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‘ VYDŪNAS

Žmoniškumas ir moteris
Atrodo, kad tauty kultūra menkėja arba svarbėja kartu su 

tuo, kas joms tiki apreiškiąs žmoniškumą. Senovėje Graikai ir 
kiti manė, tiktai vyras jam atstovaująs. O mūšy laikais lietuviai 
tūlose kalbose gal nusistebėdami randa tiktai žodžiy, kurie tarsi 
vien vyrui priskaito žmoniškumą. Turbūt manyta, kad vyras vie-’

• ’ 1

nas atneša jį gyvenimui.
Kitaip mūšy kalba. Jos sąmoningumas yra jau seniai aiš

kiai apie žmoniškumą pasisakęs. Kildinęs žodį žmoniškumas iš 
žodžio žmonės, . tvirtina tuo, kad žmoniškumas yra abieju lyčiy 
reiškinys? O moteriškąją vadinant žmona, tuo lyg pasakyta, kad 
iš jos žmoniškumas aiškiau numanyti.

Bet tam supratimas jau ir tūliems lietuviams yra apsiniau
kęs. Norėdami ką pasakyti apie žmoniškumą, kalba greičiau apie 
žmogiškumą, išvesdami tą žodį iš vyriškio, būtent iš žmogaus. Jie, 
turbūt, nors ir nevisai sąmoningai, tiki, kad vien vyras apreiš
kia, kas yra žmonijos esmė. Ir jau vis daugiau įsipratinama mo
teriai suteikti žmonos reikšmė, 'kada ji yra už vyro ištekėjusi. Ma
tyt, nėra aiškumo tam, kas yra žmoniškumas. O mūsų kalbai tai 
jau seniai pažymėjus, tenka mums patiems nors dabar kilti į sa
vo kalbos sąmoningumo šviesą.

Rodos savaime suprantama, kad gyvenimas reikalauja iš mo
tery, kaip iŠ vyry, kad jie būty žmonės. Visai tyliai ir slėpinin
gai jau vaiky daugumai aušta gyvenimo prasmė. Jie jaučia turį 
kaip nors iškilti į toli viliojantį didumą. O norint jį pažymėti žo
džiu, teks pasakyti, berniukas nori tapti žmogumi, mergytė žmo
na, vaidinas, pagal lytį skirtingos spalvos žmoniškumo apraiška.

Šis skirtumas nedingsta niekuomet. Ir aukščiausiai iškilu
siais tauriausiais žmonėmis žmogiškumas spinduliuoja dvejaip, bū
tent, vyru ir moterimi, žmogumi ir žmona, vis tiek ar jis vedęs 
ir ji ištekėjusi, ar ne.,

Šviesiam žmoniškumui pasiekti gyvenimas žmonėms ir teikia
mas, nors kartais atrodo, lyg jis tūlus tiesiai verčia į pažmoniškumo 
prarąją. Gyvenimo prasmė žmonėms nesiteikia savaime. Ji priko-
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piama tiktai žmonėms visomis galiomis pasistengiant. Tik tūli - nenumano, kad tai yra uždavinys. Toliau ir nenujėgia, ką daryt. O ištikrųj ų kiekvienoj e žmoniškoj e esmėj e glūdi tyliai apie tai žinojimas, kaip kiekviename grūde, kiekviename diege tatai, kaip jis turi ir gali augti. įAuga savaip vyriškis ir moteriškė. Tik mūsų laikais moteriškosios nemąsto apie savotišką augimą. Dažnai nori vyrams prilygti ir taip jiems gretinties. O tai visai nėra galima. Moterys yra kitos žmoniškumo apraiškos negu vyrai. Jų spalva yra kitokia ir negali niekuomet visiškai nublukti. Neturėtų ir niekuomet būti blukinama. Priešingai reikėtų rūpintis jos ryškėjimu. O tam tektų aiškiai suprasti moteriškumo ir vyriškumo ypatumą arba, geriau sakant, moterišką ir vyrišką žmoniškumą.Tai nėra lengva. Paprastai skirtumai matomi kūne ir gal dar nuotaikoje. O tai visiškai nėra pakankama, yra labai paviršutiniška, Norint tai išvengt, reikia pakilti lyg į kitą sąmoningumo lygį ir visa, kas erdvėje ir laike yra, nebeseikėti erdvės ir laiko saiku, bet kitokiu, dvasiškęsniu. Jau tai visai kas kita turi būti visais atvejais, ką vadiname augšta ir žema.Žiūrėdami į žmogaus asmenį, sakome, augščiausioji jo dalis yra galva, žemiausioji pėdos. O gal tada ir numanome galvą nekaip erdvės dalyką, bet kaip dvasios priemonę. Todėl gal ir sakoma, namų tėvas esąs šeimos galva. Ir turbūti tūli mano, kad vyrai apskritai esą tautos arba nors valdžios galva. Tiktai ar nežinome iš istorijos, kad tos tautos ir valdžios, kurios visiškai suvyriškėjo arba sumoteriškėjo, visuomet ištvirko ir išsigimė?Norint nušviesti moterišką ir vyrišką žmoniškumą, reikia šviesiau pamąstyti apie tai, kas gyvenime yra aukšta ir žemą. Trumpai pasakius, aukšta yra, kas žmoniška, dvasiška, žema, kas kūniška, daiktiška. Toliau reikėtų numanyti, kad viskas kas auga, vadinas, kas pasidaro erdvės ir laiko dalyku, įgyja kūną pareidamas iš to, kas yra aukščiau erdvės ir laiko.Taip ir žmonių (žmogaus — žmonos) esmė, vadinas žmoniškumas, turi būt suprantamas, pareinąs iš dvasinės aukštybės ir nusileidžiąs per protavimo ir nuotaikos gyvenimą iki kūniškumo, kurs žmogui iš letigvo tenka ir jį padaro erdvės ir laiko dalyku.Šitą vyksmą aiškiai matant, pasidaro numanu ir tai, kaip žmoniškumas vyru ir kaip moterimi skirtingai reiškiasi. Vyriškasis tarsi daug giliau įsmunka į erdvę ir laiką. Jis tampa daug kietesne pasaulio dalimi, taip sakant daiktu, yra pagaliau daug daiktiškesnis negu moteris.Dėl viso to jis ir visomis savo jėgomis stengiasi kiek galėdamas savo juslėmis pagauti, kas yra pasaulio turinys ir iš to savo protavimo srityje kurti patirties kaupelius, būtent mintis. Jas jis tada čia gyvina .savo sąmone ir jas spaudžia į pasaulį, kad ten virstų vyksmais arba daiktais. Pats vyras pasidaro gyvenimo dalyku, į kurį traukia pasaulio turinį ir iš kurio jis veikia.66 ' ■ ■.
1

4



Iš vyro mąstymo auga tas pasaulio supratimas, kurį vadi
name materialistišku, ir visa, kas iš to išrieda, būtent galios ir 
gyvybės troškimas.

Vyras yra imanti ir veikianti būtybė. Visa jis tarsi siauri
na savo patirtimi ir iŠ to siaurumo sprendžia ir veikia. Bet to
dėl, tiesa, mūsų laikę žmogaus lygyje ir daug padaro Materialinė 
kultūra yra turtėjuši, kaip dar niekuomet žmonijos gyvenime, vyry: 
pasidarbavimu. Bet retai koks vyriškis randamas su visu jo gy
vumu gyvenimo vyksmuose. Paprastai vyras visiškai apsigobia 
savo mintimis ir stengiasi jas įkūnyti ir tuo dalyvauti pasaulio 
gyvenime. Todėl ir tenka tvirtinti, kad vyras gyvena min
ei ę dvasia. Atrodo, tarsi jis nuolatai stumdytysi gyvenimo 
pakraščiais, į kuriuos jis visai yra įaugęs ir pasidaręs ju esimo 
dalyviu. Todėl visiems, kurie toliau nemato, atrodo, kad vien 
vyrai visa reiškia gyvenime, o moteris labai maža, lyg ji būty 
tiktai jo priedėlis.

O taip nėra. Moteriškoji labai žymiai kitokia negu vyras. 
Jos esmė, leisdamosi į erdvę ir laiką, lyg netaip giliai nusmunka, 
bet pasilieka arčiau dvasįniy sričiy, tarsi kūrybos vartuose, lyg 
ji būty pati tokie vartai. Jos kūnas trumpesniu laiku bręsdamas 
nesudaiktiškėja tiek, kiek vyro kūnas ir liekasi lyg laikomas ypa
tingoje dvasinėje šviesoje. •'Ji. sudaro moters grožį ir skelbiama 
viso gražumo žiedu.

’ ■■ 67K ‘ ,
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Dėl tokio savo ypatumo moteris nevien kūno atžvilgiu, bet 
dar žymiau nuotaikos gyvenime yra daug judresnė ir gyvesnė 
kaip vyras. Daug lengviau ji pagauna įspūdžius ir jėgas iš dva
siniu aukštybių. Todėl senovėje aukščiausio gyvenimo slėpinię 
pranešėjomis buvo parenkamos moterys. Žinomos yra Graikę 
„dievo klausėjos“, Pythios. O musę sentėviai šventajai ugniai, 
šitam nuostabiam slėpiningumo apsireiškimui, saugoti ir kurstyti 
pasirinko savo Vaidilutes?

Pagaliau, neminint kūno tinkamumo, tik moteriai gali prisb 
taikinti“ naujos žmoniškos esybės, kad joje susikurtu kūną. Taip 
jau tokiu būdu moteris yra ir visaip tarpininkė tarp aukšty bię 
ir žemybių. Todėl ji ir gali gyvenime reikštis savaip. Prieš iman
tį vyrą moteris lieka visuomet teikianti ir gy vinanti/būtybė. Teik
dama žemybię, pažmoniškumo apraišką arba žudydama, ji būtę 
netekusi savo žmoniškumo.

Iš moters santykio su dvasinėmis aukštybėmis ir pasaulio 
daiktiškumu visas jos žmoniškumo ypatumas aiškėja. Net ir tai, 
kodėl ji gali būti savo vyro, savo vaikę ir toliau gyvenimo lai
minimas. Gal ir pasidaro suprantama, kad tauta tegali taurėti, 
kada moteriška jos dalis yra kilni, žmoniška; Vyras ir tam tėra 
akstinas, bet moteris teikėja, gyvybės nešėja.

Todėl ir tenka sakyti, kad moteris gyvena gyvybės dvasia. 
Visa, ką ji apreiškia, kyla iš visu asmenybės gyvumo laipsnię, 
būtent iš kūno iš nuotaikos; protavimo ir dvasios — sielos gyvy
bės. Jos manymas netaiko į mažą juslię davinį, kad jį sąmonintu, 
bet nušviečia visą patirčių gausą. Todėl ir kalbama apie jos 
intuiciją. Tik ji to nepadaro taip labai daiktu, ką ji yra išmaniusi. 
Bet ji lyg nuneria su visu savo gyvumu daug plačiau į gyvenimą 
negu vyrąs. Tatai ypačiai pasižymi, kada ji tampa motina. Tuo
met ji lyg save visą atiduoda gyvenimui. Toks ypatingas jos 
žmoniškumas.

Moters pasaulio supratimas yra. daug pilnesnis negu vyro. 
Jai visata yra daug gyvesnė. Todėl senovėje, kada moters žmo
niškumas buvo aiškiau numanytas ir daugiau reiškė, žmonės kū
rė gyvybingą visatos supratimą.

Paprastai moteriai visuomet skaudu ką nors žudyti. Kuri ■» 
tai gali daryti lengva širdimi, ta jau yra iš moteriškumo ko nors 
netekusi. Jos žmoniškumas yra apsiniaukęs arba net jauapmiręs. 
Tam įvykus, moteris pasidaro baisi būtybė. Ji traukia vyrą ir tuo 
visą gyvenimą į biauriausį pažmoniškumą. Pikčiausieji nežmoniški 
veiksmai yra dažniausiai sukurstyti moterę, kurios yra netekusios
skaistaus žmoniškumo.

Todėl moteriai būtina to saugoti es, kas gali niaukti jos 
dvasinę šviesą. Tai yra visa, kas priešinasi gyvenimui.

