ar Jo pasireiškimus ir viskam 
išreikšti pagarbą“.

Ruth Schaumann gimė 1899 m. Hamburge, kariūno šeimoj, 
kurios tėvas žuvo kovoj. Antroji jos gimtinė turėjo būti Mūnchenas, 
kur ji ir išrutuliojo savo meniškus gabumus. Kai ji susipažino 
ir ištekėjo už „Hochland“ redaktoriaus Fridricho Fuchso, jos 

-—— meniški sugebėjimai plačiai pasireiškė įvairiose srityse. Ji tapė, 
kūrė, formavo ir viską iki galo tesėjo. Dažnai kalba sau viena: 
„O, Viešpatie, niekuomet neleisk man mąstyti, kad esu gera“. Ji 
yra bibliško tikėjimo, bet šventos knygos jos nežadina kurti, ją 
nežavi. Ji šventų knygų turinį pergyvena savotiškai ir, kaip 
G. Schäfer pastebi, ji viską palygina su viduramžiais: „ji tapo 
tokius veidus, kurie yra kuo savotiški ir patikimi“. Labai mie
lai stebi ji gamtą, bet ši neakstina ją kurti gamtos motyvais.

Visa jos kūryba, tai kylanti piramidė prie Aukščiausiojo, jos 
sielos Vadovės Žvaigždės.

Jos pirma poezijos knygutė „Der Katedrale“. Vėliau pasi
rodė „Der Rebenhag“, Glasbergkinder“. Žymiausi prozos kūri
niai „Der blühende Stab“, „Kreatur“ ir „Medaille“.

t *

Else von Stach
Jos kūrybą A. Bezin gražiai charakterizuoja, palygindama 

su Handel-Mazzetti: „Kaip Handel-Mazzetti mėgsta vaizduoti, 
priešingumus, pastatydama scenoj du herojų, kurių dažniausiai 
vieno širdis kupina meilės, kito vyliu ir keršto, arba kai kuriu 
herojų vidaus pasaulį nupiešia tokį niūrų, kad jokios vilties ne
lieka jam grąžinti gyvenimo rytmečio nekaltumą ir džiaugsmą, 
taip Else von Stach mėgsta savo kūryboj vaizduoti tokius tipus, 
kuriuose aiškiai jauti kovos su piktu persvarą į gerąją pusę. Jos 
besigrumią gyvenimo audrose personažai tikisi paskutinėj skausmo 
valandoj Aukščiausiojo užtarymo ir amžinos palaimos“. Jos lyri
nėse dramose ir epe beveik visur turi tuos charakteringus bruo
žus beveik visi personažai. Kūryboj aiškiai kyšo religinė tenden
cija. Else von Stach gimė 1879 m. prie Borteno (Westfalijoj) barono 
šeimoj. Ji iš pat mažens buvo auklėjama religinėj nuotaikoj. 
Tvirčiau suformuoti pasauliožiūrą buvo išsiųsta į Romą. Romoje 
pamilsta Martiną Wackernagelj, dabartinį profesorių Mūnsteryj, ir 
išteka. Daug romantiškų ir kūrybiškų valandų su juo teko praleisti 
Romoje. Iš lyrinių rinkinių bene žymiausias „Ghristelflein“. Kiek 
čia kūdikiškos meilės, kiek čia nuoširdumo, kiek kilniausių troš
kimų prie Aukščiausiojo. „Der heilige Nepomuk“ tai charakterin
giausias jos techniškai apdirbtos ir giliai psichologiškos dramos 
pavyzdys. Ji vaizduoja pagarbos vertę ir pasėkas. Žymiausia jos 
novelė dramatinio pobūdžio „Die Beichte“. Centrinė herojė kuni
gaikštienė Offnei. Kurios įvairūs dialogai iškelia daug vidujinio gy
venimo paslapčių. Autorė labai pamėgusi Lope de Vegą ir Rotrou.
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Rašydama eilėraščius, kūrybos proceso metu mėgsta daug 
taisyti, braukyti. Ypatingai daug taisė „Die Missa poetica“ ir 
„Requiem“. Tai savotiškų rapsodišky himny rinkiniai, pagal šv. 
Mišių tekstą.

Margarethe Windhorst
Tai vienatvės ir kentėjimy būtybė. Todėl_nenuostabu, kad 

ir jos kūrybar tai lyg koks paskiras mistikos ir simboliy pasaulis. 
Ji lyriniuose fragmentuose graudžiai žiūri į besikeičiančias, be
krutančias, beirsiančias gyvenimo formas, giliai žvelgia, nors ne
peržvelgia žmogaus paslaptingos prigimties.

Svarbesnis jos kūrinys „Die Seele des Jahres“. Tai savotiška 
meditacija, mistika, kontempliacija. Visi sielos pergyvenimai čia 
prabanguoja skaitytojui prieš akis su įvairiausiais atspalviais. Ir 
nejučia paskęsti autorės pergyvenimy momentuose, ir lieki jos ken
tėjimy ir džiaugsmy dalyvis.

„Die Verkündigung“ aprašo iškilmingu tonu gamtos peisa- 
žus ir jy poveikį žmogaus dvasiai. „Das Jahr auf de Gottesmor-

— novelėse sprendžia nusikaltimo ir atgailos problemas.

Jassy Torrund
Tai gausiausia novelių kūrėja. Gimė 1760 m. Preetze. Gy- 
Scheinfelde. Parašė 80 noveliy ir du romanu. Skaitytojy

gen

veno 
mėgiama, kaip novelistė. Jos novelės pasižymi natūralumu, gyva 
fantazija, asmeny išsamia charakteristika, akyliu peržvelgimu ap
linkos, aiškiu ir giliu žmonių sielos pažinimu, gamtos vaizdy 
aprašymu, saulėtu, rimtu jumoru.

Kai kuriose novelėse gražiai aprašyti įvairūs krikščionių pa
pročiai, kuriuose taip gausu žmogiškumo ir meilės Dievui. Nove
lėms medžiagą ima daugiausia ir šeimų gyvenimo, tik ją savo 
kūrybiška plunksna sugyvina, individualizuoja. Daug moteriškumo 
jaučiama ypatingai trijose novelėse „Hannas Lehrjahre“, „Die 
Hüblerlaube“, „Der einsame Spatz“. Autobiografinių bruožų ran
dame „Weisse Narzissen“, „Sein Herzeskind“. Romanai „Saujas 
Rache“ ir „Das Rätsel von Bauz“ mažai kieno skaitomi.

t.

Maria Mayer
Visa jos kūryba kupina kūdikystės ir amžinatvės ilgesio. 

Ypatingai ji pamilusi dangaus ir visos žmonijos Motutę. Net eilė
raščių knygą pavadino „Von unsrer lieben Fraue“. Jos kūrybiška 
dvasia tyra, kaip šaltinio srovė, kuri liudija ir apie jos pačios 

' kilnumą ir majestotiškumą. Jei kartais apsiniaukia buities padan
gė, nusvyra iš skausmo galva, tad ji pažvelgia dvasios akimis į 
amžinybę—kuri sumirga, suspindi pasakiškais paveikslais, ir veržte 
veržiasi įvairiom spalvom į kūrybos pasaulį. Amžinybės atspin
džiuose daug kartų paskandina apsirikusias gyvenimo dienas. Ji 
rašo ne tik lyriką, bet ir apysakas, legendas, aforizmus, himnus 
ir k. Žymesni jos veikalai „Märchenseele“, tai savotiškas päsaky
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pasaulis, kuriame gausu charakteringu psichologiniu analizių. 
„Tod des Pfarrers“ vaizduoja nepalaužiamos energijos, pilną gra
žiausių vileiy kunigo gyvenimą. „Heiligen Messe“, kurią skaitai 
lyg kokią simfoniją, sukurtą , žymiausio muziko. Iš sakinių dvelkia 
iškilmingumas, paslaptingumas, Šventumas, savotiškas niuansų 
žaismas. Meyer labiausiai pagarsėjo savo veikalu „Gott, du und 
ich“. Jos personažai įdomūs tik psichologiniu žvilgsniu. Forma 
visur seka nuotaiką ir pagal ją keičiasi. (Meyer dar tebegyveną).

Dolores Vieser
Ji dar gana jauna. Gimė 1905 Hüttenberge, gy vena Klagenfurte. 

Ji pagarsėjo savo pirmuoju eilėraščių rinkiniu „Das Singerlein“, 
išleistu 1928 m. Jame Vieser pasirodė, kaip originali ir nuoširdi 
kūrėja. Jos poezija savotiškai muzikali. Vaizdai plasta ritme, rit
mas vaizduose. Visi vaizdai persikasę per autorės individualybę. 
Visa kūryba — perdėm nuotaikos ir vaizdų kūryba. Skaitant jos 
poeziją, pajunti visatos praeinamumą, pajauti visatos ritmą, pajunti 
Kūrėjo visagalybę ir amžinatvės ilgesį. Jos kūrybos toną ir po
būdį charakterizuoja jau ir ši strofa:

Ich wollt’, dass ich daheim wär’ 
und aller Welten Trust entbehrt’; 
ich mein daheim im Himmelrich, 
da ich Gott schauet ewiglich“.

Asmeniškas jos gyvenimas toks pat kaip ir kūryba. Ji daž
nai mėgsta rymoti prieš Jėzaus statulą ir skęsti Jo begalinės die
viškos meilės žvilgsny. Sunkesnėse gyvenimo valandose dažnai 
kalba Šv. Rašto žodžius: „Palaiminti beturčiai dvasioje, nes jų 
dangaus karalystė“. Pas ją nei kūryboje, nei gyvenime nepaste- 
tebima beviltiško pesimizmo. Jos veidas nesiniaukianti giedra. 
Mėgsta ir palaiko senas protingas tradicijas. Nesivaiko nei as
meniškame gyvenime, nei kūryboj naujoviškumų. Nešioja ilgas 
kasas. Kosmetikos nevartoja ir prieš dažymąsi griežtai nusistačiusi.

Paminėtinos dar: Gertrud von le Fort su savo galingais 
„Hymnen die Kirche“, Ina Seidel su „Weltinnigkeit“, Elisabeth 
Langgässer su „Der Wendekreis des Lammes“ ir kitos, bet straipsnio 
siauruose rėmuose turime tik tuo pasitenkinti.
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K. GRIGAITYTĖ

Artistės išpažintis
(Laiškas draugei).

Lioviausi būti atvira. Kitaip sakant, lioviausi meluoti. Bet 
tavęs, mieloji drauge, tatai neliečia. Juk gerai žinai, kad vienin
telis žmogus iki šiol buvai, kuriam sakiau tiesą. Bet dabar truputį 
kitaip: išsiplepėjau tėvui Florencijui iš viso gyvenimo. Tas pasi
šventėlis vienuolis, matyt, išmeldė man atsivertimą. Reikia pripa
žinti, kad nebuvo įkyrus, vienok, mano dūšios išganymas jam 
kėlė didžiausio nerimo, ką aš lengvai įspėjau. Pagailo to vargšo 
senuko ir pati jį pas save pakviečiau. Žinoma, jis buvo pasiren
gęs išgirsti visose tautose ir visuose luomuose besikartojančią gra
žiosios Magdalenos istoriją, o aš jam taip nedaug tepasakiau. Ir 
tai, ką pasakiau, buvo viskas. Tą dieną aš jau nebepajėgiau pati 
išeiti į sanatorijos pušyną. Gailestingoji sesuo nuvežė mane kė
dėje. Tarp kitko įspėju, kad aš jau niekuomet daugiau nebe
vaikščiosiu. Ir kai tu atvažiuosi manęs lankyti, ieškok kitose pa
latose, nes aš jau įrašyta j „iškeliaujančiųjų“ skaičių- Taigi, tą 
dieną aš, besėdėdama pušų paunksnyje, pamačiau tėvą Florenciju, 
kurs išklausęs išpažinčių tarpduryje dar kažko lūkuriavo; vėliau 
paaiškėjo, kad norėjęs pasimatyti su manimi.

Pamojau jį pas save. Atsiskubinančio vienuolio akyse buvo 
toks didelis vilties spindėjimas, kad aš jokiu būdu negalėjau jo 
užgesinti. Pradžioje savo įprastu būdu dar mėginau juokauti, ne
atsižvelgdama, ar tai leidžia paprastas mandagumas. Gailestingoji 
sesuo ką tik buvo atnešusi kriaušes, kurias man prisiuntei. Pasiū
liau ir tėvui Florencijui, bet jis sukryžiavęs raukas tik širdingai 
padėkojo.

— Nuostabi Dievo dovana: jau sodai žydi, o šie vaisiai, ro
dos, tik ką nuskinti.