-Nemalonu apie visa tai kalbėti. Padarydami mintis vyks
mais ir daiktais, vyrai negali tapti tokie negailestingi kaip mote
riškos, kada jos pasidaro imančios, statydamos savo kūną pačiu

• . . ’ / . 4 ’ t ■ ’ Ö
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gyvenimo svarbumu ir savo palinkimus, geidulius ir pagaliau net 
aistras savo gyvenimo tūriu.

Gamtos mokslas (A. Gur witsch’as) kalba apie augimą šel
piančius spindulius, kurie skleidžiasi iš gyvo, sveiko kūno. To
kie pat spinduliai eina ir iš nuotaikos, iš protavimo ir iš asme
nybės dvasinės srities ir veikia atitinkantį gyvumą. Kur kokia 
žihona. stabdo arba nukerta savo teikimo palinkimus, čia tie spin
duliai nyksta. Daug padaro kūno srityje ir visokiu nuodu varto
jimas, būtent alkoholio, nikotino ir kitu- Bet dar giliau veikia 
užsikrėtimas aistromis ir naikinimo mintimis, nuotaikos ir prota
vimo srityje.

Bet viso to vengiant, dar maža tėra pasiekta. Moters žmo
niškumas-.tada vis dar pasilieka niaukus, neaiškus. Jo spindulia- 
‘vitnas turi būti žadinamas. O tai reikia daryti visose asmenybės 
gyvumo srityse.

Kūnas yra menko sąmoningumo. Bet sveikasis vis dėlto no
ri teikti es, kada jis yra moteriškas. Todėl žmoniškumas reikalau
ja jo sveikumo, kurs juk auga iš paviršiaus ir vidaus švarumo. 
Sąmoningesnis už kūną yra nuotaikos gyvenimas. -Ir čia moters 
žmoniškumas reikalauja sveikatos, būtent skaistumo. Moteriai yra 
didesnis pasimėgimas kitus laiminti negu sau padaryti džiaugs
mo. Bet tai tėra galima skaistumo šviesa, kuri gaivina. Neskais
tumas, gašlumas visuomet marina.

Vėl aukštesnio dar laipsnio yra moters protavimo sąmonin
gumas. Jai netaip jau gyvybinis reikalas kaip vyrui gyvenimo įs
pūdžius kaupti ir sąmonintus padaryti daiktais. Jos žmoniškumas 
nori visas patirtis atspindinti dvasine šviesa, kuri kitus lyg įga
lina gyviau gyvenimą patirti ir vertinti.

. Ir taip ji ir toj srityje yra teikiantį 4r gaivinanti. Dar mo
teris iš protavimo lengviau pakyla į dvasios — sielos augštumą, 
ir per protavimą ir nuotaiką net ir kūnu reiškiasi —- m eil ė. Tik
rai njylėti tegali moters žmoniškumas. Tik nereikėtu meile vadin
ti gimtiškumą ir jo geidulius, kaip tai dažnai tamsuoliu daroma.

Yra žinoma, kad mūsų laikais moters žmoniškumas dar ma
ža tepastebimas, maža tesuprantamas. Gyvenimas nustatytas vy
riškumo, kuriam tuo tarpu dar nedaug tereiškia žmoniškumas o 
kurs lyg vis daugiau dar niaukiasi. O nuostabiu būdu, tūlos mo
terys nori prilygti vyrams. Nejaučia, kad jos leistos būt mažiau 
žemiškoms negu vyrai. Jos negali pasidaryti lygios vyrams ir ei
ti tas pačias pareigas. Vis dėlto jos yra visiškai lygios vertės, 
būtent, vyrams atitinkamos žmoniškumo reiškėjos.

Vyriškindamos kūną, nuotaiką ir protavimą, moterys stab
do savo teikimo galią, vadinas savo gyvumą auginantį spindulia
vimą. O kad jos kažkaip norėtu sportu kietinti savo raumenis ir 
visokiu neatsižiūr ėjimu Savo nuotaiką, ir visokiu mokslu savo pro
tavimą, jos visdėlto nesmuks giliau į erdvę, į laiką, kaip vyras, 
o tik neteks savo žmoniškumo, i * - . ’
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Vartodamas savo kūną ir visą prigimtį kaip įrankį arba prie
monę, vyras visų nuodų ir nešvarumų nėra taip svaiginamas ir 
žudomas savo žmoniškume kaip moteris. Taip sakant, mažiau že
miška, ji yra opesnis gyvenimo dalykas. Juk jau jos kūnas žino
mas kaip gyvumo žiedas, iš kurio augti turi nauja gyvybė O ta
tai pasakytina ir apie kitas jos asmenybės sritis. Ir aiškėja, kaip 
labai svarbu moteriai išmanyti, koks jos žmoniškumas yra ir kaip 
juo reikia rūpintis. - ;

Vyrams stovint gyvenimo priešakyje, jis visas pasidarė, kas 
jis šiandien yra. Atrodo, tarsi jo tūrį sudarytų materiniai lobiai 
ir lyg nyktų iš jo visa, kas yra dvasiška ir pagaliau, kas yra 
žmoniška. Kaip Graikų vyrų valdomos giminės visaip ištvirko ir 
pakriko, taip dabar to gana dažnai pastebėt. O čia gydymą gali 
teikti tiktai moteriškė. Tiesa, ji daug stipriau užplūstama tam
siųjų galių, bet už tai ji ir gali lengviau {prieš jas apsisaugo
ti. Būdama arčiau dvasiškumo, ji jam turėtu būti visuomet 
atvira.

Žinoma, abiem lytim reikia stengtis, kad tauta, kad žmoni 
ja galėtų iškopti iš mūsų laikų tamsos. Tik pirmas žingsnis kiek
vienam darytinas savo asmenybėje. Siekti reikia tai, kas yra kaip 
vyro taip ir moters esmė. Kiekviena lytis turi ir antrosios pažy
mius. O tai ne vien kūne, bet visoje asmenybėje. Todėl ir paste
bėta, kad ypačiai taurus žmogus apreiškia daug ir moteriškų y pa-' 
tumų, o vėl ypačiai tauri žmona ir vyriškų savybių. Bet tai ne 
todėl, kad jie stengėsi moteriški n ties arba vyriškinties, bet kad 
siektų skaistaus žmoniškumo. Jame abi lyti pagaliau sutampa į 
vienumą. Ir atitinkamai laimina gyvenimą

Kūryba pastatė abi lyti greta viena antros. Nereikėtų mo
teriai leisti nusistumti laipsnį žemiau. Jos uždavinys, ypačiai mū
sų laikų ir mažoje tautoje, yra būtinai spręstinas. Moteris turi 
veikti vyriškį. Bet ji tai tegalės pati skaistėdama savo žmonišku
me. Visos rūšies augimą šelpią spinduliai turi skaisčiausiai švies
ti .iš jos. Tada jie ne vien veiks kūno srityje, -bet ir nuotaikos, 
protavimo ir dvasios — sielos srityje. Ji ne vien sukels laiminan
čią būseną, ne vien ves protavimą giluman ir platuman, bet trauks 
į aukštumą, į dvasinį gyvenimą.

Kad tai visos moteriškosios numanytų, kaip savo pareigą! 
Jų žmoniškumas laukia jų budimo.

70
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ELZĖ GAUČYTĖ
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Mūsų pirmoji lyrikė 
ir jos „Auksinis batelis“

"** ■* ■
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Moteriškas Vaižgantas
Mūsų poetė Bronė Buivydaitė, kurią visos kiek pažįstame, 

yra „tikras moteriškas Vaižgantas“.. Taip kartą viena žymi vi
suomenininke yra ją pavadinusi. Daug panašumo tikrai: būdas 
aukštaitiškai sangviniškas su choleriškumo priemaišų; neaukšto 
ūgio, dabar jau besidabruoją plaukai, jauno veido, gyvų tamsių 
akių, nuoširdaus skambančio juoko; visada natūrali, paprasta, švel
naus įtikinančio balso tembro. Gimusi, kaip ir Vaižgantas-TumaS, 
Svėdasuose, tik užaugusi Anykščiuose ir nesuaugusi savo siela ir 
kūryba su žavingąja Anykščių gamta. ■ ‘

Mokėsi Kaune „Saulės“ buhalterijos kursuose, Utenoje 
keturklasėje mokykloje, kurią 1014 m. pavasarį baigė su pagy- . 
rimo lapu. Tų pačių metų rudenį atsidūrė su karo pabėgėliais 
Varoneže ir įstojo, išlaikydama egzaminus, į VI-tą mergaičių Von 
Engei gimnazijos klasę. Netrukus Voroneže įsisteigė lietuvių 
Martyno Yčo merg. gimnazija, į kurią perkėlė visas ... lietuvaites. 
1918 m. pavasarį baigė M. Yčo gimnaziją ir gavo sidabro medalį.

Grįžusi 1918 m. Lietuvon, rudenį pradėjo mokytojos darbą . 
Skuodo progimnazijoje, vėliau dirbo Veiverių vid. mok., Panevėžio 
mok. semiu. 1927 m. ištekėjo už sem. mokytojo Juozo Mičiulio. 
1934 m. visai pasitraukė iš mokytojos darbo ir atsidėjo literatūrai.

Pradėjo rašinėti gana anksti — mokydamasi Kaune. Daugiau 
šia sritimi domisi Voroneže, bendradarbiaudama Putino redaguoja
muose „Ateities spinduliuose“. Rašinėjo eilėraščius ir beletristiką 
mėgino.

Po karo, Lietuvoje, kaip gajus pumpuras, pasireiškia jauna, 
neabejotinu talentu — Tyrų Duktė. Tai Bronė Buivydaitė 1921 me
tais pasirodė pirmutinis, tuo laiku moterų vienintelis, lyrikos rinki
nys u Vasaros Šnekos“. Tai tikros nesenstančios vasaros šnekos, 
jaunatvės nerūpestingumas ir jos tvinksėjimas justi ten visu gra- 
žumu.. Kiekvienas „Vasaros Šnekų“ eilėraštis — daina. Daug 
eilėraščių jau skamba muzikoje. Dažnai girdime musų muzikų: 
Banaičio, Gruodžio, Čerienės, Dirvianskaitės ir kt. komponuotas . 
daineles, kur žodžius papildo muzika, o muziką žodžiai.
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Žymusis Rusų, poetas Balmontas vieną kitą eilėraštį iš „Vas. 
Šn.“ rinkinio yra išvertęs į rusų kalbą. Paskutiniu laiku, susi- 
rasinėdama su poetu Balmontu, Buivydaitė gavo eilėraščių išverstų 
iš vėlesnio rinkinio „Skudučių“ — „Tavo Pasauly“ ir kt. Poetas 
prisipažįsta, kad „Skudučiai“ įviliojo jį -į poezijos sodą, kad jis 
net parašė ir atsiuntė eilėraštį, skirdamas Br. Buivydaitei.

1921 m. Br. Buivydaitę pamatome ir I-ouse „Vainikuose“ 
14-kos poetų šeimoje, kaip pirmąją moterį lyrikę. Tais pačiais 
metais bendradarbiaudama Šv. Min. leidžiamame žurnale „Skaity
mai“ „dingsta“ Tyrų Duktė, virsdama Br. Buivydaitę. Sakosi, kad 
daugiau nepasikeisianti, savo tikrosios pavardės nebeišsižadėsianti.

Ir už'tą dainuotą jaunystę,' kai kurie kritikai barė jauną 
lyrikę aštriais žodžiais (nors pripažindami talentą), bet, lyg, gąs- 

"•* dindami, kad daugiau ’ nebedrįstų dainuoti. Kiti, kad ir mažiau 
nusimanydami, pasidaro sau išvadų, pasikliaudami tik kitŲ nuomo
nėmis.

Reikėtų su didele dalyko meile liesti kūrėjo darbą, nes kūry
bos darbas yra išimtinas — kūrėjo niekas pavaduoti negali, nei 
jo savybių pakeisti.