— Ir saldūs, kaip pirmoji nuodėmė, — šyptelėjau, primer
kusi akį, tarsi apie ją labai daug nusimanyčiau. Vienuolis nieko 
neatsakė. Neparodė net nepasitenkinimo, o buvo aišku, jog mano 
elgesys jį užgavo. Toji pauza buvo truputį nemaloni,— aš pasi
stengiau pati ją nutraukti:

— Tėve, aš noriu atlikti išpažintį, tik šį kartą prašau leisti 
man tai padaryti be kryžiaus ženklo.
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Vienuolis linktelėjo galvą. Vadinas, ir šiuo prasimanymu jo 
nenustebinau.— Didelis psichologas,— pamaniau. Priešingu atveju 
aš, gal būt, pradėčiau iš jo tyčiotis. Kiek patylėjusi pradėjau:

— Ar vaidinti yra nuodėmė? Jei taip, tai visas mano gyve
nimas yra nuodėmė. Jei kalbėti netiesą yra nuodėmė, tai visas 
mano gyvenimas yra melas. Jei mylėti taip pat nuodėmė, tai tos 
meilės buvo, kaip šieno... Nepažinti gyvenimo iki galo, tai mano 
laisvos valios principas. Ir jei aš nėissėmiau šeštą Dievo įsakymą, 
tai ne bijodama nuodėmės, o tik laikydamasi šio principo. Vilioja 
mane tik neįspėtos mįslės, nebaigtos pasakos ir nutraukti akordai. 
Myliu tik tai, kas nepasiekiama, neišsemiama, nesuvokiama. La
biausiai gi nesuvokiama yra Dievo galybė, visų paslaptingumų 
šaltinis — jai tik ir lenkiuos. Tokia buvo mano prisirengiamoji 
išpažintis, kurios išklausęs tėvas Florencijus paklausė:

— Mano sesuo! Pasakyk, kaip tu lenkiesi Dievo galybei, 
jei nuodėmės vengi tik dėl iš savęs pačios kylančių principų.

— Aš pabučiuoju akmenį į save mestą... — Tėvas vienuolis 
mane visiškai suprato. Ir sekančią išpažintį jau pradėsiu Kryžiaus 
Ženklu. Po to mes daugiau jau nesikalbėsim apie tuščius dalykus: 
aš rengsiuos „iškeliauti“. Leidžiu sau dar kartą atversti 25 gyve
nimo puslapius ir perbėgti akimis draug su tavim. Juk buvai ir 
paliksi iki paskutinei valandai artimiausiu man žmogumi. Užau
gintai svetimų rankų, nežinančiai net motinos vardo argi neklaiku 
buvo pasaulyje. Tegul ir šilkiniuos pagalvėliuos rado mane pir
mosios klasės vagone, bet nedaug ką tegaliu spręsti apie savo 
kilmę. Visas mano turtas, kurį suteikė gal ir labai atsitiktinai pa
slaptingoji motina, tai kūno grožis, lankstumas ir greičiausia pavel
dėti šokėjos gabumai. Dievobaimingas auklėjimas iš mažų dienų 
ir baro artistės duona padarė iš manęs kažkokį ieroglifą, kurį tik 
tu viena teišskaitei. Ir negaliu suprasti, kaip tat pavyko. Vaidinau 
visiems ir visur, pati kartais nesusivokdama, ar čia tiesa ar tik 
įsivaizdavimas. Kas gi belieka vargšei baro šokėjai, jei visi ją 
lydi geismo akimis ir jos vardą valkioja ciniškos lūpos. Jei aš 
ilgiausia išlaikiau meilės pinklėse Tomą Sirijų, tai tik todėl, kad 
mokėjau būti ir vilinga Carmen ir kukli Margarita. Kai nusibos
davo viena, pavirsdavau kita. Ir taip kasdien aš būdavau nauja, 
kol pačiai įkyrėjo šis žaislas. O gal ne tiek nusibodo, kiek nuvar
gino, nes aš nejuokais pradėjau prie jo prisirišti. Ir gal būčiau 
palikus natūrali. Tai perdaug kenksminga. Jis turėjo daug gražių 
ir turtingų meilužių. Tačiau mylėjo tik mane. Bet ar aš galėjau 
juo ilgai pasitikėti?

Jei išjudinau po knygas besirausiantį visiems žinomą anti
feministą, mokslo daktarą Joną V., tai tik todėl, kad mokėjau pa
virsti labai labai maža, vos tepastebima, įsikandusi pirštelį bailiai 
bežiūrinti pro jo petį į atverstus filosofijos veikalus. Domėtis 
mokslu niekad neturėjau noro, bet mano vaidyba buvo perdaug 
nuoširdi, kad ji neįtikintų dr. Joną V. Užteko to, kad jis pakėlė
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akis nuo atverstos knygos j tuščiagalvę šokėją (visus juk džiugi
na, kai domisi ir pritaria mūsų idealams). Pati žinai, neilgai džiau
giausi ir daktaru. Nusibodo, kaip vaikui žaislas. Be Šių dviejų, 
mano dienos išmargintos dar daugiau vardų. Keista būdavo toji 
mano meilė... Niekas kitas, tik ji duodavo įkvėpimo laisvajam 
šokių menui. Kai tam mažutėly mano Širdies viešbutyj apsistoda
vo naujas svetys, aš improvizuodavau be jokio planingumo ir tai 
man puikiausiai sekdavos. Tada man plaukdavo gėlės, aplodis
mentai, šampanas... Bet kada apsiprasdavau savo svečiu tiek, kad 
žvilgsnis nebekutendavo jausmų, jo bučiavimuos ilgėdavaus jau 
kito. Atslūgdavo ta nuostabi galia improvizuoti ir griebdavaus 
Šabloniškos akrobatikos; tai būdavo ženklas, kad turiu jau baigti 
savo gastroles ir keliauti kitur. Vienuma, susikaupimas, tiesa, duo
davo daug daugiau, bet tai nepritaikoma baro scenai. Dabar 
vykstu nsu gastrolėmis“ j nežinomą pasaulį, iš kurio niekas ne- 
grįšta. Gaila. Negalėsiu tau nupasakoti savo pasisekimų. Ten, gal 
būt, susipažinsiu su savo motina. Man kažkodėl atrodo, kad jos 
čia nėra. Šiaip ar taip esu įsitikinus, kad mano motina buvo taip 
pat besibastanti kabaretų artistė. Neturėjo laiko džiaugtis žydėji
mu sodų nei atsikvėpti tyru laukų oru. Ji nežinojo, kaip vadinasi 
pievų gėlės ir apie ką kugždasi smilgos prie tako. Dienos šviesa, 
kaip ir man, jai buvo svetima. Ir greičiausia todėl taip greit išse
kė jėgos. Paklausi gal: ar gaila ko? O taip. Labai gaila: nega
lėsiu improvizuoti mirties agonijos ir išnyksiu nuo žemės, nepa
siekusi šio laimėjimo. O tiek daug susikaupė galios manyje — 
užšaldyčiau kraują visų gyslose... Paklausi gal, kaip žiūriu į mir
tį? Žinau, kad jei mes būtumėm dabar abi drauge, tai tu neieš
kotum aplinkinių kelių šiam savo paklausimui, o aš atsakyčiau 
tau taip pat nesuvirpėjusi, kaip dabar: žiūriu į ją, kaip į vieną 
svarbiausių įvykių, kuris gy venime nebesikartoj a. Žiūriu į ją, kaip 
į raktą atrakinantį didžiausio paslaptingumo vartus; džiaugiuos, 
kad ji nesivėlina ir nedaug tepasiskubina. Senatvės šmėklai — 
lygios nėra. Mirtis išlaisvina iš šio pagrobimo. Jau ir dabar aš 
nenoriu matyti Tomo Sirijaus. Jis sakė, kad gražiausios pasaulyje 
rankos yra mano. Žinai gi, jis nepataikaudavo ir be pasigailėjimo 
išpeikdavo vargšę mano nosį, kuri iš tiesų nėra klasiška, bet vi
sai nekliudo bendrajam grožiui. Tos vienintelės pasaulyje rankos 
jau taip suliesėjo, kad jau nebesilaiko žiedas, kurį jis man pado
vanojo, ir tikrai nedrįsčiau jas jam parodyt. Nublankusiuos skruos
tuos tiktai ties žandikauliais dar pailgos rausvos dėmelės, kurios 
kasdien po truputį tirpsta. Akys nuskendo kiek giliau ir, gal būt, 
dėl to atrodo visai juodos, sako tebeesančios neįspėjamos ir dau
giakalbės... Šviesutėliai plaukai toki pat vingiuoti ir švelnūs, koki 
patiko Tomui Sirijui, tik 0abar gerokai paaugę dengia kaklą ir 
net dalį pečių. Laikau juos virš kaktos perrišusi melsvo aksomo 
juostele, kurią man nupirko pats Sirijus, kai pamečiau savąją 
vieno karnavalo metu. Šis menkniekis dabar man pasidarė lygiai 
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. MARIJA KUNICKA1TĖ

Pavasarėjant
Palinksta veidas prie pilkos žemės,
Lūpos prispaudžia mėlyną žiedą,___ _
Kažkas gražiausią pasaką seka, 
Kažkas jau, naują himną man gieda.

Sugrįžus laimė saule nušvito, 
Nušvietė buitį nykią ir niūrią, 
Žiedais palydim kiekvieną dieną 
Ir laukiam saulės vėl žvilgsnio kito.

Vėl naujos godos, vėl giesmės kitos, 
Ir žiedą rasos vėl, kaip zefyras: 
Tik kam nuvytai, bučiuotas žiede? 
Kam ankstą rytą žemėn pasviręs?...

brangus, kaip tas brilijantas ant išsekusios rankos. Daugiau iš jo 
nieko neturiu, tik jeigu suneštų prie mano grabo visas gėles, ku
rias jis man yra atsiuntęs, tai vargu ar sutilptų jos kuklioj lavo
ninėj, kurioj netrukus mane matysi. Šiaip ar taip, jis ryškiausias 
paliko mano atmintyje. Jo vardas mano praėjusių dienų pusla
piuos pabrauktas raudonu rašalu. Gal būt todėl, kad jis buvo di
delis grožio jaunystės ir meno garbintojas. Matau ir dabar jo 
plačius juodus ties nosimi suaugusius antakius aukštyn sušukuo
tus plaukus, griežtas veido linijas ir tą rausvą kaklaryšį prie mė
lynų marškinių. Jis mėgo žaisti spalvomis ir tas mažiausiai kenkė 
jo išviršiniam rimtumui. Puikus buvo vaikinas; tiesa truputį fleg
matiškas ar tik apsimetęs tokiu, bet mokėjo linksmintis ir būti 
draugiškas. Daug dar galėčiau tau rašyti apie gyvenimo menknie
kius, bet kosulys plėšo krūtinę iki nuovargio. Dabar juk pats so
dų žydėjimas. Jaučiu, kaip vėjelis vogčiomis atneša obelų žiedų 
aromatą ir atmiešęs jį karštu pušų kvepėjimu girdo iki nualpimo...
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EM. PETRAUSKAITĖ

Liūdni motyvai moters 
gyvenime

»Kuo daugiau žmogus žino ir supranta, tuo 
daugiau turi pergyventi moralių kentėjimų, liūdnu
mo ir vargų“— E. Ožeškienė.

»Kentėjimas yra gyvenimas. Be skausmo 
koksai malonumas būtų gyventi?“—F. Dostojevskis.

»Kentėjimas yra pirmas dalykas, kurio reikia 
mokintis ir kuris paskiau bus visų reikalingiausias“. 
—■ J. J. Rousseau.

„Pažinsi džiaugsmu, kai žinosi, kas tai yra 
ašaros“. — G. Palau.

Negalima rasti pasaulyje žmogaus, kuris nepažintų skausmo. 
Visi — pradedant mažu vaiku ir baigiant savo amžį atgyvenan
čiu seniu, jį žino taip gerai, kaip orą, kuriuo kvėpuoja, kaip 
kasdienę duoną. Skausmas yra tokia paprasta ir nesudėtinga są
voka, kaip paprasta yra tiesa. Jis^ateina į pasaulį nuogas, šaltas 
ir šiurkštus. Ateina neprašomas,belaukiamas, nemylimas. Liūdna, 
kada jis paliečia žmogaus širdį, kuri neramiai, skubiai pradeda 
varinėti kraują gyslose. Tuo momentu gyvenimas atrodo sunkus, 
juodas, nemielas. Skausmą žmogus laiko savo didžiausiu priešu, 
piešia jį bjauriausiomis spalvomis, išreiškia pasibaisėtinais garsais; 
žmogus skausmą aplenkia, kur tik gali — jis jį ištremtų į kitą 
planetą, paskandintų giliam vandenyne. Tačiau skausmas yra iš
tikimiausias pasauly žmogaus palydovas iki grabo lentos. Ir pa
likdamas šios žemės gyvenimą žmogus skausmą dar labiau, dar 
stipriau pajaučia.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas turi daug giedrių ir daug 
debesuotų dienų — turi džiaugsmy, bet turi daug ir skausmo.

Moters gyvenimo kelias yra ypatingai sunkus ir skausmin
gas. Kalta į visą labai stipriai reaguojanti jautri jos širdis ir sie
la, bet labiausiai kaltas tas pasaulis, kuris leido, kad tie, kurie 
silpnesni, kurie jautresni — daugiau ir kentėtų; kuris sudarė mo
teriai nepalankią aplinkumą. Moteris gyvenime turi labai sunkių 
pareigų. Su kokiu pasišventimu ji kenčia tas savo paskyrimo 
kančias, kaip greit ji jas užmiršta, bučiuodama sunkiai pagimdytą 
kūdikėlį. Sunkios yra tik tos kančios, kurios yra neteisingos, kaip, 
pav., skriauda. Skriauda ypatingai yra sunki tada, kai ji lydi na-
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turalų skausmą, kurio vardas „pareiga“. Skriauda įneša 4 tą 
skausmą disharmonijos ir tada natūralūs skausmas, lydimas mo
ralaus pasidaro be galo sunkus, dažnai nepakeliamas ir tada 
moteris nori prakeikti savo dalią.

Nereikia sklaidyti istorijos lapus, kur taip vaizdžiai parodo
ma moters dalia senovės laikais. Kad nustačius moters likimą, 
užtenka pažiūrėti, kaip tautos žiūrėjo ir žiūri 4 mergaičių gimimą. 
Nedaugelyje tautų būdavo toleruojamas mergaitės gimimas, tuo 
tarpu, kada gimus berniukui buvo keliama didelės Šventės. Mer
gaitės gimimas dažniausia buvo laikoma šeimos gėda, o moteris, 
kuri gimdė mergaitę, būdavo niekinama ir užgauliojama. Jei Šei
moje iš eilės gimdavo tik mergaitės, tai ta šeima buvo laikoma 
prakeikta, o mergaitėje esą įsikūnijusi pati piktoji dvasia ir dėl to 
kai kurios tautos gimusias mergaites žudo (Indai — Kumberlian- 
dijos eskimai, kinai), o arabai iki priėmimo islamo tikybos, tik 
gimusias mergaites gyvas užkasdavo į žemę. (Dr. G. Ploss, Žen- 
ščina v estestvovedenii i prirodovedenii, 209 pusi.). Kartais moti
nos pačios žudo savo mergaites, kad jos išvengtų jų likimo. 
Žudoma dėl materialinių sumetimų, — sunku išlaikyti šeimą; ta
čiau berniukai tik vienoj kitoj tautoj, kur moterys turi privilegijas, 
težudomi.

Nereikia žiūrėti į necivilizuotas ir gilios senovės tautas, kad 
įsitikinus, jog iš pat gimimo viena lytis statoma žemiau kitos. 
Visur ir pas mus Lietuvoje berniuko gimimas laikomas daug 
džiaugsmingesnių faktu, nei mergaitės ir tai beveik labiau inteli
gentų tarpe. Kaimiečiai tuo atžvilgiu yra nuolaidesni, nes jie turi 
skaitlingas šeimas ir raminasi tuo — jei vienas kūdikis — mer
gaitė, tai kitas gal bus sūnus. Tiesiog nuostabu, kad inteligentų 
tarpe pasitaiko tokių tėvų, kurie dėl dukters gimimo kaltina ir 
niekina savo žmonas, kurios tada, kaip išganymo, — grąžinimo 
šeimoje santaikos — laukia sūnaus. Neretai motinos ir pačios 
laukia labiau sūnų dar ir dėl to, jog vyrams lengviau pasauly 
gyventi.

Sutikus su mergaitės gimimo faktu, jos tolimesnė kūdikystė 
niekuo nesiskiria nuo berniukų. Skirtumas prasideda tada, kada 
vaikai pradeda sąmoningai žaisti. Vaikai visados pamėgdžioja 
didelius, dėl to mergaičių ir berniukų žaidimai darosi skirtingi. 
Drąsiai ir energingai mergaitei, kuri mėgsta berniukų žaidimus 
— lipti į medžius, jodinėti ect, jau ir šiame laikotarpy tenka 
nusivilti savo likimu: jai daug kas draudžiama, kas leidžiama 
berniukui, esą „mergaitei negražu, nepadoru...“ ir ji jau tada turi 
gailėtis, kam ji „ne berniukas“. Tas skyrimas mergaičių ir berniu
kų žaidimų, kada pačios mergaitės to nenori, jau iš mažens iš
vysto mergaičių širdyje tą kartųjį nelygybės jausmą, dėl to drau
dimo gal mergaitės ir būna bailesnės ir nedrąsesnės už berniukus.

Skaudžiai ir gal būt lemiamai į mergaitės charakterį atsilie
pia ir tas dalykas, kada sprendžiamas vaikų tolimesnis auklėjimas.
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Dažniausiai mergaitės lygiai su berniukais yra gabios ir nori 
mokytis. Jei šiek tiek pasiturinčiose šeimose nėra abejonės toliau 
mokyti sūnūs, tai dėl mergaičių mokymo kyla, ypač tėvui, dide
liu abejonių. Kam jai esą reikalingas mokslas? Juk ji nebus nei 
kunigu, nei ministeriu... Ištekės, ir kam jai, ypač aukštesnis 
mokslas? Žiūrint materialinių sumetimų, užmirštama toji aplinky
bė, jog ir mokslas, kaip pinigas, juo jo daugiau turima, jo dau
giau trokštama, jog tam, kas mokslą pamėgo, į jį įsitraukia, yra 
be galo sunku jo atsisakyti. Pats dabartinis moters gyvenimas 
stato vis painesnių uždavinių ir reikalauja didelės išminties. Mer
gaitė jaučia didelę skriaudą, kada prieš ją užsidaro mokslų ži- 
nyčios, tik dėl to, kad ji moteris.

Gražiausias moters, kaip ir bendrai žmogaus gyvenimo lai
kotarpis yra jaunystė. Jautri siela turi tiek daug gražių vilčių, 
jaučia taip daug pasigėrėjimo gyvenimu ir visa jo aplinka. Ji 
yra linksma, daili, žavinga. Tik juo ji labiau stebi gyvenimą, 
juo ji darosi liūdnesnė. Jei ji tik daugiau protauja, greit pastebi, 
kiek daug gyvenime yra nedarnos, o ji pati nevisuomet nori būti 
tuo žaislu, ta lėle, kokią iš jos nori padaryti gyvenimas. Paga
liau ji daug pamato, daug nujaučia ir apsivylimai vienas po kito 
terpiasi jos širdin. Ir toji gražioji jaunystėlė turi daug debesų.

Tačiau, kaip sapnas, greit pralekia jaunosios dienelės pas 
motinėlę, be vargų, be rūpesčių, taip gražiai apdainuotos mūsų 
dainose — tik viena pasaka, ne gyvenimas. Gražiosios vestuvės 
lietuvei dažnai būdavo lyg finalas tos gražios jaunystės pasakos. 
Nebereikalo ta mergelė — lelijėlė vestuvių apeigomis taip labai 
graudinama, nes visa tai, ką tos dainos pranašauja, neretai dar 
žiauriau jos gyvenime išsipildo. Vestuvės yra lyg įžanga į tą 
naują vargų ir skausmų „viešąjį kelelį“, kur „vargelis vidury kelio“. 
Jos švenčiamos su ypatinga iškilme, o tos liūdnos apeigos lyg ir 
paruošia jaunamartę būsimam, gal ir laimingam, bet labai rimtam 
ir vargų kupinam gyvenimui. Liaudis mergelei lelijėlei iš anksto 
nusako jos busimuosius rūpesčius daina:

„Nesirūpink, seserėle, kuo präusi burnelę — 
Nusiprausi ašarėlėm dar ir paskubėsi.
Nesirūpink, seserėle, kaip puikiai rėdysies— 
Aprėdys tave mošelės šauniausiais žodeliais. 
Nesirūpink, seserėle, neskalbsi žlugtelio, 
Nuskalbs tavo marškinėlius ant baltų petelių“.

Koks sunkus būva atsiskyrimas su tėviške, kur visa siela ir 
širdimi suaugta, kur kiekvienas takelis išmindžiotas, kur palieka 
miela motinėlė — tėvelis, seselės — broleliai. O ten, toje nau
joje tėviškėje visa nežinoma,, visa paslaptinga ir baugu. Iš mielų 
tėvų namų atsidurti vienai jaunai, bejėgei, tarpe svetimų, kurie 
kiekvieną žingsnį seka ir kritikuoja taip turi būti nejauku ir šal
ta. Gerai, jei mylimas ir geras bernelis apsupa rūpestinga globa.
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Tačiau, gyvenimas rodo, jog neretai ir jis pats būna bejėgis ją 
jauną užtarti. Marti visados visiems užkliūva; ji viena su vyru, 
kuris neretai irgi labai mažai pažintas, o prieš ją visi. Nevisuomet 
ji gali prisitaikinti; pikta anyta nustato prieš ją. dar ir jos vienin
telį užtarėją vyrą. O jei bernelis pasirodo koks nors laidokėlis — 
girtuoklis, ji iš gėry namų papuola į skurdą ir vargus. Pagaliau, 
jei ir visa gerai, mergelė gyveno pas motinėlę be rūpestėlių, o 
dabar užgriūva anf jos jaunos galvos sunkios šeimininkės parei
gos su visais ūkiškais vargais vargeliais.

Apie ką žmogus svajoja, ką pergyvena, apie visa tai mėgs
ta ir dainuoti, dainoje išsilieja širdys, daina gali būti liudininkė. 
Pavartykime mūšy gražias po vestuvines dainas — kiek daug 
ir kokių graudžių posmų ten rasime iš realaus moters gyvenimo. 
O tas gyvenimas — ištisa tragedija, kurios branduolys išreikštas 
bene gražiausioj iš visų liaudies dainų:

„O kad aš ėjau viešu keleliu 
Mano vargelis vidury kelio.

Aš paprašyčiau savo brolelių,
O ben iškirstų mano vargelį,
O ben iškirstų mano vargelį,
Ben iškapotų šviesiais kardeliais.
O ir iškirto vartų vartą — vargelio neiškirto.
Vargai šakoja, vargai lapoja,
Vargai vartus kilnojo,
Lapais lapojo, šakoms šakojo, 
Mano vargelis nieko nebojo.

Tada iš vargsiu savo vargelį, 
Kad aš nueisiu pas motinėlę. 
Mano močiutė aukštam kapely, 
Aukštam kapely, naujam grabely.

Kodėl gi taip liūdima, taip bevilčiai dainuojama? Ir kodėl 
tiek daug mūsų liaudyj tokių dainelių randama? Ar gi jos 
neatskleidžia tos jautrios lietuvės sutrintos, sužalotos Širdies, 
kur joks pragiedrulys jau nebeįeina, kur „vargai tik vartus 
kilnoja“. Moteris atidavė visą save, savo jaunystę, o ką ji gavo 
iš gyvenimo — tik gailios ašarėlės rieda per gražiuosius veide
lius, kuriais tiek bernelių žavėjosi.

Taip yra dainoje, taip buvo ir yra mūsų lietuvės kaimie
tės gyvenime. Visa jos paguoda dukrelė, kurios laukia panašus 
likimas ir kurią motinėlė, kiek išmanydama myli ir lepina, kad ji 
turėtų nors gražius atsiminimus iš tėvų namų, ir sūnelis, kurį 
vos užaugintą iš jos išplėšdavo ir išgabendavo už „jūrų mare
lių“. Kiek tai jai būdavo skausmo, jei žūdavo jis jaunas sveti
mam krašte, dėl „svetimų dievų“. Motinos širdis visados ta pati:
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ji skaudėjo išleidžiant j „rekrutus“, lygiai taip pat ji sopa, kada 
sūnus, eidamas ginti tėvynę, galvą padėjo.

„Mergelė verkė tris metelius, 
O motinėlė — visą amželį...“

Ar mūsų inteligentės gyvenime mažiau tų liūdnųjų motyvų 
— sunku pasakyti? Taip daug tenka nugirsti nusiskundimų. Vy
rai dažnai seka savo kaimiečių tėvų pėdomis ir nurodo žmonai 
imti pavyzdį iš savo motinos kaimietės. Pavyzdys gražus — tyli, 
kantri ir su savo nepataisomu likimu susigyvenusi kaimietė mo
tina—varguolėlė, taip daug be galo daug savo vargų galinti pa
kelti. Bet ar jos dukrelė gali sautrokšti panašaus likimo, kada visas 
pasaulis ieško naujų kelių, kad savo būvį palengvinti, kad būtų 
geriau ir lengviau gyventi. Atsidavimas ir pasiaukojimas yra gra
žūs ir kilnūs dalykai. Bet kiekviena auka dedama prieš tikrą alto
rių. Aukotis be prasmės, tik tam, kad būti auka — per sunkus da
lykas. Lietuvė moteris norėtų sukurti sau ir savo dukroms Švie
sesnį gyvenimą, ji norėtų pati tuos bevilčius „vargelius iškirsti“. 
Kada nors gali būti jai tai pasiseks, kada mūsų šalis ne tik pavir
šiumi, bet ir savo dvasia sukultūrės, apsišvies ir jokiai priespau
dai ir išnaudojimui nebebus vietos. Kada tai bus? Sunku įspėti. 
Tuo tarpu tenka būti kantrioms ir kovoti, kad moderniškas nepasto
vumas ir anarchija visokiuose papročiuose neišgriautų tų šeimos 
židinių, kuriuos mūsų motinos, varguose paskendusios, taip tvir
tus išsaugojo.

Jei moters gyvenime daugiau liūdnų skausmo motyvų, nei 
džiaugsmo, dėl to netenka per daug nusiminti. Tie, kurie daug 
kenčia, daug jaučia, daugiau ir ištvermės įgyja. Skausmas yra 
geriausias mokytojas ir jis leidžia tikriau pažinti džiaugsmą. Taip 
niekados didžturčio vaikas nepažins tokio džiaugsmo, kokį jaučia 
išalkęs vargo vaikas, gavęs lig sočiai atsigerti saldaus pieno.