Poetė liko ištikima sau ir vėliau, jau „Skudučiuose“, dainuoja: 
„Burės, mano baltosios burės!
Bet... prieš vėją, prieš vėją per kvatojančias jūres: 
Rašykime giesmę ugniniais ženklais, 
Kol saulė širdy verkdama nusileis...“

(„Burės“ — vienas iš gražiųjų eilėraščiŲ „Skudučiuose“).
___ ..—’—■ ,

Vaikų teatro kūrėja
■ . - ■. ' • ' ■ ■ o

Mes nedaug teturime žmonių su lakia, gražia, lietuviška, pa
sakiška fantazija, kaip, Br. Buivydaitę. IŠ čia turime fantastiškai 
gyvenimiškus, net giliai pedagogiškus jos parašytus vaikų teatrui 
kūrinius, kaip „Mėlynas Drugelis“ 19^7 m., kuris su dideliu pa
sisekimu, kone visuose .mūsų miestuose ir miesteliuose yra scenoje 
gyvenęs ir vaikus džiuginęs. „Mėl. Drugelis“ yra išverstas į 
hebrajų kalbą ir buvo vaidintas žydų pr. mok. Panevėžy. Vėliau 
dar vaikams 1934 m. „Stebuklingoji Radasta“ ir 1935 m. „Tapė 
Gudragalvė“. Abiejų veikalėlių siužetai — pasakos, kuriems 
duota aiški pedagoginė mintis, papuošta sceniškais įvairumais: 
baletais, dainomis etc.

Br. Buivydaitę myli vaikus ir rūpinasi jų meno reikalais, 
gyvendama Panevėžy 1931 m. buvo įkūrusi Liet. Vaikų Teatro 
Draugijos Panevėžio skyrių. Į darbą norėjo įtraukti'"visą eilę 
inteligentų. Pats darbas — režisavimas, kaip ir skyriaus vado
vavimas teko Br. Buivydaitei. „Vaikų Teatro“ įkūrimas Panevėžy 
ir pirmojo spektaklio atidarymas yra paminėtas atskiru leidinėliu 
-„Vaikų Teatras“ 1931 m. Premjera (iš rankraščio) „Stebuklin
goji Radasta“.
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Kai Br. Buivydaitė, turėdama daug darbo, atsisakė kiekvieną 
„Vaikų Teatro“ spektaklį režisuoti, pavaduotojų neatsirado ir sky
rius likvidavosi.

Aukštyn...
.____ - . * * *

Bronė Buivydaitė, kaip žmogus, yra stiprus asmuo, tvirto 
charakterio, ypatinga joje tiesos ir teisingumo pamėgimas ir vyk
dymas. Tai žmogus, kuris nemoka abejoti, negali neišpildyti pasa
kytojo žodžio, niekam niekados dirbtinai nepataikauja, jei pasakė 
„taip“, tai širdy nesislepia „ne“. Niekada neskuba spręsti ir ne
pasiduoda minios nuomonei. Nemėgsta reklamos, net „Kultūra“ 
1934 m. kvietė į rašytojų anketą atsakyti, neatsakė. Nedalyvauja 
konkursuose ir nieko nerašo pagal užsakymą. •

Savo draugus renkasi labai nuoširdžiai „kepurinių“ pažin
čių nemėgsta, vertina tik-tikrus ir gerus prietelius.

kabai mėgsta ir seka visą mūsų originaliąją literatūrą, visi 
leidiniai sunumeruoti į asmenišką biblioteką šviečia knygų spintose..

Kiekvieną naują jėgą sutinka su meile ir su nuoširdžia kri
tika (o juk nuoširdumo taip stinga kritikų tarpe).

Kad tai pe panegirika, įrodo 1930 m. savo iniciatyva reda
guodama Moterų^ Kūryb.os Almanachą „Aukštyn“. Almanachas

11
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padarė didelę misiją moterų kultūrininkių bendradarbiavimo rei
kale — subūrė jas, davė akstino pažinti vienai kitą, suartėti, kas 
yra būtina didesnį darbą dirbant. Antra, tai didelis darbas mūsų 
bendrai kultūrai, nes jaunoji karta, nebeturėdama progos bendrauti 
su vyresniosiomis, turi kur jas pažinti iš kūrybiškosios pusės, neš 
kiekvienai parinkta charakteringi kūrybos bruožai.

Bronė Buivydaitė labai mėgsta jaunus žmones, nes ir pati 
yra jaunos sielos. Visada supranta jaunimo aspiracijas, nes daug/ 
kone 12 metu, yra dirbusi gimnazijos, mokytojos darbą. Peda
goginiame darbe nesigailėjo mesti’kibirkštį, uždegti meilę me
nui. Pasiimtąjį darbą (ypač daug dirbo mokiniu vakarus reži
suodama) turi atlikti, ne bile kaip, o gerai, nors sąlygos ir sun
kios, bet ji nugali jas. Negali pastatyti veikalo, jei neišpildys 
jo vaidybiškai gerai, ir dekoratyviai. Nes jos .. nuomonė: „Blogas 
veikalo pastatymas, tai profanavimas veikalo ir meno negerbimas“. 
Ji tikrojo meno estete, kabai mėgsta muziką, pati gražiai skam
bina kanklėmis. ' •

Rašytojos kelias nužymėtas darbu ir gyvenimo stebėjimu, 
kuris, lyg veidrody, joje pačioje atsimuša ir, pasidaręs gyvas savo 
išgyvenimu, spindi kūryboje. Tokią, jau susikristalizavusią ma
tome ją „Skudučiuose“ .1933 m. Galime drąsiai sakyti — ji meilės 
ir širdies dainė, jos eilėraščiuose ryški ne meilės džiaugsmas, bet 
meilės tragedija.

■ „Subėgo vasaros
Ir už manu langu žiedais pražydo, 

Ir krinta ašaros: -
Aš negaliu ju skint — dalia paklydo...

Ir vėju sūkuriai
‘Šiurpiais vaitojimais širdy pragydo“. .

(„Tamsi tyli naktis“ pšl. 18.)
Arba: „Iš saulės akordu tos mylimos rankos

supynė dainų vainikus!
Myliu, kai pianas, kaip viesulas, trankos

. Ir sieloje skelia žaibus“.
(„Mylimos rankos* pusi. 9.)

•Vėl: « „Rymo «palangėj alkanos dienos —
Vakaras saulei, langus uždarė...
Mintys bedalėš vienos ir vienos.

. Migdo pušyną žvaigždė vakarė“. .
(„Ilgos savaitės“ pusi. 109.)

~ Visuose „Skudučiu“ eilėraščiuose justi tas artimas, supran
tamas, švelnus paprastumas.’ ‘ Daug kartu su malonumu gali skai
tyti Br. Buivydaitės širdies dainas — eilėraščius.

Rašytoja gražiai yrą apdainavusi savo kraštą — Anykščius, 
išleistose 1930 m. „Anykščiu Baladėse“. Knyga labai skaitoma 
mokyklą lankančiu .ir pasakas, padavimus mėgstančio jaunimo.

t
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Važiuojantiems pasigėrėti Anykščių įvairia ir padavimais gausia 
apylinke — ne pro Šalį būti; perskaityti balades, nes po to tikrai' 
įdomiau tas aprašytąsias vietas aplankyti. Įdomu, kad tikrybėje 
žiūrint, pav., į Karalienės liūną, nevisada kyla poetės vaizduotėje 
sukurtasis liūno grožis, arba Aruodėlių legendariškumas. Rodos, 
reikėjo nueiti į tas vietas ir įsijausti į liūno varlių kvarkimą ir 
viksvų šnerėjimą, į Aruodėlių geltonojo smėlio, —v pilkšvųjų sa
manėlių ir kepurėtųjų pušaičių šešėlių žaismą, kad su meile įam
žintų žmonių pasakojimuose mirštantį atminimą apie senovėje 
garsingas vietas.

1934 m. visuomenę sudo.mino Br. Buivydaitės parašytasis 
romanas iš mokytojų ir mokinių gyvenimo „Atversti lapai". Pati 
antraštė jau, bemaž, recenzija, nes atverstus lapus, tik ir skaityk. 
Romane autorė vientisu siūlu veda mintį, kad daug mūsų auklėja
mosiose įstaigose yra nedarnos. ,, Pavyzdžiai “ tebėra dar netobuli, 
todėl ir jų sekėjai tokie lengvi, negilūs. Ir psichologiškai pateisi
namą, neš kiekvienas blogis daug stipriau pagauna žmogų, ypač, 
jaunimą, kaip gėris, „Atverstuose lapuose“ gražių vietelių yra 
labai daug ir gyvenimas tų, mažai apie gyvenimo prasmę galvo
jančių mokinių, labai natūraliai atvaizduotas. Malonu skaityti, 
nes gyvai ir sklandžiai parašytas, o kam yra tekę mokiniu būti, 
tas visai maloniai tuos laikus turi progos prisiminti. Daugelis 
prikišo, kad šioje knygoje perdėtas. mokyklos juodinimas ir patys 
tipai schematiški. Autorė giliau tų tipų ir nelietė, norėdama ryš
kiai parodyti vieną blogį — kenksmingą mokytojų flirtą su mo
kinėmis. . '

Kaip smagu grynu oru pakvėpuoti, gerai, kad išėjau,— 
kalbėjo, greta eidamas, Robertas.. — Be galo mėgstu tokias tylias, 
šiltas pavasario naktis. Rodos, kieno, mylimos rankos apkabina; 
prispaudžia ir glamonėja.. Rodos, eitum toli, toli, į tokię šalį, kur 

. niekuome,t .nevysta gėlės, kur niekuomet nėra žiemo^, kur daug- 
saulės ir meilės...“ (45 pusi.).

‘ < j .* , • * :

Grąžus poetiškas sentimentas, kuriSj kaip burtai sminga į 
jaunos mokinės širdį, girdint tai iš savo mokytojo, kuris jai darosi 
viskas, ypač, kai ir iš jo pusės juntamas neeilinis prielankumas; 
Tokių ir dar stipresnių viliojimų pareiškia herojus mokytojas 
Liepa savo mokinei 7 kl. y gimnazistei?

Rodos, kad tokie faktai, kurie neretai išveda iš pUsiausvy- ~ 
ros jaunas būtybes, ^gyvenime sutinkami, o iš to išplaukia ir kitų 
negerovių. „Atversti Tapai“ dar nebaigti, tenka laukti, kol autorė 
užaugins ir sųbrendins savo herojus ir parodys juos gyvenime 
savarankiškais žmonėmis.

„Auksinis batelis" ?
Visai neseniai prieš pat 1.93 h metų Kalėdas, išėjo iš spaudos, 

„Sakalas“ išleido, dail. D. Tarabildaitės vykusiai iliustruota mūsų 
Br. Buivydaitės „Auksinis batelis“ apysaka 200 pusi. Tikrai džiu-
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ginanti švenčių dovanėlė gražiai nusisekusiu viliojančiu viršeliu 
ir pririšančiu skaitytoją turiniu.

Autorė paima vyriausią herojų. Petriuką, neturtingos našlės 
sūnų 6 metų berniuką Ir, nuostabiai mielą įspūdį gauna skaity 
tojas, stebėtojas per visus 200 pusi., kol Petriukas užauga. Tokių 
vaikų mes\tik ir tegalime trokšti savam kraštui, ir tokių motinų, 
kurios pajėgia į savo vaiką padaryti giliausios įtakos ir sau mei
lės susilaukti. Petriukas, kol mažas daugiausia turi būti vienas 
namie skurdžioje trobelėje, o motina eina kasdien miestelin nešti 
vandens.

Ar ne graudu:
Rytoj, mama, neik žydams vandens nešti, — sako Pet

riukas, pakėlęs galvą nuo priegalvio, — koja skauda ir taip Šalta...
- (16 pusi.)- . ,

Kiek Čia gilios vaiko užuojautos, jau vien nuo jos motinos 
koja gali pasveikti. O koks gražus Petriuko sapnas: _

Vėjas vis kaukta kamine ir už lango apie sąsparas brazdi
nasi... Petriukas mato, kad jau užaugo.. didelis, didelis, didesnis 
už dėdę, pasiėmė ilgus naščius, susikabino ant kiekvieno kablio 
po 10 kibirą ir neša, neša, žemės nesiekdamas... Mamytė žiūri ir, 
galvą linguodama, šypsosi...“

Gražus sapnas, nes čia vaiko meilė motinai apima jo visą 
pasaulį. Kituose epizoduose Petriukas ir nusikalsta, pirkdamas 
iš draugų „laivą“, išeikvojo motinos sutaupytus pinigus, bet tą c '
padaro todėl, kad jis vaikas, o ne kad blogas vaikas ir motinai 
už tat nė širdies neįskaudina. Petriukas sektinas vaikams tipas, 
ir „Auksinis batelis“ turės pasisekimą skaitytojuose . Tai pir
moji tokia mūsų jaunimo literatūroj knyga, kur kasdienio gyve
nimo darbai ir rūpesčiai paimti į meniškus rėmus, palieka stilingi, 
prasmingi ir, be pamokslo, aiškia idėja sužiba skaitytojo, kad ir 
jauno, sąmonėje.