Nuostabu — kas daugiausia kenčia, tas dar labiau prisiriša 
prie to skausmingo gyvenimo, tas supranta skausmo nuostabią 
galią ir grožį. O tie, kurie daugiausia skausmą pažino, jį laimina, 
ir garbina, nes tik Kryžius išganymą atnešė. Kentėdama žmogaus 
siela tarsi laisvesnė neprigulmingesnė pasidaro kūnui, skausme 
suranda tikrąją gyvybę ir grožėja — tobulėja. Juo žmogus dau
giau kentėjęs, tuo jis savo dvasia pasidaro įdomesnis, kilnesnis, 
gilesnis. Didieji išminčiai ir kūrėjai garbina skausmą, nes tik jo 
dėka jie sukuria tokius veikalus, kurie turi amžinybės pradų, 
kuriais pasaulis negali atsigėrėti.
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NAMŲ ŽIDINYS
J. ž.

Kai kurie šeimyninio gyvenimo 
nenormalumai

Natūrali žmogaus prigimtis kiekvieną veda j šeimą, buria į pirmi
nes socialinio gyvenimo gūžtas, iš kuriy toliau plėtojasi didesnio 
masto visuomeniniai junginiai. Dėl to ne be pagrindo j šeimą 
žiūrima, kaip į pagrindinę atsparą darnios visuomenės. Kaip pirš
tu nurodoma į vieno ar kito asmens ydas ar jo gerus darbus, 
taip lygiai kalba ir apie doras šeimas, pakrikusias, turinčias gerą 
vardą žmonėse ir tt Net kalbama apie kilimą iš geros giminės. 
O tai reiškia, kad ir šeima turi atskiras savo dvasines savybes, 
kad jos jei ne visi, tai bent dauguma narių turi vienokius palin
kimus, elgimosi būdą, ekonominę būklę. Ir toji dauguma arba 
aktyvesnieji ir sudaro nuomonę apie visą šeimą. Tad pavienių 
asmeny atsakingumas šeimoje dvigubai, trigubai padidėja, nes 
jie savo darbais skaidrina arba tamsina ne tik savo, bet ir kitų 
šeimos narių gyvenimą.

Pradžioje mūšy nepriklausomo gyvenimo labai daug vilčių 
buvo dedama i inteligentiškąsias šeimas. Jos kilusios iš kaimo, 
kur gražios mūšy sodžiaus tradicijos buvo sukurusios ir doras 
šeimas. Jos išleido daug sveikų vaikų į mokslus. Bet pragyvenę 
pirmą dešimtmetį turėjome labai nusivilti. Į mūsų inteligentus persi
sunkė miesčioniškumas su visomis savo blogosiomis ypatybėmis 
ir veik nevaržomas vis giliau ir giliau šaknijasi.

Esminis šeimos požymis yra bendras vyro ir žmonos, 
gyvenimas, kol dar abu gyvi. Tuo tarpu faktiškieji persiskyrimai 
jau tiek įsivyravo, jog mes pradedame su tuo apsiprasti ir nieko 
nenormalaus tame nebeįžiūrime. Jau ir tolimiausiuose provincijos 
miestuose kalbos apie gyvenimą tokio ir tokio vyro su svetima 

A žmona, ar žmonos su svetimu vyru, jau nebesudaro jokios nau
jienos ir abejingai praeina pro žmoniy ausis, lygiai kaip nieko 
nebestebina tokių ir tokių pony sugyvenimas nevedus su savo 
tarnaitėmis. O tas visuomenės apatiškumas ir yra didžiausia 
blogybė, nes jis rodo, kad ši liga yra apėmusi ne tik pavienius
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asmenis, bet ir daug platesnes mases. Mes gerai atsimename, 
kaip prieš karą žiūrėdavo mūšy žmonės į mergaites, turinčias 
pavainikiy kūdikių, Ir tas kaip tik prisidėdavo prie to, kad tokiy 
pavainikiy skaičius žymiai neaugdavo. Jei žmogus neklauso savo 
sąžinės, neturi savigarbos, tai vis dėlto dauguma skaitosi su kitų 
nuomone, su bendrąja opinija. Paimkime kokį nors aukštą visuo
menėje šulą, kuris neturi tiek ambicijos, kad susilaikytų nesugy
venęs su savo tarnaite, jam čia nei sąžinė, nei savigarba, nei 
riteriškumas nieko nereiškia, jis žino vien savo kūno reikalus, 
bet pabandykite tik apie tokį dalyką viešai visuomenėje pagarsinti, 
tada tas ponas ims šaukti ir apie šmeižimą, jo vardo žeminimą, 
„neteisingų“ gandų skleidimą. Ir jeigu visuomenė tuo atžvilgiu 
kur pasitaiko jautresnė, tai tokie palaido gyvenimo žmonės gali 
atsidurti už jos bendravimo ribų. Tokie „gandai“ dažnai gali ir 
materialinei būklei pakenkti to ar kito asmens, užtatai baimė dėl 
savo kišenės ateities dažniausiai ir sukelia reagavimą.

Nė kiek nemažesnė blogybė esti ir tada, kai nors oficialiai 
ir kartu gyvenama, bet tas bendras gyvenimas esti tik dėl žmonių 
akių, o tikrumoje kiekvienas, ar vienas iš jų, veda sau atskirą 
gyvenimą. Nuo šito daugiausia tenka nukentėti priaugančiai kartai, 
jų vaikučiams, kurie kasdien regi, kaip elgiasi jų tėvai. Nuo vaiky 
akly tesiog neįmanoma nuslėpti tėvy ydas, nes jie tiek yra pa
stabūs ir smalsūs sužinoti, kad jeigu jiems nieko nepasakys savieji, 
tai jie sužinos iš svetimų. Ir tokioje atmosferoje augantis jauni
mas gali virsti tik visuomenine našta.

Antra didelė blogybė šeimoje yra stoka rūpestingumo jos 
dvasine būkle. Kai pažvelgi į mūsų inteligentiškas šeimas, tai 
dažnai atrodo, lyg jos tik šia diena tegyventų, lyg jos tik dienos 
nešama srove teplauktų. Žmogus baigia gimnaziją, kitas ir uni
versitetą, trečias gal tik mokytojų seminariją. Mes juos visus jau 
pratę vadinti inteligentais. Jie gavo tarnybą, sukūrė šeimą, ir da
bar atrodo jų gyvenimas sustojo augęs. Atlieka tai, ko iš jo kas
dieninė duona reikalauja, o popiečiais— kortuoja, ar klube girkš- 
noja, kur nors susirinkę anekdotus pasakoja ar kaip nors kitaip tuš
čiai laiką leidžia. Daugelis dar šiokiais ar tokiais sumetimais dirba 
visuomeninį darbą, tai jau gerai, bet labai nedaug tokių, kurie 
domėtųsi meno dalykais, gilintųsi į savo specialybės mokslo sritį, 
ieškotų priemonių savo darbui racionalizuoti, pažangai siekti, 
platesnei pasaulėžiūrai susikurti, vispusiškam išsilavinimui pato
bulinti ir aplamai dvasinei kultūrai ugdyti. Nėra iniciatyvos ir 
savarankumo. Dažnai net jaučiama kažkokia baimė pareikšti 
savarankišką nuomonę, lyg tai būtų koks nors nusižengimas. 
Gyvename nepriklausomu gyvenimu, visa aplinka dvelkia lietuviš
ka dvasia, tad rūpinkimės kuo daugiausia parodyti iniciatyvos 
tautiškai individualioms, savystovioms, atsparioms Šeimoms išug
dyti. Vieno kito karjeristo užsimojimai negali užtvenkti kultūri
nės vagos.
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Didžios svarbos šeimos gyvenime turi ir jos materialinė 
būklė. Materialiniai ištekliai ypatingai reikalingi inteligentų šei
moms. Ūkininkas, nors ir skurdžiai gyvendamas, vis dėlto turi 
pakankamai duonos ir gali auginti kad ir gausią šeimą. Jie gal 
kada ir blogai valgo, bet vis dėl to valgio ištenka. Kas kita inte
ligentams. Jie iš pinigų gyvena, įpratę prie geresnių gyvenimo 
sąlygų. Norint savo vaikus aprūpinti, reikia juos į mokslus leisti, 
nes paprastai nedaug kas ūkius ar namus teturi. Pagaliau ir iš 
namų visi vaikai nepragyvens, jiems reikia koks amatas parūpinti. 
Bet kaip tik pastebimas didelis musų inteligentų išlaidumas. 
Kartais net prie to prieinama, kad valdininkas skolinasi pinigus 
pragyvenimo reikmenims pirktis. Mat, alga išleista papuošalams, 
brangiems rūbams, dideliam baliui ir tt. Bet šiandieninėse gyve
nimo sąlygose dar visiems valdininkams ir šiaip normalų darbą 
turintiems inteligentams užtenka pajamų kasdieninėms išlaidoms 
padengti. Tuo skųstis mums dar nepriseina. Tik reikia racionaliai 
tvarkyti savo šeimos biudžetas ir verstis be paskolų. Kas mažiau 
paima, tas mažiau ir privalo išleisti, nereikia vytis nepavejamų. 
O dabar, kai kada žiūrėk — kokia turtinga ponia įsigijo brangų 
apsiaustą, tuojau ir kitos, daug mažesnį pajamų šaltinį turinčios, 
ponios vaikštinėja po krautuves ir ieško panašaus nusipirkti, negi 
užsileis tokiai ir tokiai. Tas didelis prabangos troškimas dažniau
siai ir suardo normalų šeimos biudžetą, nekalbant, žinoma, apie 
pragėrimą, pralošimą ir išleidžiamas linksmiems pasivažinėjimams 
sumas.

Miesto šeimų sugyvenimas taip pat dažnai esti nepavydėti
nas. Įsivyravo kažkoks savotiškas nepasitikėjimas, kurį daugelis 
nujaučia, bet apie kurį maža kas tekalba. Prie to prisideda šio
kios tokios intrigėlės, stengimasis prasispausti aukščiau, čia ir 
apkalbos, išmetinėjimai. Rezultate to mes ir pasigendame darnaus 
inteligentų sugyvenimo. Musų miestuose ir miesteliuose lietuviš
kas elementas nėra perdaug gausus; aktyvesnių, atsparesnių dar 
mažiau susidaro, todėl bendras sugyvenimas, solidarumas, vienų 
kitiems padėjimas yra būtini kasdieninio gyvenimo dalykai. Bent 
privatinis bendravimas, kuris neturi sąryšio su skirtingais nusista
tymais, galėtų būti sklandus.

Be to, dar labai krinta į akis didelis mūsų inteligentiškų 
šeimų suponiškėjimas ta prasme, kad vengiama fizinio darbo, 
kiek jo savo namuose reikalinga ir galima atlikti. Pav., 200-300 
litų algos valdininkas turi namie nieko neveikiančią žmoną ir dar 
samdosi tarnaitę. Bijo išeiti į daržą, kad jo draugai nepasijuoktų 
iš „mužikiškumo“. Juo labiau reikia stebėtis iš tokio poniškumo 
dėl to, kad nevienas toks „ponas“ pats dar yra kiaules ar žąsis 
ganęs savo tėvo ūkyje, o dabar jam gėda kastuvą į rankas 
paimti. Nekalbant apie kasdieniškų reikalų atlikimą savo namuo
se, toks lengvas fizinis darbas padeda žmogui pasilsėti po proti
nio nuovargio ir yra natūraliausias sportas. Ir, ko čia mums gė- 
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Jaun. Kartos kl.

dytis, kai tuo tarpu pats Amerikos prezidentas parvažiavęs atos
togų j savo fermą imasi fizinio darbo. Bet čia irgi ta pati ne
sveika miesčioniška atmosfera nuodyją mūsų opiniją ir silpna
valiai jai lengvai pasiduoda.

Juo skaudžiau, kad toki v šeimų vaikai panašiai yra lepinami 
vengti fizinio darbo ir iš jauny dienų pratinami j ponaičius ar pane
les išaugti. Šitokio auklėjimo pasėkos jau pastebimos ir mūšy 
gyvenime, jog prie pirmo nepasisekimo tokios išlepintos panelės 
pradeda sirgti nesurandamomis nervų ligomis. Paliegėli y gyveni
me ir taip ganėtinai atsiranda, todėl visas auklėjimo darbas turi 
būti nukreiptas į tvirtų ir užgrūdintų asmenybių ugdymą.

Tai kelios pastabos, kurios labai peršasi iš paviršiaus žvil- 
kterėjus į šiandieninį mūsų gyvenimą, žinoma, jo mažesnę dalį 
liečiančios. Giliau šio klausimo svarstyti čia nė nebandžiau.
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E. STARKIENĖ

Vaišės
Vaišingumas yra gražus ir geras paprotys. Tačiau šis pap

rotys tol yra gražus ir teigiamas, kol jis tikrai nuoširdus, natūra
lūs, nesveiku papročiu neiškraipytas. Deja, reikia prisipažinti, 
kad pas mus net jauny inteligentų šeimose vaišingumas virsta 
blogu papročiu. Manau neklysiu pasakydama, kad daugelis mūšy 
jaunyjy šeimų perdaug lengvai, be jokios kritikos įgyvendina 
savo namuose nevykusius papročius. Tačiau mūšy jauna inteli
gentų karta, ypatingai moterys, turi būti visur sąmoningos, pro
taujančios, o ne aklai pamėgdžiojančios tą, kas ,buvo ar yra 
daroma kitur. Negalima pamiršti, kad ši, pirmoji inteligentijos 
karta, yra ir bus motina įvairių tradicijų, o tuo pačiu ji yra ypa
tingai atsakominga.