Autorė labai gražiai pravedė šioje knygoje ir amatų idėją, 
kuri šiuo laikotarpiu darosi tikrai aktuali mūsų gyvenime.

Knygos kalba gyva, taisyklinga, sklandi, ryšku aukštaičių 
tarmė. Ypatingai daug yra nuotaikingų ir gražių, vaikams su
prantamų gamtos aprašymų. Be to, galima dainuoti į apysaką 
įpintuosius eilėraščius. Taip miela knygą perskaičius pasidžiaugti 
sunkiai pasiektuoju Petriuko laimėjimu, kada jis gali savo darbu 
palengvinti sau ir savo motinai gyvenimą — Petriukas tampo 
švitančią armoniką. Malonu, todėl, kad „Sakalas“ šį kūrinį pre
mijavo.

Periodikoje...
Be atskirų leidinių dar daug mūsų perijodikoj skaitėme ir 

skaitome vykusių novelių: „Mėlynos akys“, „Migla“ ir kt. Apie 
spausdintąją „N. Vaidilutėje“ „Miglą“, atsiliepė net iš Amerikos, 
prašydami atsiųsti ir į Amerikos lietuvių laikraščius tokios nuo- 

’ taikingos, kūrybiškos beletristikos.
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Rašytoja bendradarbiavo ir bendradarbiauja visoj eilėj mūsų 
kultūrinių žurnalų: „Skaitymuose“, „Tautos Vaire“, „Klaipėdos 
Žiniose“, „Židiny“, „Naujojoje Romuvoje“, „Pan.Bąlse“, „Ateity“, 
„Ateities Spinduliuose“, „Saulutėje“ ir kt. Paskutiniu laiku dau
giausia, rašo „Naujojoje Vaidilutėje“, kaip vieninteliame moterų 
inteligenčių žurnale. Miela poetė labai daug galvoja ir rūpinasi, 
kaip išjudinti moterų iniciatyvą — daugiau pasireikšti viešumoj 
kūrybiškumu," savarankiškumu, solidarumu, savo teisių stiprinimu.

Palietus trumpai rašytojos Br.Buivydaitės darbą, galima 
konstatuoti, kad iš vasariškai dainuojančios lyrikės, išaugo visai 
savystovi kūrėja ryškiu veidu, reikšminga išraiška ir pasisakymu.

Ateities planai 
t :

Artimiausioj ateity, pavasariop, pasirodys vėl nauja Br. Bui- 
vydaitės knyga jaunimui „Trys Bičiuliai“, su Šv. Min. Kn. Tikr. 
Kom. aprobata, leidžią „Šakalas“, iliustruoja Tarabildaitė.

Šioje knygoje autorė paima neturtingos šeimos berniuką, 
kurį krikštatėvis išsiveža į Kauną mokslinti. Susidėjus aplinky
bėms, Gedukas lieka vienas ir turi pats savimi rūpintis. Patenka 
į vargą, nebeturi nei kur prisiglausti. Bet, jojo pašaukimo balsas, 
glūdįs sielos gilybėje, šaukia jį kovoti visomis jėgomis, nepabūgti 
nei šalčio, net bado. Jaunuolis eina prieš audrą, laužia vieną 
kliūtį po kitos, kol pagaliau pasiekia to, kad jojo pašaukimas 
menui — pravirksta smuike virtuoziškumu. Kiti du, Geduko var
go dienų draugai, taip pat, tik jau kitoje darbo srity, pasiekia 
tikslo. .

„Trys Bičiuliai“ savo stiliumi, idėja ir kompozicija paragins 
skaitytojus' siekti gražaus tikslo, nesustoti nė prieš jokią kliūtį, 
bet sukaupti jėgas, sužadinti iniciatyvą - laimėjimas užtikrintas. 
Jaunimas neturi linkti, kaip nendrė, verčiau lūžti, kaip ąžuolui.

Lietuviams nevalia suglebti!
Bronė Buiyydaitė šiomis jaunimui skirtomis knygomis „Auks. 

bateliu“, „Trimis Bičiuliais“ — atvertė naują jaunimo literatūros 
lapą. Lig šiol neturėjome, be lengvo it gražaus pasiskaitymo da
lykų, tokių stiprios auklėjamosios reikšmės veikalų.

Žada pasirodyti 3-čiasis eilėraščių rinkinys „Po Žilvičiais“. 
Šis . rinkinys, ’ kiek tenka pastebėti iš periodikoj spausdintų eilė
raščių, bus daugiau filosofinio pobūdžio, gilesnės prasmės ir te
momis įvairesnis.

„Atverstų Lapų“ II dalis, nekantrių skaitytojų klibinama, 
kaip pati rašytoją pasisakė, taip pat žada pradėti gimti, dar da- 
bar baltučiuose lakštų pluoštuose.

Rašytojos kūrybinis darbas, kaip atrodo iš pasikalbėjimo % 
su ja, krypsta daugiausia į lyriką ir vaikų literatūrą.

Br. Buivydaitė labai daug skaito. Atydžiai stebi mūsų lite
ratūrą, daug skaito rusų ir lenkų kalbomis. Mėgiamiausi rašyto-
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PIERRE E’ERMITE

Raudona užrašų knygelė
■ * -

Gruodžio 30 d., važiuodamas taksi, radau jame mažą užra
šu knygelę.

Ji, matyt, buvo iškritusi iš kokios nors keleivės rankinuko.
Knygelės šviesiai raudonos odos viršeliai, nuo dažno var

tymo tarp pirštu ir nuo artimos kaimynystės su pudros dėžele, 
buvo pasidarę tamsiai raudoni. I

Buvau priverstas ją, tą užrašu knygelę atidaryti: reikėjo 
sužinoti, kam ji priklauso.

Bet, deja, jokio vardo, jokio adreso, kaip ant visu poniu 
vizitiniu korteliu.

Pradėjau tą knygelę vartyti.
Skaičiau... beveik medituodamas... prie paslapties slenksčio, 

už kurio buvo atsakymas, kur turėjo dingt besibaigią metai.
Ką aš ten radau...?
Nieko ypatingo. ■. < .
Štai daugelio metu savaičių vedamasis motyvas... Aš per

rašiau pažodžiui, eilutes vieną po kitos visai į Jas nesigilindamas.
Pirmadienis: soda. —2 vai. siuvėja. — 3 vai. tenisas.— 6 

vai. arbata. — pietūs pas ponus G...
Antradienis: 9 vai. rendez-vous kirpėjui. — 11 vai. .modistė 

(Mano skribėlaitė blogai guli; plaukai slenka). — Pietūs „Conti
nental“; Henrikas...? — 3 vai. golfas.

jai — Tolstojus, Turgienevas, Gogolis, Sienkevičius, Ožeškienė, 
Selma Lagerlöf. Visai nemėgstanti nuotykiu romanu.

Rašytoja dabar gyvena Tauragėje. Vasaras, bemaž visas, 
praleidžia Anykščiuose pas mamytę. Neištaigingi, bet jaukūs na
meliai vasarą apglobti tvaskančiais žiedais, kuriuos poetė taip 
mėgsta, žilvičiai prie upeliūkščio, kurs po audros virsta tikru 

\ kalnu upeliu. Todėl visa jos kūryba ir yra mūsų saulės spindu
liu žaismas, o ne svetimu kraštu pagauti įspūdžiai. Lietuviškas 
žodis, lietuviška siela, bet paskaitykime geriau jos kūrinius, iš ju 
geriausia pažinsime mūsų rašytoją. •
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Trečiadienis: 10 vai. sporto salionas. — 1 vai. pusryčiai 
pas ponus G... — 3 vai. nešu Kri—Kri pas veterinorių. Jis ne
gali ėsti mėsos... — 5 vai. čiuožykla. — Opera.

Ketvirtadienis: keltis 10 vai. — 11 vai. manikiūras. — 3 
vai. susitikimas „International“. —-8 vai opera „Faustas“.

Penktadienis: keltis lO1/^ vai. — pusryčiai pas Prųnier. — 
2 vai. išsirinkti krepą — Georgette juodąjį. —- 3 vai. tenisas. — 
5 vai. Kri-Kri vis dar nesmagus. — 6 vai. meniškas-sufrizavi- 
mas. — Framais ar Pleyel...?

Šeštadienis: 10 vai. skubiai telefonuoti dėl skrybėlaitės, ku
ri vis blogai guli. — 11 vai. dantistė. - Pietūs pas ponus G...— 
4 vai. mechaniška sąskaityba. — 5 vai. arbata, ponia M. — 9 vai. 
Ttrais ar Cheveaux de bois?

Aš galėčiau tęsti taip toliau per visas tris šimtus šešiasde
šimt penkias dienas, nes šioje mažoje raudonoje knygelėje yra 
beveik visų dieni; numeracija. Aš pats galiu jums pasakyti, kad 
Kri-Kri nudvėsė ir, kad veterinoriaus sąskaita buvo 797 frankai.

Kas yra ši moteris?
Prancūzė ar svetimšalė...?
Šeimos motina, ar senstelėjusi mergina...?
Ar ji turi tikrą vyrą...? Ar draugauja su kokiu pasimetėliu..?
Aš nežinau... Bet, nežiūrint viso to, mane ši knygelė apgin

amo. Nežiūrint jos tamsiai raudonos spalvos, aš ją matau rau
doną, visai raudoną. Ir, nežiūrint jos menkumo, ji man atrodo 
sunki, labai sunki, ypač, atsakingumo svarstyklėse.

Kodėl..? Kodėl taip gražiai! Ši knygelė rodė laiką praleistą 
išskėstomis rankomis, besijuokiant, išplėstomis akimis.

Taip, ji rodė tik tiek.
Šiame dienoraštyje nebuvo- vietos šventai datai, išpažinčiai, 

sunkiai valandai, mišioms, meilės darbams, maldai. Laiko buvo 
tik džiaugsmui, malonumams, rūbams ir mažam Šunyčiui. —

Ar ši moteris, pagaliau,-neturi nei gyvy, nei mirusių tėvu? 
Ar ji niekad nekentėjo? Aš abejoju... Aš to jai linkiu.

AŠ labai myliu šunis. Bet jokiu būdu ne juos vienus. Juk 
yra meiles hierarchija.

Toliau aš galvojau apie tūkstančius kitų panašių mažų die-
tf * ' • k 4 " • " , « ‘ ,noraščio knygelių, kurios užverčiamos, beveik visur, naujų metų 
angoje!

O kad jos nebūtų panašios į šią raudoną užrašų knygelę...
Nedrįskime ten rašyti tokių dalykų, kurie būtų pavojingi 

paskutinei dienai. J ,,
Laikąs nėra vien pinigams, jis yra amžinybei. *
Kiekvienais metais ši knygelė atimama mums iš rankų, kaip 

atimamas darbas mokiniui egzaminų gale^
. Kiekvienais metais...? Kiek kartų Dievas nelaukia metų ga

lo!.;. Kiek kartų nebaigiama programa. įrašyta iš ryto puslapyje!
- 4 ’

. -v . * • 4 ‘

' • L » . .' .

‘ . 79
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-— Visuomet būk pasiruošęs: aš ateisiu pas tave kaip vagis!...- 
pasakė Kristus.

Mirtis beveik visada užklumpa iš. netyčių.
O jūs mažučiukės dienoraščių knygelės!... Silpni ir gražūs_ 

daikčiukai, raudoni ar mėlyni, žali ar juodi. Jūs, kurie atrodote 
niekai, jūs esate viskas!...

Jūsų puslapiuose telpa visų mūsų pastangų pažymėjimai; jie 
grafiškai atvaizduoja mūsų žygį į didžiausią gėrį arba duoda in
tymų mūsų gyvenimo tuštumo liudijimą,... liudijimą parašytą mūsų 
pačių ranka... Krepas Georgette, frizavimas, manikiūras... manikiū
ras, frizavimas, krepas Georgette....

Aš trokščiau, kad ant tavo baltų lapų išsirašytų tikrai dideli 
dalykai... kilnūs dalykai... galingos realybės, gražūs polinkiai šir
dies, atsiduodančios vien aukštybėms!...

Kad aš neužpildyčiau šių puslapių nei pykčiu, nei blizgučiais, 
nei tuščiais niekniekiais...

Kad niekuomet neuždaryčiau šio dienoraščio su nuodėme, 
kuri degintų mano širdį!:..

Kad nematomai mano angelas jį galėtų skaityti per amžius...
Ir kad vėliau, kai viskas su manim bus baigta...
... Kai išmuš valanda, po kurios niekas , man daugiau nieko 

negali...
... Kai žiauri Dievo ranka kiekvienų metų dienoraštį atiduos 

į teismą, kur aš pats dieną po dienos turėsiu pasisakyti savo 
gyvenimą... o kad aš jus, jūs raudonosios ar mėlynos, žalios, ar 
juodos užrašų knygelės, matyčiau kaip savo draugus...'

Nes jūs būsite pripildytos mano išorinio ir vidinio gyveni
mo realybių... •. . :

Nes jūs liudysite apie mano silpnumą, bet ir apie mano pa
stangas išnaudoti mano talentą... daugiau „būti“, kaip „atrodyti“.

... Ir kad tas fygos medis būtų atidavęs keletą savo vaisių 
drąsiam žiauraus pietų paukščio snapui, jis nebūtų bevaisis...

Ir kiek gražių fygų būtų buvę kasdien ir vis daugiau ir 
daugiau, saugojamų Mokytojo troškuliui...

O jūs užrašų knygelės...
;.. jūs mažieji dienoraščiai!...

• • ' « • *

Vertė P r. Tamošaitis
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PROF. PR. DOVYDAITIS

Iš mano ankstybiausių 
atsiminimų

(Tęsinys iš „N/Vaidilutės“ 1936 m. 12 Nr., 493 pusi.)
' ■ " * * *• • '■ " .. . *

Įvado vietoji ' Mano senelio ir tėvelio pavardės 
būta... sulenkintos

Prieš rašydama^ toliau mano ankstybiausios jaunystės atsi
minimus, nusprendžįąu jiems sudaryti spielčius bei griaučius,, kad 
jie nebūtu tik kokia-masė be formos. Tokiais spielčiaiš kiekvie
name pasakojime apie įvykius, vykusius per tam tikrą laiko tarpą, 
eina chronologinės datos. Tat nusprendžiau bent kiek susirast mano 
giminės genealoginiu datv, pirmiausia mano a. a. tėvelio gimimo 
datą. Tuo tikslu pradėjau teirautis senuose dokumentuose.

Mano gimtasis Runkiu kaimelis, apie kurį praeitą kartą pla
čiau kalbėjau, seniau atskiro vardo neturėjo, o buvo laikomas da
limi už keleto kilometru esamo didelio Kardoku kaimo, nusidrie
kusio pa Višakiu Višakio aukštupy. Kardokai buvo arčiau Zapyškio 
ir priklausė senai Zapyškio parapijai dar ir tuomet, kaijaūbuvo 
įsikūrus ir Višakio Rūdos naujoji parapija (pirmiau buvusi Zapyš
kio filija). Dėl to mano tėvelio gimimo metrikų Višakio Rūdoj 
pasirodė dar nėra; j u teko ieškoti Zapyškio parapijos archyve. Jie 
ten ir buvo surasti.

Kai dabartinio Zapyškio klebono kun. A. Ž igo dėka pirmą 
kartą dirstelėjau į mano tėvelio (41924 m.1 Rugpiučio mėn. 3 d.) 
gimimo metrikų nuorašą, tai gavau smarkiai nustebti ir akims 
nebetikėjau! Ne dėl to, kad mano tėvelio gimimo aktas surašy
tas lenkiškai, — tai juk visai paprastas reiškinys,—bet, kad mano 
senelio ir mano tėvelio pavardė čia skamba „poniškai”: Dcrwido- 
mcz (kilm. Dawidowicza). Nenusikvatokite, gerbiamosios skaity
tojos! Ir aš galiu pasigirt savo „poniška“ kilme! Kad ir mano 
senelis tame dokumente įrašytas buvęs tik daržininkas, t. y. daržo 
savininkas (ogrodnik), bet vis tik „ponišką“ pavardę turėjęs: Da- 
widowicz!

„Dūšioje“ nušispjovęs dėl tokios mane ištikusios netikėtos 
„garbės“— kad ir aš „poniškos“ kilmės esu, — nusprendžiau

1 Ne 1923 m., kaip .Ateities“ 1936 m. 12 Nr. 451 pusi, klaidingai pasakyta.
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pasiknisti giliau ir pažiūrėti, o kokią pavardę yra turėjęs mano 
senelis jo krikšto metu. Ir kai vėl kun. A. Žigo pastangomis 
gavau pamatyt mano senelio krikšto metriko nuorašą, tai atsipei
kėjau, atsidusau lengviau, nes pasijutau „poniškumo“ našta nusi
kratęs. Mano senelio Jurgio gimimo akte (gimęs 1 823 m. Balan
džio mėn. 12 d.) jo ir jo tėvo Augustino pavardė skamba: Dawidaytis 

—(kilm. Dawldaycia). Taigi, mano senelio ir mano tėvelio pavardė 
buvo padariusi metamorfozę: krikštijamas jis buvo Da'widaytis 
(kaip ir jo tėvas); kai jis, 27 metu amžiaus turėdamas, pristatė 
krikštui savo, rodos, vyriausią sūnų Motiejų, tai jau jo pavardė 
buvo Dawido'wicz, kuri, žinoma, tokia teko ir jo sūnui. Kaip tokia 
metamorfozė išaiškinti? Nagi, labai paprastai: Lietuvos lenkinimo 
banga per bažnyčias XIX šmt vidury buvo pasiekusi taip pat ir 
Zapyškio parapiją ir sulenkinusi čia mano senelio bei mano tėve
lio pavardę, — iš Dovydaičio padarydama nelemtą Davįdovičiu.. 
Bet rusiškuose mano tėvelio dokumentuose jis visur įrašytas Dovi- 
dattis, kaip kad, atsimenu, ir nuo ugnies draudimo paraše, prikal
tame viršum mūsų senosios grįčios dttnj, buvo rusiškomis raidė
mis parašas: Zastrachovannij Jurij Dovidaitis. * ' ■ “ w .

Truputis chronologinių spielčių
Mano a. a. tėvelis Motiejus, Jurgio sūnus, yra gimęs 1 850 m. 

sausio mėn. 16 d Mano mamutė Marijona Bunkartaitė yra gimusi 
1868 m. gegužės m. 31 d. Jųdviejų sutuoktuvės įvyko 1886 m. sau
sio m. 19 d. (tą pačią dieną buvo vestuvės ir tėvelio brolio, dve
jais metais už jį jaunesnio, Izidoriaus, nuėjusio gyvent į Nendri
niu kaimą, pašešupy, Pilviškių parapijoj).

. Aš gimiau 1886 m. gruodžio m. 2 d. Vienas pačiu anksty- . 
Liausiu mano atsiminimu (mano jaunesnio broliuko Juozuko mir
tis) eina iš 1890 m. pabaigos (nes jis buvo gimęs 1889 m. gegu
žės m.28 d. ir mirė^apie 11 2 metu amžiaus). Mūsų grįčia buvo 
parduota ir nugriauta 1891 m. vasarą. Sis įvykis mano atsimini
muose yra ryški riba, skirianti juos į pačius ankstybiausius (iš 
senosios grįčios) ir vėlybesniuosius (iš naujųjų „stubu“), kurias 
praeitą kartą plačiau aprašiau.

Kitos ankstybiausios tokios ribos yra metai: 1896 (Višakio 
Rūdos pradedamojon mokyklon įstojimas), 1900 (piemenavimo 
pabaiga ir lauko darbu pradžia, kai mano dėdė ir krikštatėvis, 

—— tėvelio brolis Povilas, iš mūsų šeimos išėjo į žentus), 1903 (įsto
jimas 5-an skyrių n va d. pavyzdinės mokyklos prie Veiveriu mo
kytoju seminarijos), 1908 (gimnazijos baigimo eksternu egzatninu 
išlaikymas Marijampolėj ir Maskvos universitetan įstojimas).

Čia aš betgi stengsiuos gaivint atsiminimus daugiau tik is 
anapus ir šiapus ankstybiausios ribos, t. y. prieš 1891 metus 
ir po ju, betgi neperžengdamas antrosios ribos, t. y. 1896 metu.

■ ■ 82 ... ' '
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Mano gyvenimo pirmojo penkmečio įvairus pritikimai, 
kurty aš pats buvau dalyvis

1. Išnarinta ranka ir Višakio Rūdos „daktaras“
r * , . . •» . ’ » ■

Prieš užgavėnes vieno sekmadienio. pavakary, jau prietemoje, 
visiems namiškiams grįčioj ramiai besišnekučiuojant, tarnaitė Bra- 
zaičiukė sumaniusi mane paŠokint ir paėmusi už kairės rankos 
pradėjusi sukt aplink save. Jai stipriau-—timptelėjus, aš smarkiai 
aiktelėjęs. Ir kai mama ar tėtė , priėję pažiūrėt, kas čia atsitiko, 
tai pamatę, jog aš nevaldau rankos... Dėl to, rytojaus dieną mane 
nuvežė į Višakio Rūdą pas artimiausią „daktarą“.

Tas „daktaras” tai buvo „prūselis“, t. y. aplietuvejęs vokie
tis protestantas, kokiu dažnai pasitaiko Žanavykijos bažnytkai
miuose. Jo pavardė buvo Riedberger (sk. Rydberger), bet žmo
nės ją buvo sulietuvinę į „Lidbergį“. Tarp kitu amatu jis ir 
„daktaryste“ vertėsi. Saikas juokais jį Rūdos „burmistru“ va
dindavo.

Lidbergis mano ranką apžiūrėjęs ir tuoj suradęs tikrąją jos 
nevaldymo priežastį. — Mano namiškiai buvo manę mano ranką 
esant išsuktą kur per alkūnę; o Lidber gis tuöjau suradęs ją esant 
išnarintą iš peties. Stipriai spustelėjęs, aš smarkiai riktelėjęs ir 
ranka buvusi atstatyta į vietą. Po kiek laiko visai sugijo.. — Apie 
šį įvykį žinau beveik tik iš namiškiu pasakojimu; aš pats jo be
veik neatsimenu.

. t . , • ’ • '
t *

k

2. S u si ti k i m a i s u gyvatėmis — tikromis ir
į s fy a i z d u o t o m i s

o . • 4 •

Pirmosios gyvatės, su kuriomis man gyvenime teko susitikti, 
buvo ne kokios alegorinės, dvikojės, bet tikrosios Lietuvos gyva
tės, įvairiais vardais vadinamos: marguolės, pantinės, juodosios ir 
kitaip. Mat, mūsų trobos stovėjo gerokame gyvatyne — pagiry, 
arti apydrėgniu vietų. Dėl to ir man ir mano jaunesniems bro
liams tekdavo ir su gyvatėmis susitikti. Mano broliams tie susiti
kimai jokiu žymiu nepaliko, bet aš dar ir dabar kairiame kaklo 
šone turiu gyvatės „pabučiavimo“ žymę, mažo randelio pavidalu.

Esu buvęs marguolės „bučiuotas“ net du kartu. Pirmąjį 
„bučinį“ gavau vieną pavasario dieną rasodą besodinant. Tėve
lis su podžiu (krikštatėviu) darė lyses (netoli trobų). Darbą bai
gus, tėvelis nuėjęs, o podis atsisėdęs pailsėt. Aš netoliese podžio 
raičiojausi po pievą...