Reikia sutikti, kad mūsų jaunieji inteligentai, tiek vyrai, tiek 
moterys, įvairiose srityse parodė daug energijos, daug sveiko są
moningumo, rūpestingumo, o tuo, žinoma, daug gero padarė savo 
tautai. Bet iš kitos pusės, ši karta, neturėdama savų papročių, daug 
ką pasiskolino iš kitų, ypač iš rusų. Turime sutikti, kad skolin
tis tai, kas yra bloga — nesveikas reiškinys. Taigi, negalima sko
lintis vaišių sąskaitom besaikį gėrimą, nors šis paprotys, juo toliau, 
tuo stipriau pas mus įgyvendinamas. Anksčiau šis paprotys buvo 
daugiau praktikuojamas tik, taip vadinamų, rusiškos kultūros žmo
nių, o šiandien jau ir jaunieji vis daugiau anuos seka ir pamėg-

< džioja. Tuo tarpu, jeigu norime pasitarnauti savajai tautai, jei 
nenorime drumsti savo pačių ir savo draugų šeimų padangės — 
būkime, kaip iki šiol, sąmoningais. Ką duoda mums vaišės, kurių 
metu lūžta stalai, pasenusiųjų virėjų gamintais valgiais ir įvairių 
„prašmatnių* gėrimų nustatytomis bonkomis? Iš tokių vaišių 
gauname tik liūdnus rezultatus. Jei ne visi, tai vienas, kitas sve
čių atsiduria tikrai pasigailėjimo vertoj padėty. Kas kaltas už tai? 
Daugiausia kalta šeimininkė, ji neturi teises nė vieno savo pa
kviesto svečio išstatyti pajuokai. Elementariausia šeimininkės pa
reiga — žiūrėti, kad nebūty progos svečiams pasigerti. Taip sako 
mū$y sveikas protas, kuriuo ir reikia vadovautis, o ne kopijuoti 
užmirštimis rusų „činovninkų“ papročius. Dėl to pakvietusios 
svečius nesistengkime nukrauti stalą tik tokiais dalykais, kurie 
„plaukia“... ir įžeidžia. Atminkime, kad paprastas, natūralūs mais
tas yra racionalesnis ir sveikesnis už tuos patiekalus, kuriems
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pagaminti sunaudojama daug laiko, pinigų, įvairių aštrių prie
skonių ir t. t. Pasinaudokime medicinos patarimu, kuris perša 
mums tokį maistą, kuriame vyrautų daržovės, vaisiai, o mėsa būtų 
naudojama nedideliais kiekiais, kaip koncentruoto maisto šaltinis. 
Jei norime pasimokyti iš kitų, tai mokykimės iš sąmoningesnių 
šeimininkių, pav., prancūzių. Pas jas ir iškilminga proga antstato 
stovi mažuose pusbliūdėliuose po kelias riekutes dešros, gal būt, 
truputis~Žuvies, ar šalto kepsnio, pjaustyto mažomis riekutėmis, 
žalių ar apvirintų daržovių (šių pasirinkimas didžiausias), džiovintų 
vaisių, pav., slyvų ir kt., o jokių „čielų“ žąsų, paršų, kalakutų ir 
pas turtuolius nepamatysi. Prie tokių „užkandžių“gėrimas nevai
dina jokio vaidmens. Jei ir vartojami svaiginamieji gėrimai, tai 
tik paragavimui (matyt, turima galvoj jų ypatybės), o ne besai
kiam stikliukų tuštinimui. Iš kitos pusės, jaučiame ir mes pačios, 
kad kai daug visko yra, tada netaip ir skanu atrodo. Tuo tikslu 
ir įvairūs pyragai neturi būti dideli, tuo labiau, vien iš kiaušinių 
ir sviesto gaminti, nes žmogaus organizmas koncentruotų dalykų 
tik nedidelio kiekio tereikalauja. Be to, tie patys tortai mažutėse 
formelėse kepti daug švelniau ir gražiau atrodo. Nejaugi mus 
dar žavi archaiški baumkuchenai, didžiausios bobos, tortai, kaip 
sietai ir t.t. Įdėkime čia daugiau sąmoningumo, jie duos daug 
naudos mūsų sveikatai, o kartu ir kišenei. Sutaupytus pinigus 
panaudosime geresniam tikslui.

Antras dalykas labai nevykęs mūsų vaišių papročiuose—tai 
yra noras nugirdyti svečius. Šitokiu nugirdymu išdrįstama net 
didžiuotis. Baisu ir pagalvoti. Sudarius nemalonumų ne tik ne
laimingajai „aukai“, bet kartu ir jo žmonai ar artimiesiems, di
džiuotis gali tik atbukusių jausmų žmonės. Dėl to vadinamas 
„šeimininkės rūpestingumas“ nuolat pripildyti stikliukus, ir nešti 
sklidinus grafinus vieną po kito, yra ne vaišinimas, bet tik svečių 
įžeidimas — noras padaryti juos nesąmoningais. Gal kas pasa
kys, kad jei neraginsime nuolat gerti — svečiai bus nepaten
kinti. Klystų kas taip sakytų. Ačiū Dievui, alkoholikų mes dar 
retai sutinkame, o dauguma mūsų jaunųjų inteligentų prisigeria tik 
dėl to, kad šeimininkai sudaro tokias sąlygas. Pagaliau daugu
mai derintis prie vieno ar kito žmogaus nėra jokios prasmės.

Jei būtinai norime svečius pavaišinti vienu kitu stikleliu 
svaigiųjų gėrimų, tai vis dėlto paskelbkime kovą besaikiam gėri
mui, kuris pažemina šeimininkę ir įžeidžia svečius. Šeimininkių 
pareiga taip sutvarkyti vaišes, kad jose degtinė nedominuotų. Tik 
tokiu būdu galėsime vadintis sąmoningomis šeimininkėmis, būda
mos kultūringų papročių kūrėjos, o ne aklos svetimų blogybių 
pamėgdžiotojos. Tada svetimtaučiai atvykę pas mus nepravar
džiuos mūsų „maskoliais“, neskirs mums rekordinių prizų už di
džiausius kiekius išgeriamos degtinės. Saikingos vaišės ir mus 
pačias daugiau patenkins, o kartu paliks mūsų vaikams ir anūkams 
sveikus ir kultūringus vaišinimosi papročius.
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APŽVALGA

LIETUVOJE
Ona Labanauskaitė, prieš pora mėty baigusi V. D, Universiteto teisių 

fakultetu, studijavo Prancūzijoj Lillio mieste ir tenai baigusi socialinių ir politi
nių mokslų aukštąją mokyklų parašė disertaciją »Tarptautinė moterų darbo ap
sauga*. Dr. O. Labanauskaitė yra žymi visuomenininke ir buvusi kurį laiką 
»Ryto* redaktorė.

Medicinos gydytojos diplomą gavo Salomėja Mikšytė ir Elzbieta Ud- 
rėnaitė. Dantų gydytojos — Magdalena Matulionytė, Albina Karsokytė, 
Elena PoŽėlaitė, Stefanija Paalksnytė, Bronė Pąjiedaitė ir k.

Prof. Tumėnienė vasaros atostogų metu komandiruota į Prancūziją ir 
prof. Dančakova į Angliją — mokslo reikalais.

Ona Norušytė, studijavusi Austrijoje socialinius mokslus, apgynė diserta
ciją, »Lietuvių motinų pažiūros į dorinio savo vaikų auklėjimo problemą*. Nau
joji Daktarė kviečiama šv. Vincento a Paulo Draugijos įsteigti pagal Dr. Mon
tessori sistemą vaikų darželių vedėjoms kursus ir atidaryti prie jų pavyzdinį 
vaikų darželį inteligentų šeimų vaikams.

L. K. Moterų Dr-ja ypač judriai veikia. Įvairūs visoj Lietuvoj sus-mai, 
paskaitos, skyrių metinės Šventės, jubiliejai, moters teismai, kongresėliai, kon
gresai ir k. liudija, kaip sparčiai žengia liaudies moteris ir jai pasiekiamas, 
organizacijos dėka, kultūrinis aukštumas. Draugijos siela ir „spiritus movens* 
yra, kaip visada, Centro Valdybos pirm. Magdalena Draugelytė-Galdikiėnė ir 
sekretorė Apolonija Sereikytė.

„Moteris taikos ir .
liūs 30 nr.) K. Gedutis patiekia pluoštą minčių, kuriomis verta specialiai skir-. 
toje moterų spaudoje susidomėti, ypač, kad praktiškai puikiai sekas visur, kur 
tik ryžtamasi organizuoti, ruošti moteris karo frontui. Nors moteris, lygiateisis 
žmogus, puikiai išlaiko ir šį ugnies žiaurumo ir mirties, .egzaminą*, ir įrodo 
savo patvarumą, tačiau reikia nuoširdžiai sutikti su minėta antrašte straipsnio 
autorium, kad:

Nejaugi dar maža to žiaurumo, maža milijonų kariuomenių, kad 
mergaitė ir moteris paėmusi ginklą į rankas stos į kovą ir dar labiau 
didins pasaulio žiaurumą? Juk tada moteris į dar mažų vaikelių širdis 
pradės skiepyti vien tik tarptautinį kerštą, neapykantą svetimos tau
tos žmonių ir to pasėkoje, pasaulio žiaurumas dar labiau didės...

Moterys, vien motiniškumo jausmo vedamos, taikos patikrinimo 
srityje gali nudirbti didžiausius darbus, nugalėti kitiems nenugalimas 
kliūtis, kad pasauly viešpatautų tik taika. Juk ir vienos, ir antros ka
riaujančios tautos motinos savo sūnelius išleisdamos į karą, nebežino 
ar beteks juos daugiau matyti. Koks motinoms širdies skausmas! Jos 
daug ką atiduotų, kad tik jų sūneliai nekentėtų taip baisias kančias, 

, nežūtų karo laukė, kur juos bombos plėšo, arkliai trypia, paukščiai ir
žvėrys iš jų puotą kelia. Bet veltui lieja ašaras, veltui laužo sau rankas.

eilės saugotoja“ — straipsnyj (Žemaičiu Priete-11

52



Bet jei tų tautų motinos tų didį sielvartų panaudotų dėl taikos pa
tikrinimo, tai taika tikriausiai būtų patikrinta ir išlaikyta. Ir vietoj, 
to didžio motiniško skausmo ir sielvarto būtų tik džiaugsmas.

Kodėl moterys, sudarančios didžiulius organizuotus vienetus ir 
turinčios net viso pasaulio moteris jungiančių įstaigų, negalėtų bendro
mis jėgomis vardan pasaulinės taikos, savo vaikelių gyvybės ir savo 
džiaugsmui tik tart žodį, kad pasauly turi žydėti taika ir meilė ir 
kiek padirbėjus pasirodytų nuostabiausi vaisiai. Juk jos beveik išim
tinai savo rankose turi jaunuomenės auklėjimų. Ir kai jos vieton ka
riškos keršto dvasios juose pradėtų skiepyti ir ugdyti tik taikų ir mei
lę, tai po kelių dešimtų metų tikriausiai galėtų pasidžiaugti tarptautine 
taika ir meile ir nebetektų veltui laužyti sau rankų ir lieti skausmo 
ašaras, kai gauna iš karo lauko laiškų su juodais kraštais.

Šiandien tautų vadovai perdaug persiėmę kariška dvasia, perdaug 
prisigaminę ginklų ir taikos patikrinti jau nebepajėgia, tuo labiau, kad 
karo sukėlimas dažniausiai pareina ne nuo visos tautos, o dažniausiai 
nuo vieno, kito jos valdovo, kurie karo metu jaučiasi kuo saugiausiai 
ir karo lauko dažniausiai nė nemato*.
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Pasaulio lietuvių kongreso proga atvyko į Lietuvą daug žymių visuo- 
menininkių, menininkių ir k. moterų veikėjų. Amerikos Liet. Kat Mot. Sąjun
gos ir Čikagos klubo atstovė p. Pivariūnienė, dalyvaujant kitoms viešnioms ir 
mūsų veikėjoms, pagerbė mūsų žuvusius karius. Kaune, Karo Muziejuj uždėjo 
gyvy gėlių vainikų ant Nežinomo Kareivio kapo ir pasakė labai įspūdingų kal-

Čikagos operos solistė Br. Darlys- 
Drangelienė (dešinėj) ir pijanistė 
A. Briedytė Kaune.

bų. Čikagos operos žvaigždė Br. Drangelienė —-Darlys, dainininkė Stoškiūtė, 
pianistė A. Briedytė — gausiai pademonstravo savo talento menų tėvynei.

Moterų Taryba kartu su Moterų Seklyčios valdyba savo „Seklyčioj* 
suruošė arbatų, kad turėtų progos arčiau susipažinti ir užmegsti glaudų, sese
riškų bendradarbiavimų su mūsų užjūrio viešniomis. Reikia džiaugtis, kad ir 
užsienyj turime rimtų katalikių veikėjų, kurias nenutautina ir neišgesina jų ti
kėjimų svetimieji didmiesčiai.
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AMERIKOJE
Texos ir kituose Amerikos universitetuose steigiami „basu kursai“ stu

dentėms, kurių tikslas — išugdyti sveikas moterų kojas. Kursuose studentės 
vaikščioja, kaip indėnai, — kojos paraleliai, kojy pirštai ištiesti, kūno pusiausvy
ra ant išorinių kojų letenų kraštų. Tuo būdu gerinami kojy muskulai ir didi
namas pirštu judrumas. Šios pratybos virto sportu.

i
Dailininkė Natalija Jasiukynaitė, lie

tuvė, kilusi nuo Pilviškių, Amerikon atvy
kusi prieš 10 metų ir studijavusi New Yorko 
universitete Fine Art College. Pakviesta ji 
suruošė savo paveikslų parodas geriausiose 
New Yorko meno galerijose ir buvo Ameri
kos spaudos labai palankiai įvertinta.