Vakarop jau mano burna taip buvo sutinusi, jog akies ne
buvę matyt. Visiems namiškiams pasidaręs „striokaš“. Senelis 
liepęs tuoj kinkyt arklius ir kogreičiausiai, dar saulei nenusilei
dus, vežti mane pas Trapaną, kad „užžadėtu“. O tas Trapanas 
gyvenęs Kardokuose, apie 5 km. atstume. Mama įdavusi duonos 
gabaliuką bei druskos žiupsnelį ir išleidusi pas udaktarą“. „Dak-
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taras” paėmęs duoną su druska, suminkęs, pažiūrėjęs į žaizdą ir j 
davęs man suvalgyk Po kelių dienų mano veidas atslūgęs ir aš .j 
pasveikęs. . į

Taip pasakoja mano mamutė. Aš pats gerai atsimenu tik 
susitikimą su užžadėtoju Trapanu. Ar važia vova su tėveliu į Kar- 
dokus, neatmenu. Bet aiškiausiai atmenu, kad Trapaną suradova 
Judrės Rūdoj Guliono lauke, pavišaky galvijus beganantį. Ir, ro- “ 
dos, kad dar buvo tik popietė, o ne vakaras. Aš dar aiškiai atsi
menu ir tuos vartelius iš kelio į Guliono lauką, pro kuriuos tė
velis nuėjęs atkvietė pas mane Trapaną. Man dar rodosi, kad tuo
met aš ar tik ne antrą kartą jau buvau tam „daktarui“ prista- 7 
tytas, nes jis, mane pamatęs su ištinusiu veidu, ištarė: „Tai, vai
keli, jau tau i r vėl..?- O aš taip pat, kaip koks nemenkas vy
ras, jam į tai atsakiau: „Taigi, taigi, dėdele!“

Bet gal būt tai buvo pirmasis mano su Trapanu susiti- ; 
kimas, nes mamutė tvirtina, kad aš iš visa tik du kartu buvau 
gyvatės įkąstas, o antrasis įkandimas įvyko visai kitokiomis ir 
daug nuostabesnėmis apystovomis.

Būtent, antrasis įkandimas įvykęs... žiemos metu. Buvę ši
taip. Senojoj grįčioj, kaip paprastai, stovėjo didelis duonkepis pe
čius. Erdvė tarp pečiaus ir sienos buvo vadinama užpečkiu; tai 
buvo jauki, nes šilta vietelė; ir dėl to vaikų mėgiama, ypač žie
mos metu; čia mes ir miegodavome.

Kadangi pečius nebuvo statomas ant pat žemės, bet kiek 
aukštėliau, ant padėlkų, tai ir po pečiaus apačia rasdavosi bent 
kiek tuščios vietos. Vieta po pečium kitur teisingai vadinama pa- 
pečkiu; pas mus ji buvo vadinama „pečka”. Pečkoje žiemos me
tu būdavo laikomos vištos. Ten jos ir kiaušinių padėdavo. Bet 
juos iš ten iškrapštyt ne bet kas galėdavo, nes ne bet kas ton 
pečkon (pas mus sakydavo: po pečka) įlyst sugebėdavo; tai suge
bėdavo padaryti tik toks vyras, koks aš anuomet buvau. Dėl to 
tat man ir tekdavo kartas nuo karto, pilvu šliaužiant, daryti eks
pedicijos po pečka į vištų karalystę, tikriau sakant, į tą žiemos 
meto vištų tvartelį ir išnešt iš jo kiaušinius.

Taigi, anuomet . darydavau papečkin tokias ekspedicijas, 
kokių šiandien daro speleologai (urvų, žemės tuštumų tyrinėtojai), 
taip pat pilvais šliauždami į požemių tuštumas. Ir kaip speleo- 
logams gręsia įvairūs pavojai, taip ir mano anos ekspedicijos ne
buvo visai be pavojų; pav., kilstelėjai . galvą aukštyn ir junti, 
kad jau tave už plaukų pačiupo apatinių pečiaus medinių grįstų 
atšaižos ir peša nepaleisdamos. • . '

Bet vienoj tokioj ekspedicijoj mane buvo ištikęs dar dides
nis pavojus — susitikau su ten tūnojusia, matyt, nuo žiemos šal
čio pasislėpusia, gyvate. Nes iš vienos tokios ekspedicijos grį
žus, man staiga pradėjo tinti kaklas ir burna; taip sutino, jog 
net pajuodavo. Namiškių niekas negalėjęs suprasti, kuri to prie
žastis; namiškiai manė, kad votis; visu kuo dėję, tepę, O senelis
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Prof. Pr. Dovydaičio 
mainytė Marijona Dovy
daitienė (su dukteryte). 
Jaunatvėj buvusi dainy mė
gėja, ji dar ir senatvėj 
daug dainų moka. Antai, 
savo sūnui, studentui Jur
giui, dainy rinkėjui, ji su
dainavusi 43 dainas, kuriu 7 u
16 įdainuotos fonografe.

su senele vis tvirtinę, kad čia gyvatės įkąsta. Dėl to vėl 
buvę nuspręsta šauktis Trapano. Jį parvežę į namus. Užžadėjimas 
„pamačijęs“. Skaudulys pratrukęs ir iš jo išbėgę dvokiančio skys
timo.. Pavasariui atėjus iš pečkos išlindusi... gyvatė. Visi įsitikrinę, 
kad ji tikrai buvo mane įkandus...

Taip pasakoja mamutė. Aš pats šio įkandimo neatsimenu. 
Žygius po pečka gerai atsimenu. O kai dėl gyvatės grįčioj, tai 
neaiškiai atsimenu,, kad lyg tik kitame, negyvenamame grįčios gale 
vieną kartą užpečky buvau ar pačią gyvatę, ar kažką panašu į 
gyvatę užtikęs ir kitu namiškiu dėmesį i tai atkreipęs.

Nevienkartinis gyvatės įkandimas mano vaizduotėj, matyt, 
buvo sukėlęs gyvačių baimės, kaip rodo šis, jau ne tragiškas, o 
tik komiškas, pritikimėlis.

Vieną kartą senelis kažką veikė kluone (tas trobesys, vienin
telis iš senųjų trobų, ir dabar dar tebestovi; jis statytas 1871 m. 
tik iš gryno medžio, be jokio geležies gabalėlio). Ir aš prie jo bū
damas landžiau po visus kampus. Įlindęs į peludę (vieta pelams 
laikyti) įžiūrėjau ant grindų šiaudgaliuose kažką susiraičius ir 
juoduojant... „Gyvatė, gyvatė!“ — surikau išsigandęs ir šaukiau se
nelį. Tasai čiupęs pirmą pasipainiojusį pagalį atsiskubino į pe
ludę ir bumt, bumt ton vieton, kur kažkas juodavo. Bet sudavus
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Į tuos juoduojančius ir susiraičiusius daiktus atsiliepė.... geležies 
žvangėjimas. Nagi ten būta tik akselinės mašinos geležiniu raktu- 
Jie buvo nukritę į šiaudgalius ir, būdami kreivi, man pasirodė 
esą kaip tikros gyvatės. Tat senelis, bent kiek neprimatydamas, 
vietoj gyvačių knypavos buvo pradėjęs kulti tuos gelžgalius... 
Gelžgaliams sužvangėjus paaiškėjo, kad būta apsirikimo. Senelis 
nusijuokė, o paskui ir visi gardžiai juokėsi išmano perdėtos baimės

Kad galėčiau nuo gyvačių apsiginti, senelis man įtaisė laz
delę. Jos iš ranku nepaleisdavau ir kur eidamas per žolę jąja 
vis luopsėdavau į žemę, gyvates baidydamas. Įsismaginęs, pradė
jau ir žolėse landžiojančius viščiukus vaikyti, vis gyvačių ieško
damas. Už tai, žinoma, gavau mamutės barti.

Vėliau, dėkui Dievui, gyvatės manęs niekada ir niekur neį
kando, kad ir piemenaudamas basomis kojomis esu visokius viso
kiausius brūzgynus išlandęs, samanynus išmindžiojęs, balokšnius 
išbraidęs, dumblynus išklampojęs, ant samanų gulinėjęs ir raičio- 
jęsis. Kad neįvyktu gyvačių įkandimo, mamutė, moterėliu kaimy
nių patariama, užpirko šv. mišias, o aš, nežinau kieno nurodamas, 
vasarą pievose ieškodavau tokiu žolelių, ir jas valgydavau, kaip 
kokį nuo gyvačių nuodu imunizuojantį vaistą. Lietuviškai 
pas mus jas vadindavo an gi až oi ė mis, taip pat ir liežuvė
liais. Tai labai paprasta žolelė, didumo sulig kitomis papras
tomis pievos žolėmis, bet iš ju gana ryškiai išsiskirianti savo 
„liežuvėliu“ (sėkliniu pumpuru), bent kiek panašiu į gyvatės „lie
žuvį“, kuris yra stačias ir sudaro stiebelio tęsinį, tuo tarpu kai 
vienintelis lapelis yra nukrypęs į šalį. Šią mano mėgiamą žolelę 
aš seniau buvau pristatęs buv. Veiveriu seminarijos mokytojui J. 
Kairiūkščiui; pristačiau ją ir mūsų Universiteto botanikui, 
Dr-rui J. D a gi u i; iŠ jo ir tos žolelės lotynišką vardą pirmą 
kartą sužinojau: Ophioglossum viilgatutn, t. y. „ gyvatliežuvis pa
prastasis“. „Vadove Lietuvos augalams pažinti“ ši žolelė pavadin
ta d r i ež į ei e.

3. B u 1 v i u d u o b ė n į s m u k ę s -

Neturėjus bulvinės (bulvėms žiemai supilti patalpos) ar jon - 
visu bulvių nesutalpinus, bulvės žiemai būdavo užkasamos žemėn 
į apskritas duobes, pas mus rūšimis vadinamas. (Kur būdavo iš
kasamos kelios tokios duobės arti viena kitos, tai tokia vieta, 
jumoristiškai nusiteikus, būdavo pavadinama „bulvių kapinėmis“ 
ar „bulvių kapais“'. Pavasarį bulves iš duobiu išėmus, pačios 
duobės nebūdavo užkasamos, bet paliekamos ir kitai žiemai. O 
kad į jas neįgriūtu gyvuliai, jos būdavo iš viršaus grįstais už- 
grindžiamos ir kaupu žemiu užpilamos, kaip kad ir žiemos metu 
(tik mažiau sandariai).

Vieną kartą, ar pats vienas ar su seneliu netoliese trobų 
bęgogliriėdamas, aš radau tokį viršum bulviti duobės supiltą že- 
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mių kaupą ir ant jo užsilipęs, pradėjau straksėti. Grįstų būta vi
sai supuvusiu ir dėl to jie nė tokio vyro, koks aš anuomet bu
vau, sulig geru gaidžiu, neatlaikė. Grįstai triokštelėjo, žemės 
plumptelėjo ir aš su jomis nugarmėjau į kokių 2 metrų gilumo 
duobę (rūsį). Tik pasijutau, kad esu tamsioj vietoj atsidūręs; 
aplink visur tamsu, ir tik viršuj pro skylę- bent kiek spinkso 
balto dangaus. Ir kaip pradėjau visa gerkle klykti: „Tėtyti, po- 
dyti!“ Mat, prieš įsmukdamas duobėn buvau matęs, kad mano 
tėvelis ir podis nepertoliese nuo tos vietos lentas pjovė. Juodu 
išgirdo mano klyksmą ir atsiskubinę mane ištraukė, vis liepdami 
nežiūrėt aukštyn, kad į akis smėlio nepribirtų. 

* r
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: 4. B as a k o ją ž ar i j o s e ’

Kapeikai užkrapštyti Dovydaičių vyrai degdavo medines 
anglis pardavimui. Pirkdavo malkinių medžių, juos supjausty
davo sieksnio (2 metrų) ilgumo gabalais, sudėdavo į eiles parink
dami prie vieną kito lygaus Sausumo pagalius, apklodavo eglinė
mis šakomis ir apkasdavo žemėmis. Visa tai buvo daroma, kad 
medžiai sudegtų be liepsnos, nes tik taip susmilksiant pasidaro 
anglys. Tokį parengimą anglims išdegti pas mus vadindavo „ra- 
batka“. Sakydavo: reikia padaryt, užkurt, išdegt rabatką.

Rabatką užkūrus reikėdavo stropiai prižiūrėt, kad ji smilktų 
tolydžiai ir neužgesdama ir neįsidegdama į liepsną. Kad rabatka 
neužgesus, tai rodydavo išjos r ūksiantieji dūmai; o kad ji vienoj 
ar kitoj vietoj nepradėtų liepsnoti ugniai prisigriebus prie oro, tek
davo nuolat apmindžioti antjos viršaus sukastas žemes, kad smilks
tančios malkos būtų visai atskirtos nuo oro. Kai bet kurioj rabat- 
kos vietoj prasimušdavo liepsna, tekdavo skubėti su „greitąja pa- 
gelba“: užlieti ugnį vandeniu ir apkasti žemėmis.