*

Jane Addams, žymi Amerikos visuomeni
ninke, mirusi 75 m. amžiaus*. Ji yra parašiusi 
socialiniais klausimais daug veikalų. Gerbiama 
ne tik Amerikoj, bet visam kultūringam pasau
lyj. Ji yra gavusi Nobelio taikos premiją.

t

Julija Stankiūtė, Amerikos lietuvė baigė taip gerai Bostono universite- . 
tų, kad jų pakvietė j „Beta Gamma Sigma Fraternity*, kur iŠ 9000 Bostono uni
versiteto studentų tokių ten pateko tik 4. v

Jungtinėse Valstybėse yra 123.304 katalikių vienuolių, t y. tūkstančiui 
gyventojų tenka viena sesuo vienuolė.
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Natalija Jasiukynaitė
Žvakidė

Kalifornijoj 10.000 šeimininkių paskelbė boikotą prieš aukštas mėsos 
kainas. Agituojamos visos šeimininkės tol gaminti be mėsos valgius, kol bus 
kainos numuštos. <

VOKIETIJOJE
Vokietijoj konstatuojamas moterų perteklius. Kaimuose tūkstančiui vyrų 

atitinka 1002 moterys, miestuose 1000 vyrų 1169 moterys. Norima šj moterų 
perteklių išlyginti, sustabdžius per didelį moterų judėjimą į miestus ir reguliuo
jant emigraciją. v

Jaunos moterys mokomos būti keliaujančiomis mokytojomis, kurios per- 
sikeldamos iš kaimo į kaimą teikia šeimoms higieniško susitvarkymo ir gyve-
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nimosąlygų sudarymo žinias, tuo būdu, keldamos žmonių sveikatingumą. Mies
tuose įsteigtos motinų mokyklos, kuriose ligi šiol paruošta 10.000 motery.

Frankfurto Šeimininkių Dr-ja išdalino savo nariams gausias premijas už 
pavyzdingą šeimininkavimą. I premija — kelionė į Southampton? (Anglijoj); 
antroji — kelionė po Reiną, toliau — oru paskraidyti ir daug gražių daiktų.

t» ‘ ’

— Berlyne kalėjimo kieme buvo įvykdyta mirties bausmė 24 metų amžiaus ?
moteriai už tai, kad šių mėty vasario mėn. pradžioje paliko be priežiūros ir ■ ■ ■ ■!
be maisto 3 savo mažus vaikus. Vaikai mirė badu. ;

/ — ■

Utrechto teologijos daktarė panelė I. H. Stegeman yra pirmoji protes
tantų pamokslininkė, iškeliavusi į Ryty Indiją. Kurį laiką Stegeman dirbo Ut- . 
rechto misijose tarp mergaičių ir motery.

Miinchene mirė Jo h a n na Huber, pasižymėjusi priešmokyklinio am
žiaus pedagogikoj. Jos didžiausias rūpestis buvo paruošti auklėtojas katalikiš
koms įstaigoms. Ji įsteigė ir vadovavo Priešmokyklinio Amžiaus Įstaigų Sąjun
gai ir leido laikraštį „Vaiky namai".

Vokietijoj įsteigtas oficialus piršlybų biuras, kuriy tikslas surasti pačias 
333.000 nevedusiems vokiečių ūkininkams.

Moters ^šypsena1) — origina 
lūs ir Žymus liepos medžio bius
tas iš XIV a. pradžios, kurį sukūrė 
nežinomas reinietis. Čia vykusiai 
sujungta religinis susikaupimas 
su žmogiškojo grožio žavigumu.

N. V.“ 7 nr. 301 pslp.vietoj 

„1935 m. PRANCŪZIJOS Š
paiašo po kliše „MOTERS ŠYPSENA* 
turėjo būli: „ I 
GRAŽUOLĖ ELIZABETA TITZ“. Per 
apsirikimą buvo sukeistos klišės.
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Abisinijos moterys organizuojasi draugė su vyrais ginti savo tėvynę.

ANGLIJOJE
Oksfordo universiteto taryba panaikino paskutinius suvaržymus, kurie 

kliudė moterims pasiekti vienodus aukštosios mokyklos laipsnius su vyrais. 
Taryba šiuo savo nutarimu visiškai sulygino studenčių teises su studentų.

Anglų Valdžios įstaigų valdininkų beveik ketvirtadalis yra moterys. Dau
giausia jos tarnauja žemesnėse ir vidutinėse vietose. Nuo 1925 m, kada mote
rims leista ir ministerijos tarnautojoms būti, pasisekė tik kelioms kandidatėms 
išlaikyti sunkius egzaminus ir gauti aukštas valdiškas vietas.

LENKIJOJE
Varšuvoje policijos mokyklą baigė 65 moterys. Dabar jos užima įvairio

se vietose pozicijas kovai su mergaičių prekyba.
Lenkijoj moterų socialinės tarnybos sąjungos kongresas priėmė šiuos 

nutarimus: 1) vedusių moterų atleidimas iš valdžios ir savivaldybės, socialinių 
ir privačių tarnybų prieštarauja lenkų įstatymdavystei ir kenkia valstybei ir 
tautai. Kongresas reikalauja panaikinti visus darbo teisių suvaržymus lyties at
žvilgiu. Vietų užėmimas privalo priklausyti nuo profesinių sugebėjimų ir dedamų 
pastangų; 2) visi teisiniai suvaržymai lyties pagrindais privalo būti panaikinti.

o

Varšuvoj įvyko darbo inspektorių moterų suvažiavimas. Buvo svarstoma 
moterų ir jaunuomenės darbo sąlygos įvairiose įmonėse. Suvažiavimui pirminin
kavo Socialinės apsaugos ministerijos departamento direktorė Miedzinska. Iš
spręsta daugelis darbo apsaugos klausimų.

Lenkų eugenikos draugija parengė vedybų patariamųjų punktų įstaty
mo projektą. Pradžioje vedybų įstaigos valdininkai tirėtų patarimais žmones 
įpratinti tikrinti savo sveikatą prieš vedybas ir atsinešti sveikatos liudijimus. 
Vėliau toks liudijimas turėtų būti būtinas norinčioje vesti ar tekėti dokumentas.
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Trimito kl.

Alžyro moterys
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Belgijos mylima karalienė Astrids, žuvusi per automobilio katastrofą š. m. 
rugpjūčio mėn. 29 d.

KITUR
Londone studijavo pereitą metą 600 indy studenčiy.
Europoj lankėsi 17 Indijos motery mokytojų ir studenčių. Nežiūrint jų 

studijy ir pašaukimo, jos tebeturi visus senus papročius ir išlaiko gryną mote
riškumą. Jy rūbai spalvoti; įsisupusios į 5 metrų skaras, neuždengtomis galvo
mis; dauguma nešioja ant kaktos aukštesnės kastos Ženklą —brilijantą. Apsia- 
vusios sandaliais, be kojinių. Tačiau jos atrodė labai išmintingos. Europoj vis
kuo stebėjosi ir gėrėjosi.

Prancūzijoj vieno laikraščio konkursą už geriausią meilės romaną laimėjo 
21 m. mergaitė pseudonimu: Jean Nomis — „Le Monsieur du Bois aux Rėves“.

Žymi prancūzų teatro artistė W e n d i n g įstojo į vienuolyną, pasiryžusi 
eiti į misijas, slaugyti raupsuotuosius. Kiek anksčiau yra įstojusios artistės 
Hautin ir Delorme.

Šveicarijoj motery judėjimo vadovei, kovotojai su prostitucija ir motery 
laikraščio „Motery siekimai“ redaktorei Klarai Honegger sukako 75 metai.

Šveicarijoj susidaręs komitetas nutarė mirusiai rašytojai Izabelei Kaizer 
pastatyti jos gimtajam kaime šulinio formos paminklą. Mirusios rašytojos biustas 
bus paruoštas iš* bronzos. Žymiausias Iz. Kaiser romanas — „Taikos ieškotoja“.
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Ispanijos sostinėje Madride buvo surengta šeimininkių karalienės rinki
mai. Kandidatė turėjo trejopas rungtynes laimėti: kiaušinį išvirti, kojinę užadyti 
ir kėdę nuvalyti.

Portugalijoj mirė motery judėjimo vadovė ir literatė An n a d e Castro 
O so r i o. Ji parašė daug rašty ir stra psniy, begindama jaunimo ir motery 
reikalus. Jos knyga „Portugaly moteris“ išversta net į kitas kalbas.

* ■ 
»• * .

Turkijoj į parlament^ išrinkta 17 motery atstoviy, įvairių profesijų.

$!»«y Italijoj pirmy karty Mussolini paskyrė Romos miesto patarėja moterį — 
grafienę Giaccho Mazzitelli.

Skandinavijos garsioji katalikė rašytoja, Nobelio premijos laureatė Sig- 
rida Undset išleido naujy romany „Elleve aar“ (Vienuolika metų), kurio siužety 
ėmusi iš savo vaikystės dienų. Romane talentingai suderinta kūryba su tikrybe 
ir panaudota visas kūrėjos meniškasis pajėgumas. P

Atgailaujanti Magdalena—niderlan 
diečio menininko statula iš 1530 m.
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Amsterdame šeštame tarptautiniame botanikos kongrese, keletas moterų 
pakviestos, kaip kalbėtojos: Aniela Kozlowska, Mary Snöw, Delia Johnson. Dvi 
niderlandės profesorės vadovauja genetikos ir phytopatalogijos sekcijoms, ponia 
Agnes yra morfologijos ir anatomijos sekcijų vicepirmininkė.

Senovės gydytojos. Įrodyta, kad ir senovėje buvo motery gydytojų. Jos > 
dalyvavo medicinos mokykloj Salermo. Ypač pasižymėjo gydytoja Trottula 11 
a.; 12 a. pagarsėjo gydytoja Mercuriada chirurgijoj. Mataušo de Romana žmona 
Pranciška 14 a. gavo leidimų Salerme užsiiminėti chirurgine praktika.

15-kos metų suomė Irina Bäcksbacka išstatė Stokholmo paveikslų paro
doj 100 žymių paveikslų. Per porų valandų jauna menininkė išpardavė didelę 
savo paveikslų dalį. Parodų atlankė Švedų karališkųjų namų ir diplomatinio 
korpuso atstovai.

Vedybų reforma. Estų moterys teisininkės paruošė vedybų įstatymo 
projektų. Pagal jį susituokusioji pora galės pasirinkti šeimos pavardę ir žmonos 
pavardę arba vyras išlaikys savo pavardę, bet žmona turės teisę prie vyro pa
vardės prijungti ir savųjų. Iki Šiol moteris buvo verčiama vadintis vyro vardu.

Rusų lakūnės. Sovietų oro laivyne ligi šiol dirba 41 moteris. Dvi mote
rys priimtos į karo akademijų. Apsigynimui nuo cheminio karo sųjunga dabar 
turi 2,5 milijono moterų.

Egipto moterys įgijo didesnes teises be didelio vyrų pasipriešinimo. 
1923 m. nustatyta, kad moterys negali ištekėti neturėdamos 16 m. 1925 m. įs- . 
teigta pirmutinė mergaičių gimnazija. Buvo atidarytas moterims universitetas, o 
drauge laisvos profesijos ir valdininkų vietos. Išleisti įstatymai asmeninio ir 
socialinio moters gyvenimo apsaugai, ypač moterų ir vaikų darbo globai.

Tarptautinės Katalikių Moterų Lygų Unijos Mergaičių Sekcijos 
Taryba susirinko Ženevoj nustatyti programų 1936 m. rugsėjo mėn. įvykstan
čiai mergaičių jaunimo studijų savaitei. Taryba svarstė dar ir daugelį tarptauti
nės savitarpio pagalbos klausimų. Į Sekcijų įstojo naujos katalikių mergaičių 
jaunimo organizacijos iš Venezuellos, Olandijos ir Šveicarijos. Pastaruoju laiku 
į tarptautinę katalikių mergaičių sekcijų įeina 27 mergaičių organizacijos iš 17 
valstybių Europoj ir Amerikoj. Sekcija turi draugingų ryšių su kitais kraštais.

ĮVAIRENYBĖS
i

Madų karalius pasveiko
Paryžiaus siuvėjas Povilas Poiret, ilgus metus buvęs moterų madų valdy

tojas, neseniai šventė 70 metų sukaktį.
Ta proga, jis pareiškė Paryžiaus žurnalistams, kad baisus dalykas pa

galvojus, kaip šiandien moterys darkosi. Visos nori turėti tų pačių plaukų 
spalvų, tokias pat rankas, tokias pat lūpas* tokius pat nagus, o visai neatsi
žvelgia į natūralinę, Kūrėjo duotų, išvaizdų. Kiekviena ponia nori būti panaši į 
kitų kurių ponių, tik nieku būdu nenori pasirodyti tokia, kokia ji iš tikrųjų yra. 
Tuo būdu pirmiausia pražudoma natūralinis grožis, o taip pat kenčia ir mada. 
Poiret norėtų, kad moterys ir mados grįžtų prie individualaus natūralumo, ku
ris tik vienas yra tikrojo grožio ir elegancijos pagrindas. Jis yra įsitikinęs,
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kad »turi ateiti, ir tikrai ateis, tas laikas, kada bus išjuokta kiekviena moteris, 
jei ji dažys veidus lyg koks indėnas,-jei išpešios svarbiausiu veido papuošalu— 
antakius, jei ant savo lūpų užteps sluogsnį dažų, o veidus nubarstys miltais, 
lyg kokia virėja. Moterys turi pagaliau tapti moterimis ir nemanyti, kad che
minėmis priemonėmis galima pakelti grožio laipsnis. Tikrojo grožio jos turi 
ieškoti sveikatoje ir asmenybės darnume*.