Taigi, aš matydavau, kaip tėtė ar podis, užsilipę ant rabat- 
kos, ją mindžioja. Jie mindžiodavo, žinoma, apsiavę klumpėmis. 
Vieną kartą ir aš užlipęs ant smilkstančios rabatkos viršaus pra
dėjau ją mindžioti. Buvau, kaip paprastai, basas. Betrypdamas, 
pataikiau ant tokios vietos, kur rabatkos viršus jau buvo beveik 
pradegęs ir ugnies būta arti paviršiaus. Plonas sluogsnis neiš
laikė ir aš šmaukšt ir įkišau visą pliką blauzdą iki kelio į ža
rijas.... Žinoma, buvo riksmo. Koją pats ištraukiau. Namiškiai 
ėmė apdegusią koją „liekavot“. „Strielčius“ (dabartiniais termi
nais: eigulis) Ambrasas pataręs reikiant vaiko koją taukais ištepti. 
Kai mamutė ištepus, tai visa koja iki kelio vienų pūslių pasi
dariusi. Tai bent „liekarstos“ „pafmačijo....“

5. Vietoj b ui ko s... budę (galas tu vą)
Buvo vasaros pradžia. Vyrai rengėsi pradėt šienauti ir pa- 

liai klėtį (svirną) taisėsi dalgius. Išplakę dalgius plaktukais, ka
lė juos prie dalgiakočių. Buw daug kauškinimo.
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Ir aš aplink juos besisukinėdamas panorau kuo nors ir ką 
nors pakalti. Kadangi neturėjau plaktuko, tai paėmęs čią pat bu
vusią visai naujintelę, nes' tik praėjusį sekmadienį nupirktą tėve
lio budę (galastuvą dalgiui galąsti), pradėjau jąja, lyg kokiu plak
tuku, kalt į priklėčio rąstą. Budė tuojaus trūko pusiau. Sudau
žytą budę metęs, nukūriau už klėties. Ir, žinoma, nebuvau už tai 
pagirtas. Bet tur būt mamutė mane užtarė, pažadėdama kitą bu
dę nupirkti.

Artimiausiame sekmadieny mamutė nusivedė mane bažny
čion. Po pamaldų nusivedė pas, nežinau kokį, žydelį, kuris turė
jo ir „pyragų“ (baltos duonos), nes norėjo man nupirkti bulką. 
Privedus prie stalo su bulkomis, mamutė liepė man išsirinkti pa
čią gražiausią. Aš pradžioje mamutei pamažu šnabždėjau, kad man 
nepirktų bulkos, o jos vietoj nupirktų budę; bet kai paskui ir ki
ti aplink stovintieji pradėjo mane varu varyti, kad rinkčiausi bul
ką, aš, netekęs kantrybės, visiems girdimai garsiai pareiškiau:. „Aš 
noriu, kad man velyk budę nupirktų“. Visi tai girdėjušieji, neži
nodami tokio mano noro giliųjų motivų, žinoma, pradėjo kvatoti. 
Mamutei teko paaiškinti, kam man ta budė buvo reikalinga...

0. Kumelys antspaudavo antakį
Parvarė iš lauko arklius pagirdyti. Aš pasislėpiau už pašiū

raitės stulpo paliai kampą kluono ir pradėjau praeinančius arklius 
baidyti. Arkliui pro stulpą praėjus, aš iš jo išlįsdavau ir suprunkš- 
davau, rankomis suplumpsėdavau, kojomis sutrepsėdavau, žodžiu, 
darydavau, kokį tik galėdavau, didesnį triukšmą.

Vieną kitą keturkojį tuo būdu pabaidyt pavyko. Arklys iš
sigandęs nulapnodavo per kiemą riščia. Bet vienas kumelys ki
taip sureagavo į mano sukeltą triukšmą. Kai tik aš iššokau iš už 
stulpo ir savo triukšmąvimą padariau, jis man paskutinės kojos 
kanopa į kaktą plumpt, o aš keberiokšt. Ir pasidarė aplinkui an
takį juoda antspauda. Galėjo ir akis lauk išlėkti. Bet, dėkui Die
vui, akis nebuvo paliesta. Dėl to nežinau kokiomis „liekarstomis“ 
klėty patepus, „antspauduotas” antakis išgijo.

7. Lėkiau zovada į bažnyčią •
Viena pavasario ar vasaros šventadienio rytą namiškiai ren

gėsi važiuoti bažnyčion. Vyrai pasikinkė bričkelėn arklius. (O bu
vo spartūs žirgeliai: šyvis ir širmis). Privažiavę ties grįčios du
rimis, bričkutę su arkliais paliko nepririšę, o patys nuėjo rengtis. 
Aš tuo tarpu sėdėjau bričkoj ir botagu štnigojau į visas puses. 
Nežinau, ar aš arkliams buvau botagu sukirtęs, ar jie šiaip ko 
kito buvo pasibaidę, bet tik staiga šoko abu ir pasileido zovada 
iš kiemo pro vartus keliu į girią. Aš sėdėjau bričkoj ir klykiau 
kiek išgalėdamas. Pabėgę varsnas arkliai pagiry pribėgo kryžke
lę ir, mano laimei, vienas pasuko vienu keliu, o kitas kitu keliu.
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To rezultatas buvo toks, kad’ arkliai su brička užlėkė ant tarp-
ii

mano trumpą, bet įspūdingą kelionę baigė ir susitaisę ark 
liūs išvažiavo bažnyčion.

Vieną kartą buvau smarkiai susirgęs. Tuo laiku mūsų na
muose siuvo „kr i ančiai“. Nusprendė reikiant ir man skrandutę 
(kailinukus) pasiūt. Apie tai išgirdęs, kad ir sirgdamas ir karš
čiuodamas, iš užpečkio atsiliepiau garsiai, kad visi girdėtu- »Pa
darykit, kad mano skrandutės kišeniai būtu bent nuo kvortos!“ 
Šito pareiškimo aš pats neatsimenu; jį žinau iš mamutės.

Kitą įvykį, susijusį su mano tualetu, aš ir pats atsimenu, 
nes jis bus iš bent kiek vėlesnio laiko. — Ir vėl siuvo pas mus 
siuvėjai (siūdavo taip pat ir „šiančiai“, t. y. batsiuviai). Tą kartą 
man pasiuvo rausvos medžiagos žiponelį. Juo apsivilkęs jaučiau
si didelis vyras esąs. Tokią mano savijautą vieną kartą net vie
nas kaimynas per apsirikimą patvirtino. Buvo šitaip.

Į mūsų (Runkiu) kaimą buvo atėjęs į žentus iš gretimos 
parapijos vienas žmogelis — Matas Palukaitis. Jis buvo labai že
mo ūgio; dėl to jį visi vadindavo MatjuŠėliui Vieną kartą šven
tadienį aš, savo naujuoju žiponėliu apsivilkęs, žiemos metu su ki
tais namiškiais pėkščias klemšiojau į Rūdą (į bažnyčią). Gulionu 
kaime mus pasivijo važiuoti kiti kaimynai. Vienas ju, mane pralenk- 
damas, iš rogių maloniai pakalbino: „Ar dar nepavargai, Matjušė- 
li?...“ Mat, jis pamanė, kad čia žengia tas, nesenai į Runkius atsi
kėlęs, Matas Palukaitis... Mano namiškiams, ypač mano podžiui, 
iš tokio apsirikimo, mane palaikant per išaugusį žmogų Matą Palu
kaitį, buvo gardaus juoko...
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Prieš man pradedant vaikščiot į Višakio Rūdos mokyklą, 
Runkiu kaime buvo vienas vyrukas, tą mokyklą jau neva baigęs, 
ir dėl to dideliu išminčium dėjęsis. Jis buvo Runkiu „strielčiauš“ 
Pivnickio sūnus — Petras Pivnickis. Su kitu tokiu pat „išmin
čium“ iš kaimyninio Jūrės kaimo (Šukaičiu) juodu negirdėtiems

matuodavo, matininko darbus tikrindami. Apie šukaitį žmonės 
juokdamiesi pasakodavo, kad jis buvo rašęs Rusijos vyriausybei 
Petrapilin raštą^ įrodinėdamas, kad... Kauno tvirtovės planas esąs 
visai netikęs. Paskui jį dėl to šaukę į Petrapilį pasirodyti, kas 
jis čia toks esąs per galvočius. To vizito finalas buvęs toks, kad 
žandaras jam su nagaika taip rėžęs per nugarą, kad net jo 
linį švarką prakirtęs, ir tas „inžinierius“ paskui grįžęs is 
pilio vieną koją apsiavęs batu, o kitą... vyža apsimovęs...

Petra -
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Taigi, vienas šių dviejų astronomų, geodetų ir karo inžinierių—Petras Pivnickis kartą mane egzaminavo. To egzamino, deja, aš tik vieną klausimą beatsimenu (veikiausiai, kad tas egzaminas ir tebuvo iš to vieno klausimo): „Kiek yra rublyje skatikų?“ — klausė manęs. Aš atsakiau: „Du šimtu“ ir gavau pagyrimą. Apie Višakio Rūdos pradedamosios mokyklos programą jis sakydavo, kad jos visą kursą išeiti, tai reiškė mokėti nupiešti... voverę (nusižiūrint į piešinio pavyzdžius, kurių, sąsiuviny voverė buvo nupiešta paskutiniame puslapy).Vieną kartą kaimyno „mandras“ bernas sumanė mane, tur- : būt, sukonfūzyt ir savo gudrumą parodyt kaimo gražuolių akyse. Jis manęs paklausė: „Na, Prany, kada tu ant liosų eisi“ (t. y., kuomet karinėn tarnybon būsi šaukiamas)? Aš nė kiek nesusi- kontūzijęs atsikirtau: „Aš jau esu ant lioSų buvęs!...“Tuo būdu užspęstas man pinkles buvau vienu akimirksniu likvidavęs, mano konfūzytoją sukonfūzijęs, mergoms sukėlęs juoko, o sau pelnęs sąmojaus renomę.
• * ■ . ‘ ■ ■

* * .Na, bet šitų niekelių užteks. Dabar norėčiau dar kai ką pridėt iš kitokios rūšies atsiminimų, būtent, iš turinčių „platesnės“ reikšmės anos gadynės mano gyventai jaunatvės aplinkumai budinti. • *
Nepaprasta medžioklėVienos gilios žiemos apypiete, kuomet vieni mūsų šeimos nariai senojoj grįčioj tūnojo, o kiti po kiemą trusėsi, staiga ties grįčios langais pasirodė niekados mano dar nematytos būtybės, kurios tuoj aus pradėjo per duris ir grįčion verstis, ir čia apsėdo visus suolus. Tai buvo „maskoliai“ (rusų kareiviai), pilkais šuneliais apsivilkę, vieni šautuvais, o kiti lazdomis apsiginklavę.Netrukus paaiškėjo, kad čia buvo medžioklėn pasiųstas kareivių būrys. Vieniems maskoliukams susigrūdus - trobon, kiti pasileido po kiemą. Tuo metu mamutė su tarnaite tvarte linus bruko. Vienas maskolius pradėjo prie mamos kabinėtis. Ji dėlto ketinusi jį prie sieto pririšti, kuriuo galvijai rišami, ir tuo būdu jo atsikračiusi....Kadangi tie medžiotojai buvo atsidūrę jiems svetimoj vietoj, tai jų vadovas prašė tėvelio pavedžioti juos po mišką, kad jų medžioklė būtų sėkmingesnė. Tėvelis, kaip tarnavęs kariuomenėj (1874 — 1879‘m.), mokėjo Su jais susikalbėti ir juos išvedė miškan. Vakare grįžęs pasakojo tos medžioklės įspūdžius. Buvę, išvarę vienoj vietoj zuikutį, kuris pro kokią dešimtį ar daugiau eilėj išsirikiavusių šovikų, kurie po vienas kito į jį pyškino, laimingai savo „kudašių išnešė“ nė vieno nekliudytas.Besvarstant tos dienos įspūdžius, vienas namiškių viską taip reziumavo: „Užsimanė koks poniakas zuikienos, tai ir išvarė mas- kolėlius šalt ir pusnynus klampoti...“' 90 - . ' . ~
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Mano senelė — paukštienos mėgėja. Jos nelaimė
Mano a. a. senelė Ona Urbanavičiūtė-Dovydaitienė* man 

atrodė aukšto ūgio esanti, kad ir kiek linktelėjusi. Apie jos man 
darytas nuprausimo ekzękucijas bei mano reagavimą in jos pa
darytąjį piemens „krikštą“ pasakojau praeitą kartą. Šį kartą 
norėčiau tik paminėti vieną jos ydą, kurios dėliai mano sąžinė ir 
šiandien yra nerami, nes jį paragindavo mane daryt nevisai gerą 
darbą.