Todėl Poiret dabar siūlo puoštis, šukuotis, atsižvelgiant į individualinius 
požymius; nesekioti aklai madas, bet paprastame pasipuošime atrasti save.

Filmų rojus
Hollyvudas yra tik gražaus išviršinio blizgėjimo pasaulis. Tai pastebi 

kiekvienas, kuriam tenka pamatyti Hollyvudo filmų gaminimo bendrovių 
sandėlius. Tuose sandėliuose yra sudėti visų didžiųjų ir mažųjų ,žvaigždžių“ 
blizgą tualetai. Tūkstančiai tvarkingai numeruotų suknelių kabo eilėmis erd
viuose garderobų kambariuose. Vidutiniškai, kiekviena filmų gaminimo bend
rovė sandėliuose turi nuo 2000 iki 4000 suknelių. Dažnai būna senų rūbų iš
pardavimai, kad naujai užsakytiems kostiumams būtų vietos.

Dar jdomėsni gipso modelių rinkiniai, t. y., visų amžių šventyklų ir rū
mų modeliai. Šalia dorėnų, jonėnų ir Korinto stiliaus kolonų randam ir klasinių 
pastatų modelių, pav., „Studentų princo' filmos vokiško viduramžių miesto mo
delį arba ir kinų architektūros pavyzdžių ir modelių, kurie buvo reikalingi »Mr. 
Wua filmai.

Neseniai vienos Hollywudo filmų gaminimo bendrovės artistės turėjo pa
sižadėti vykdyti sekančius 10 Įsakymų:

1. Valgyti tris kartus į dienų ir tik vienų kartų mėsų.
2. Kaip galima mažiau vartoti kosmetikos dažų ir visai nevartoti akių 

pieštuko.
3. Mažiausiai miegoti 8 vai. į parų.
4. Nedėvėti balų aukštais užkulniais vaikščiojant
5. Kiekvienų dienų gerti stiklų pieno ir stiklų apelsinų sunkos.
6. Kiekvienų rytų šalta vonia (dušas).
7. Laisvomis nuo darbo dienomis saulės vonios.
8. Laisvu laiku — golfas, tenisas, plaukiojimas ir kitos oro sporto rūšys
9. Sutarties terminui nesibaigus negali būti dažomi nei perdažomi plaukai.

10. Laisvų popietį darbo savaitėj išsimiegoti.
Tai yra sveikos taisyklės, tinkančios ne tik filmų artistėms. Tačiau, jei 

manyti, kad Hollywudas ateina į protų, labai klystume, nes persiskyrimų skai
čius yra dar labai didelis, dažnai persiskyrimas yra naudojamas, kaip reklamos 
priemonė ir dar dėl to, kad po gražaus išviršinio džentelmeniškumo išvaizda 
tikrenybėj dažnai slepiasi žiaurus ir neišauklėtas žmogus. Iš tikrųjų, Hollywu-6 
das yra gražus ik išore.

1 •
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Knygos
I ‘

i

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimo darbai. 1933.1. 
Redagavo Juozas Eretas. Kaunas, 1935.532 pslp.

Gyvenimas vietoj nestovi, ir kiekvienas amžius stato Žmonėms naujus 
uždavinius. Gimsta naujos idėjos, kyla naujos problemos; kurios reikalauja 
būti apipavidalinamos ir išsprendžiamos. Svajonės ir sumanymai prašyte pra
šosi realizuojami, žodžiai nori virsti darbais. Svarbu ir labai svarbu Žmonėms, 
kaip tos idėjos bus įgyvendinamos, per kokią prizmę perėję gaus pavidalą.

Katalikai visuomet pastebi, kad j y dalyvavimas žmonijos gyvenimo 
aktualiuose klausimuose yra būtinas ir jie iš anksto tinkamai ruošiasi. Lietuvos 
katalikai taip pat neatsilieka. L. K. Mokslo Akademijos vadovaujami ruošiasi 
uždaviniui, kurį jiems pats gyvenimas stato. Ruošiasi nuosekliai ir atsidėję, nes 
kiekvienas,, kas pasiryžęs eiti į viešumą su savo doktrina, visų pirma turi bū
ti pats gerai su ja susipažinęs ir, antra, privalo tiksliai žinoti tą dvasios erdvę, 
kurioje ją mano realizuoti“ (Suv. darb, pratartis). Vykusiai orientuotis gyve
nimo aplinkumoj yra labai svarbu. Dėl to L. K. M. Akademija šaukia kas 
dveji metai savo mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavimą. Pirmas įvyko 
1933 m. Kaune. Buvo skaityta visa eilė paskaitų, kurių dalis surinkta ir išleis
ta į visuomenę leidiniu, pavadintu Liet. Kat. Mokslo Akademijos Suvažiavimo 
darbai“. Didelė, graži knyga, kuri jau savo kukliu viršeliu daug žada. Juk 
dažniausiai po paprastu, be pretenzijų paviršiumi slepiasi brangūs dalykai. Taip 
ir .Suvažiavimo darbuose“ randame visą eilę įdomių ir labai vertingų straips
nių (paskaitų). Juose iškeliami klausimai svarbūs ne tik vien mokslo mėgėjui, 
bet ir kiekvienai savarankiškai galvojančiai katalikei inteligentei.

Turinyj straipsniai (paskaitos) iš įvairių mokslo sričių: psichologijos, lite
ratūros, socialogijos, gamtos mokslų ir t. t.

Pusę leidinio užima didelė J. Ereto studija .Katalikai ir mokslas“. Toji 
studija buvo reikalinga pridėti, kad skaitytojai ryškiau suprastų L. K. M. 
Akademijos suvažiavimo uždavinius. Kaip autorius pasisako — tai yra .kuklus 
bandymas nustatyti mokslinės katalikų minties kelią ir bendriausiais bruožais 
aprašyti jų pastangas organizuoti mokslo darbą“ (Suv. darbų pratartis).

Tai istorinė apžvalga mokslo ir tikėjimo tarpusavio santykių ir įtakos. 
Autorius nagrinėja šią problemą iš įvairių požvilgių: Čia iš istorijos, čia iš filo
sofijos. Ypač daug vietos skirta vėlesniems amžiams. Apskritai labai įdomi 
studija, kurią vertėtų, nepraleisti neperskaičius, ypač, kad tai- pirmoji kregždė 
lietuvių kalba. Kiekvienam katalikui inteligentui juk būtina orientuotis šiame 
tiek daug priekaištų sutinkančiame klausime. '

Šalia tos studijos randame visą eilę įdomių straipsnių, nagrinėjančių 
įvairius mokslo klausimus: pav., J. Pankausko — Svarbesniosios srovės naujo
joj psichologijoj, K. Kocho — Profesinė atranka, J. Ambrazevičiaus — Mairo
nio vieta lietuvių religinėj literatūroj, K- Jasėno — Estetikos reikšmė etiniams 
žmogaus gyvenime, P. Penkausko — Lietuvos istorijos versmių leidimas, P. 
Žadeikio — Kasinėjimai Apuolėj, E. Turausko — Valstybės ir Bažnyčios suve
renumas, G. Valančiaus — Idealistinė sociologija, K. Ambrozaičio — Asmuo ir 
visybė Othmaro Spanno universalistinėj sociologijoj, M. Ruginienės — Viduri
nių amžių moterų būklė ir moterų emancipacija, J. Urmano -— Dabartinės ūkio 
sistemos krizis ir naujieji bandymai, P. B. Sivickio — Dabartinės bijologijos 
mokslo bendroji kryptis. Pr. A. Dambrausko — Ratilai Sferoje ir E. Barthelio 
poliarinė geometrija. P. Samulionio — Aleksandras Dambrauskas — moksli
ninkas.

IŠ visų čia minėtų straipsnių »N. Vaidilutės“ skaitytojoms, gal būt, 
įdomiausias būtų M. Ruginienės — Vidurinių amžių moters būklė ir mote
rų emancipacija. Šis straipsnis duoda trumpą vidurinių amžių Europos mo
ters būklės apžvalgą ir prieina prie moterų emancipacijos klausimo. įdomi 
moters teisinio ir ekonominio gyvenimo raida — senovės moteris turėjo dide- 
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lės įtakos ne tik savo šeimoj, bet ir viešame gyvenime. B 5 to,-—moteris namų 
ūkio tvarkytoja. Ji rūpinasi šeimos maistu ir apdaru. Moteris sukuria mate" 
riališkąją kultūrą. Vėliau pasidalinta darbu, ir pagaliau viduriniu amžią pabai
goj iš moters paveržtos beveik visos darbo sritys, kuriose senovėj ji buvo 
nevaržoma kūrėja. Moteris niekinama. Susikuria įvairią moterims globoti są
jungą. Moterą klausimas vid. amžiais buvo aktualus. Moralinę ir intelektuali
nę vid. amžių moters būklę apžvelgdama, autorė pastebi, kad moterų švietimas 
koncentravosi vienuolynuose ir buvo prieinamas vien didiką luomo moterims. 
Pirmoj vid. amžią pusėj moksliniam darbe pasižymėjo tik vienuolės, apie pa
sauliečių veikimą nieko nežinoma, Antroj viduramžių pusėj iškyla miestą 
reikšmė. Jie paveržta iš vienuolyną vadovavimą kultūros gyvenime. Kartu 
su miestelėną luomo iškilimu pasirodo ir. pasaulietė moteris. Tačiau vyrai įvai
riomis priemonėmis kliudo moteriai pasirodyti viešumoj ir pasireikšti moksle ir 
mene. Moters niekinimas pasiekia aukščiausią laipsnį. Jau, rodos, moteriai bus 
lemta niekuomet nebeatgauti savo teisią. Tačiau kovos arenoj pasirodo drąsi 
italė Christina de Pisan. Ji pirmoji stoja prieš daugybę priešą ir kovoja už 
moters vardą ir teises. Tai pirmoji motery judėjimo pijonierė.

Christina de Pisan buvo labai išlavinta moteris. Kilus iš italą didikų 
šeimos, gavo tinkamą išauklėjimą. Parašė daug raštą, kurie įrodinėjo daromą 
moteriai priekaištą neteisingumą ir tikrąją moters vertę. Žymiausias Christines 
de Pisan veikalas yra »Motery valstybė“, parašytas 1405 m. Čia rimtai ir 
įtikinamai svarstomas moterą klausimas, ypač plačiai sustojant ties vyro ir mo
ters psichinės lygybės problema. Christina de Pisan davė moterą judėjimui 
pradžią, kurs ir Šiais laikais nėra baigtas. >

Tai įdomios straipsnio mintys ir daviniai, su kuriais pravartu būtų visoms 
išsilavinusioms katalikėms moterims susipažinti. Juk maža naudos kalbėti apie 
lygias teises, moterą pasireiškimą viešame gyvenime, jei moterys nežino savo 
praeities, neturi tinkamo pagrindo savo sumanymams ir, svarbiausia, nesisten
gia panaudoti progas, kurios siūlosi naudojamos. Nors moterims visos gyve
nimo sritys turi būti žinomos ir prieinamos, tačiau šalia didelio susirūpinimo 
savo teisėmis visuomeniniam ekonominiam gyvenime, reikėtų nors kiek 
daugiau susidomėti moksliniu motery pasireiškimu.

Inteligentėms moterims svarbu ir būtina orientuotis visose mokslo ir 
gyvenimo srityse, tačiau ypač turėtą rūpėti tai, kas jas tiesioginiai liečia. Juk 
moters gyvenimo raida labai įdomi, moterys nemaža yra davę mokslui ir gy
venimui, tačiau tuo klausimu Lietuvoj per maža domimasi. Reikia džiaugtis, 
jei tuo klausimu vieną kitą straipsnį kas nors pripuolamai parašo (dažniausiai 
vyrai!) Pasirodo ir motery viena kita kregždė kada- ne - kadi, tačiau dar 
tikrojo pavasario liet, moterą moksliniam darbe nejaučiama. Tačiau reikia ti
kėtis, kad prie tą išimčiy prisidės dar kelios, ir pamažu Lietuvos moterys turės 
ir daugiau savo atstovių mokslininkių Lietuvių Kataliką Mokslo Akademijoj. 
Kol įvyks kitäs Suvažiavimas, vertėtą kiekvienai inteligentei įsigyti šį didžiai 
vertingą L. K. M. Akademijos leidinį, kurs pats bus geriausias skatintojas ir 
moteriai siekti mokslo laimėjimų.

R. Romašaus kaitė,
■ • • , ' *5

*

...

v Veiklioji katalikė. Gabrielius Palau, S. J. Išvertė V i k t. K a m a n t sus
kas. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys. Kaunas, 1935 m., 184 psl. Kaina 1 lt. 50 et.

Perskaičius knygelės pavadinimą reiktų spėti, kad Čia bus nurodomi bū
dai, kuriais gali katalikė pasireikšti visuomenės gyvenime, kaip ji turi dalyvauti 
katalikiškoj akcijoj. Deja, Čia to nerasim. Knygelės autoriaus, matyt, turėta . 
visai kitas tikslas. Jis nurodo savybes, kurias turi įsigyti kiekviena katalikė mo
teris, kad tinkamai atliktą savo, kaip katalikės, misiją tiek šeimos, tiek visuo
menės gyvenime.

Knygelės tikslas paaiškėjo iŠ autoriaus žodžių, pasakytą knygelės pra
džioj: , Su visu tavo širdies kilnumu, su visu tavo sielos gražumu, savo dailume 
ir savo grožybėje, pakilk, moterie, ir eik Dievo įsakymą keliu! Eik pirmyn, 
triumfuodama, dorybių ir visokios tobulybės takais, eik laimingai! Būk karalienė
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prie šeimos židinio ir užu šeimos riby: ir karaliauk, karaliauk savo pavyzdingu 
gyvenimu, savo sėkmingu veikimu bei kova dėl tiesos, teisybės ir meilės“.

Knygelė susideda iš trijų dalių: pirmoji pavadinta „Intende“ — .pakilk“, 
antroji— „prospere procede!“ — .eik laimingai pirmyn" ir trečioji — ,et regna" 
„ir karaliauk". Dalys skirstosi į smulkesnius paskydus, paskyriai susideda iš 
atskirų posakių, kuriuos jungia viena mintis — paskyrio pavadinimas.

Pirmoj dalyj kalbama apie moters tobulėjimu ir priemones pakilti. Gilus 
tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu, charakterio, pasižyminčio nuoširdumu, teisin
gumu Ir rimtumu, ugdymo svarba, moterų ydos, trukdančios jai tobulėti, kaip 
nebranginamas laikas, vergavimas madoms, plepumas, paviršutiniškumas, nenuo
širdūs santykiai su kitais sudaro tos dalies turinį. Metamas šūkis „pažink save", 
pažinusi savo ydas, susitelk dvasiniam gyvenimui, praktikuok ir nuoširdžiai mels
kis. Tai priemonės pakilti.

Antrojoj dalyj paliečiama, kaip moteris turi eiti per gyvenimą, kad jos 
buvimas būtų prasmingas. Tam svarbu pasiruošti, o pasiruošimą sudaro išlavini
mas proto ir savęs išauklėjimas. Taip pasiruošusi moteris bus galinga — jos 
darbai turės didelės vertės. Stoka ryžtumo ir ištvermės savaime pranyks, kliū
tys darbą daugiau įprasmins. Moteris yra apaštale ir pirmiausia turi apaštalaut 
šeimoj, o tik paskui eiti į visuomenę. Visuomeninis darbas be plano neįmano
mas, nes „daugiau sveria geriau suvartotas valandos ketvirtis, kaip visa diena 
lakstymo be plano ir metodo (92 psl.)“.

Stipri valia, jautrumas Bažnyčios reikalams, gyvenamo momento įverti
nimas ir naujų laimėjimų pritaikymas savo reikalams yra visuomenininkės svar
biausi savumai. Teisingai pastebi šių dienų net nebenormalų norą steigti nau
jas organizacijas: „Kitados tas, kuris norėdavo ką steigti, visų pirma galvo
davo apie pačią darbo esmę, šiandien pirmas steigėjų rūpestis — kuo vardu 
pavadinti „įstaigą“ (107 psl.)

Moters veikimas tuo dar nepasibaigia. Ji turi eiti į žmones, kad išpildytų 
savo paskyrimą — „et regna“. Tauria asmenybe ji veiks kitus, tačiau ji turi 
dar ir tiesiog eiti į žmones. Kad darbas būtų sėkmingas, ji turi būti autoritetinga, 
išeiti iš savo interesų ir pasiruošti tam darbui. „Katalikų veikimo nepasisekimai 
kyla mažiau iŠ aplinkos pasipriešinimo, kaip iš veikėjų pasirengimo stokos ir 
technikos (134 psl.)“. Daugiau laimima, kada nuoširdžiai atsidedama vienam 
darbui, bet nesiblaškoma į visas puses. Moteris turi parodyti pakankamai kuria
mosios iniciatyvos pati, o nelaukti, kad kas ją skatintų. Moterų veikimo silp
nybė yra ta, kad žiūrėdamos formalumų, bijodamos nukrypti nuo raidės, už
miršta dvasią, ir tada darbas nebeturi jokios vertės: „Yra daugiau tvarkos ir 
drausmės išteklių gerai suprastoje ir suvirškintoje idėjoje, kaip tūkstantyje griežto 
regulamino straipsnių (176 psl.)". Iš moters visuomenininkės reikalaujama krikš
čioniško drąsumo, vykdant krikščionybės nuostatus tiek privačiame, tiek vieša
jame gyvenime.

Aplamai, knygelėje rasim nemaža gražių ir naudingų minčių, kurios mūsų 
visuomenės darbininkėms paaiškina daug svarbių dalykų, nušviečia visuome
ninio darbo esmę. Dažnai eidamos į visuomenę, visuomenininkės užmiršta savęs 
tobulinimąsi, savęs ugdymą, čia gi nurodoma, kad tikra visuomenininke bus tik 
ta, kuri sugebės savo dvasiniais privalumais iškilti iš kitų tarpo ir kuri eis per 
gyvenimą šviesdama savo pavyzdžiu. Visuomeninis veikimas prasideda nuo 
savęs ir tik per save moteris gali išeiti į viešumą.

Knygelės vedamoji mintis nėra nauja, bet joje tvirtai užakcentuojama tai, 
apie ką dažnai kalbama ir kas dar dažniau pamirštama^ kad moters veiki
mas turi reikštis mažiau žodžiais ir šūkavimais, o daugiau 
tyliu, kukliu, bet reikšmingu darbu ir apaštalavimu.

O. Penkauskaitė

Leidėja ir atsakoma redaktorė R. Petrušauskienė
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Knygų rinkoje pasirodė labai svarbi knyga »Moterystė ir 
nas*. paskučiausiais mokslo 

daviniais remiantis visai naujoj dvasioj nušviesti aktualieji vedu
siųjų klausimai/”G^ knygynuose ir pas p-lę Ste-
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KOSMOS, 1935 m. Nr. <1-6. 57-216 pūsi. Šis numeris skiriamas gene- 
tikos arba paveldėjimomokslo dalykams trejų sukaktuviųproga (70 m. nuo ge
netikos gimimo, 50 fai. nuo genetikos tėvo G. J. Mendelio mirties ir 35 m. buo 
Mendelio surastų dėsnių aptikimo iŠ naujo).

Turiny«: Pr. Dovydartis: G. J.Mendelis (su 7 pav.) Pr.Dovydaitis: 
Mendelio užmiršimas, prisikėlimasr'it triumfas. K. Rėklaitis: Mendelio idėjų 
evoliucija ir žemės ūkis. P. B. Šivic k i s: Mendelizmas varijacijų tyrinėjimo 
mokslas. A. Minkevičius: Atsparių augalų išvedimas genetikos:šviesoje. D. 

■J j Rudžio skis: Mendelio mokslo reikšmė selekcijoj (su 3Q pav.). B. Vitkus: 
Mendelizmas gyvulininkystėje. P. Avižonis: Apie hereditetų medicinoje (su 
19 pav.). E. Gimbutienė: Apie faktus ir teorijas šių dienų genetikoje. Pr. 
D ovy dai t i s: Iš mirusių genetikų gyvenimo ir darbų. K; Ragelis ir P r. D.: 
Paskutiniais metais mirusių botanikų trumpi paminėjimai. Šio num. kaina 6 lt. 
Prenumerata metams 20 litų. Administracijos adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 31 b. 

'■ ■■ • h-/ Telėt 21-39.
V. Kamantauskas: Praktiškas etiketo vadovėlis. Pavasario knygy

no leidinys nr. 7. Pslp. 162. Kaunas, 1935 m.
A. Huonder S. J. Nelauktas kerštą«.Išvertė; V* M-tis. .Misijų* leidi- 

nys nr. 5. Pslp. 89. Katinas, 1935 m.
Bronė Buivydaitė. Lapė gudragalvė. 2-jų veiksmų pasaka Vąikų- 

teatrui. Panevėžys, 1935. Pslp. 28. Kaina Lt. 50. .
V.\Janavičienė. Tėvai ir vaikų pasaulis. »Lietuvos Vaiko* Draugi

jos leidinys. Pslp. 299. Kaina Lt. 3,50. i;-/'
Balys Sruoga, Radvila Perkūnas. Muzikalinė pjesė. »Jaunosios kar

tos* leidinys. Pslp. 130. Kaina Lt. 3, — - _ .
‘ A. T y moli s. Tomas Morus Anglijos kankinys. Marijonų Kongrega

cijosleidinys. Pslp. 29. Lt. —r. 20. : 1 ■'<;v'
Aleksandras Tyrublis. Pavasario saulėj* Eilėraščiai. Marijampolė, 

■ 1935 m. Pslp. 45. Kaina Lt. 1, 50. \• ■ ■
r?.;-'" į Sakalo 1935 m* leidiniai ;■■■■ ;;

- J. V'isgiti aš. Laisvės alėja. Romanas — mbzaika. Pslp^
Stefan Žėromaki. Nuodėmės istorija, Romanas I0/‘Vettė'E< Nėyėr 

ruvičius^ Pslp. 162. Kaina Lt. -
H e n r i k a s R a d a u s k a š. Fontanas, Eilėraščiai Pslp. 60. Kaina Lt. 2.
V a it e r S c o 11, Kventinas Durvardas. Istorinis romanas' IL Vertė. A, 

• • \ Tyruolis^Äpl. 301, Kaina Lt 3. j. ■../f -/ ‘ ■ L''-;
'Šv, Kazimiero Draugijos l935 m. leidiniai '•/

Ign. ŠI a p eli s. R. K. Bažnyčios meno istorija. Pslp. 153. K. Lt 6.— 
Vikt Kamantauskai Ir aš vyras! Pramogų ir ir darbelių knyga 

berniukams, su 117 iliustracijų. Pslp. 162. Kaina Lt; 2, 50. ;
A. Jakštas. Pikto problema. Pšlp. 234. Kaina Lt, 3,50.
Kų n- A n d r u š k a. Eucharistijos liepsnos. Eilių vainikėlis Kristui

ŠvenČ. Sakramente. Pslp. 52. •
-■ ' * . . *■ *r ".*■** ' k “ A. ■ •

*

f

Ii

•J

ti

M

67



Skaitykime

„NAUJĄJĄ VAIDILUTĘ“.

■V

♦

1929 m.
1930 m.
1931 m.
1932 m.

Gražių ir vertingų dalykų, — straipsnių yrą senesnių metų 
„N. Vaidilutės“ komplektuose ir atskiruose numeriuose. Kai kurių 
metų kompl. ir numeriai (kurių yra daugiau) parduodami papiginta 
kaina. Pasinaudokite šia proga!

7 K 3 Komplektai:
1922-3 m., 1926 m., 1927 m., 1928 m. ir 1929 m. po Lt. 2,50. Kitę mėtį kompl. po Lt 5, 

‘ . . * • * . t' ’ i • . . . ' ' ‘

Atskiri numeriai. v
Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 po 20 et 

» 2, 3, 4, po 50 et. 
. 2, 3, 5, po 20 et < 
» 1, 2, 3, 4 po 20 et 
, 1,4-5,6, 7, 8 po 20 et- 
. 1, 2,7-9, 10, 11, 12 po 20 et; 3, 4, 5-6 po 50 et 
... 1, 3-4, 2, 10-12po 50 et 
M 3, 4> 5-6, po 20 et. 
, 11,12 po 50 et 
» 2, 7-8, 9,: 10/11 i 12 po 50 et

Kiti niimeriąi ir kity metų numeriai po 1 lt.
Administracijoj trūksta šių numerių:1921-2 m.nr, 2-3 ir l,1924 m. — 

1925 m. 1, 4 nr., 1931 m. 1 nr., 1932 m. 1 nr.,"1934 m. inr.
■■ : ästafnjtoiraci/ct.

»

1 nrl

i i

Tuos,kuriedarskolmgi ^Naujajai Vaidilutei“ prašo 
me paskubėti atsilyginti. x

■mb
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Vaidilutės“ platintoja 1935 m.
1 ' ** ’• . ■ ’ ■ • * ■ . ■ ‘ . . ' ■ ' "*, • ’ •. *

, • • . '• ■ . »**’ , » • >• ' .•k_. >

I Už 5 naujas metines prenumeratas vieną gauna do- 
c vanai. :>7■/./ '/<
> II. Platintoja, moksleivių tarpe surinkusi prenumeratą,
> prisiunčia administracijai ne tik užsisakiusiųjų skaičių, bet
> ir sąrašą (pavardę, gyven. vietą, tėvų adresą ir t. t.).
> Vėliau prisiunčiant pinigus pažymi,kas užsimokėjo.
C III. Pinigus už‘prenumeratą prisiunčia šiais terminais:
> kovo mėn. 1 dieną, birželio mėn. 1 d., rugsėjo mėn. ■ ; 
>15 d., gruodžio mėn, 15 d.
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