Seni žmonės, kaip ir vaikai, paprastai, mėgsta „pagramataūt“ 
valgio atžvilgiu. Paprastu kasdieniniu valgiu jie nelabai nori ten
kintis, o nori pasmailižiauti. Tokios būta ir mano senelės tuo 
laiku, iš kurio aš ją atsimenu. 1 Ji buvo didelė paukštienos 
mėgėja. Dėl to, kai tik vasaros metu iš kur sužinodavo (ar iš 
parginusio piemens • ar iš kitu) radus girioj paukščiu lizdą, tuoj 
įsigeisdavo paukštienos. Ir vieną, o gal ir du kartu, aš buvau 
jos įrankiu iš lizdo strazdžiukus išimti. Vienas toks žygis man 
ir šiandien sąžinę graužia, nes ir šiandien girdžiu skausmingą 
senu strazdu porelės čirškėjimą, kai juodu, viršum medžiu purpsė- 
damu, lydėjo mane ir senelę nešinu jaunikliais strazdžiukais, ku
rie buvo išimti iš lizdo pastirnaplyny paliai Grioveles,...

Reikia pridėti, kad paukščiu lizdu miške.anuo laiku galima' 
būdavo rasti labai dažnai; lizdus jie kraudavo ne aukštai, kokius 
2 ar 3 metrus nuo žemės; kai kuomet ir ranka nuo žemės būdavo 
galima pasiekt, ir tupinčius ant lizdo senius paglostyt. Taigi aukš
tai lipt nereikėdavo. Vieną ar kitą kartą išdraskytu vanagu lizdu 
(vadovas buvo piemuo, o aš tik pagelbininkas) man nėkiek negaila. 
Bet tu strazdžiuku pas Grioveles pastirnaplyny man ir šiandien 
gaila. Dėl to aš šiandien esu karštas paukščiu globos šalininkas, 
kad bent tuo būdu atitaisyčiau vaikystės laiku, kad ir ne iš savo 
valios, nekaltiems Dievo padarėliams padarytą skriaudą.

Vieną kartą tėvelis buvo, rodos, kokiam mūsų namuose 
ligoniui, parnešęs išimtus iš uoksos geniukus. Tačiau turiu pami
nėti ir tokį atvejį, kuomet vieną kartą tėvelis mane nukreipė nuo 
paukščiuku lizdo. Buvo šitaip. Vieną dieną tėvelis man pažadėjo 
parodyt pagiry paukščiuku lizdą. Bet jam kaž ką kirviu pagiry 
beveikiant, atėjo vakaras. Jis užsidėjęs kirvį ant peties pasiėmė 
mane ir vedėsi pas paukščiukus. Bet staiga, pažiūrėjęs į saulę, 
pasuko atgal, pareikšdamas: saulei nusileidus apie paukščiukus 
net kalbėt negalima, nes ju lizdą tuomet skruzdės užpuls. — Taigi, 
turėjo žmonės ir nuovokos reikiant paukščiuku gailėtis.— O jau 
vėliau,, kai aš ganydavau girioj ir sugindavau kaimyno didelį pie-

* Jos brolis Urbanavičius buvo iš Katinų (Višakio Rūdosi par.) nusikėlęs 
gyvent į Šiaudiniškę (prie Sagotosios gelež. stoties, pirmiau Pilviškių, dabar 
Bagotosios par.) Urbanavičiai, Bunkarty kaimynai, ir mano mamutę išpiršo mano 
tėveliui. Šiaudiniškės Urbanavičienė buvo mano mamutės’ svočia ir mano krikš
tamotė. Sulaukusi gilios senatvės ji mirė praeity mėty paskutinę dieną (1936 XII31).

* ' * ' ■
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menį Ruočkų, tai tas mane tikindavo, kad išimti ypač geniukus 
tai tokia didelė nuodėmė; už kurią kunigas" iš pirmo karto išri- 
Šimo neduodąs. Dėl to vėliau, jau po mišką su galvijais basty
damasis, paukščiukų lizdų naikinimu nesu- niekuomet nusidėjęs.

Vieną kartą žiemos metu senelę buvo ištikusi’nelaimė: ji 
kieme paslydo ir išsisuko koją. Šita nelaimė ją ištiko „nelegalų“ 
žygį darant: ji nuėjusi kluonan norėjo savo baltuodegei Šieno 
glėbelį nunešti, vadinasi duoti savo karvutei pasmailižiauti; mat, 
šiaip karvės buvo tik šiaudais ar kratiniu (šiaudais su šienu su
kratytais) šeriamos. Šienu visi galvijai be skirtumo būdavo tik 
vieną kartą per metus gerai pašeriami: tik K a I ėdu pir
mosios dienos r y t ą.

O senelė ryžosi padaryti „šmugelį“ ir išsisuko koją. Atnešė 
ją vyrai rėkiančią iš kiemo į trobą. Skubiai parvežė iš Rūdos 
minėtąjį Lidbergį. Tasai, į lovos galą įsispyręs, senelės koją iš 
visų jėgų traukė, o senelė iš visų jėgų nuo skausmų šaukė... ,

Aš per visą šį riksmą kiurksojau užpečky ir buvau pasi
rengęs miegui. Bet kai tik nugirdau, kad Lidbergį atvežęs Rū
dos ūkininkas Urbanavičia (vadinamas Greičium) su tėveliu 
pradėjo kalbėti apie mokyklą — Greičiaus vaikai buvo daug 
vyresni ir jau senai vaikščiojo į Višakio .Rūdos mokyklą — ir 
tėvelis suminėjo, jog.ir mane netrukus reiksią vežt į mokyklą,— 
išgirdęs šiokią, mane liečiančią, kalbą, aš čiupt už kelnaičių, 
apsimoviau, dirželiu susijuosiau, iš užpečkio nuslinkau į užstalę, 
pasiėmiau ar kokią knygutę ar murmulinę lentelę ir pradėjau 
netiesioginai demonstruot savo „mokslingumą“, siekdamas būti
nai atkreipt savęsp to kaimyno dėmesį ir pelnyt pagyrimą ar ką 
panašaus... Kiek garbėtroškos čia pasireikšta!... Tai buvo neužilgo 
prieš mane mokyklon atiduodant, t. y. prieš 1 896 m. Bet grįžki
me vėl dar keletą metų atgal.

Aš ir senelis — geri draugai ir giedoriai
. ■ * ■ • • . * ' '•

Mano senelis (tėvukas) Jurgis, kaip minėjau, yra•. gimęs 
1823 IV 12, taigi mano amžiaus, pirmajame penkmety jis baigė , 
eiti septintąją dešimtį. Mano draugystė su juo prasidėjo nuo pat 
pirmųjų mano amžiaus metų. Mamutės liudijimu, aš trečių metų 
būdamas prašydavau jo, kad man pasakų pasektų; jei gražiuoju 
nesekdavo, tai su verksmais išprašydavau. Gyveno va visuomet 
geruoju, nes ir aš jam patarnaudavau: pypkutę jam balanėle už
degdavau, suieškodavau peiliuką tabakui susipjaustyt ir pan. Rū
kydavo tėvukas savo paties užsiaugintą tabaką; kadangi tai buvo 
valdžios draudžiamas darbas, tai tabaką sėdavo toli nuo trobų, 
pagiry tam tikroj dirvutėj, kad „žemskiai“ neužtiktų. Sekmadie
niais ir šventadieniais gaudavau iš senelio ir pasmailižaut: gauda
vau pačiulpt vadinamo saldymedžio, tokio geltono medžio saldžių 
šaknų, kurias, tur būt, ir jis pats čiulpdavo.
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Pasiėmęs kirvį tėvukas dažnai gūrydavO p mišką. Ir mane ‘ 
dažnai pasiimdavo. Didžiausias nepasisekimas tokiu atveju galėjo 
būt toks: turint rankoj kirvį susitikt miške kokį miško adminis
tracijos valdininką. O valdininku tuomet būta tokiu: strielčius, 
abiešcikas, pamočnykas, nądliesnas. Būti miške su kirviu sučiup 
tam strielčiaus, tai pusė bėdos, nes su juo dar buvo galima „rodą 
rasti“. Bet pakliūt į nagus kuriam aukštesniam, — tai jau žuvęs: 
ir kirvio neteksi ir „štriuopą“ sumokėsi. Taigi, vieną kartą ir 
mudu su seneliu vos nepatekova „pamočnykui“, kuris, anot pasa
kymo, kaip perkūnas su daktaru, baisiai trankydamasis per šaknis 
perbildėjo skersai liniją (prie Plynaičiu) netoli tos vietos, kur 
mudu nei gyvi, nei mirę kiūtėjo va...

, Senelis per savo ilgą gyvenimą miške buvo turėjęs įvairiu 
pritikimu su miško gyvuliais ir žmonėmis. Jis apie tai papasako
davo ilgais-rudens ar žiemos vakarais. Taip pat ir iš baudžiavos 
laiku įvairiu dalyku papasakodavo: apie ponu ciniškus iš žmonių 
pasityčiojimus, sauvaliojimus ir kt. Bet šioj vietoj tie pasakoji
mai mus nuvestu per toli į šalį. Jie „Baudžiavos“ knygoms ge
riau tiktu.

Čia tariuosiu reikiant pažymėt tik vieną mažmožį. Baudžiavos 
verguvė buvo mano seneliui įspaudusi ne tik sulenkintą pavardę, 
(Dawidowicz), bet ir dar kitą „ponišką“ pažymį: jis buvo išmokęs 
iš „poniškos“ aplinkumos vieną lenkišką... keiksmą, kurį.tik jis 
vienas kaikuomet pavartodavo . „poniškos“ nuotaikos įgavęs, ir 
kurio, manau, ir jis pats nesuprasdavo, kaip kad ir niekas iš 
mūsų namuose. Grynai „sulietuvintas“ tas keiksmas skambėdavo: 
„Žabičia rasta“. Aš ir dabar per mažai moku lenku kalbą, kad 
galėčiau iššifruot, koks čia lenkiškas daiktelis tūno pasislėpęs po 
šiuo sulietuvintu kiautu (Gal: „zabi cie rastak“?).

Kai buvau išmokęs skaityt, tai šu seneliu mudu rišo dar ir 
kitokia prietelystė: mudu buvova prisiekę namu giedoriai. -Tačiau 
mudu sudarydavo va atskirą giedoriu grupę, menkesnės kvalifika
cijos, ir giedodavova tik šiokiomis dienomis. O šventadieniu ry
tais ir vakarais mūsų grįčioj skambėdavo labiau kvalifikuotu gie
doriu giesmės tai mano podžio (krikštatėvio) Povilo ir mano 
mamutės, buvusios Pilviškių bažnytinio choro giedorės. Aš dė
davausi prie abieju grupių:. šventadieniais prie geresnės, o šiokia 
dieniais su seneliu kalkindavau.

Senelis turėjo savo atskiras, kantičkas, šniūreliais surišamas. 
Jis iš ju giedodavo dažnai žiemos metu; ir aš šalia sėdėdamas 
traukdavau. Pagiedojus, prašydavau... pasekt pasakų.

Giedodavova kiekvienam bažnytiniu metu laikotarpiui skir
tas giesmes. Ypač įgrįsdavo gavėnios giesmės, kurias tekdavo 
giedot ilgoką laiką vis tas pačias nedaugelį giesmių. Užtat vienu 
metu gavėnioj sulaukęs Didžiojo šeštadienio, pavakare betemstant, 
kai senelis, tas mano giedojimo šefas, buvo išėjęs trūstis kieman 
ir aš palikau troboj vienas, nusprendžiau paįvairin t gavėnių gi es-
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miu įvarytą nuobodumą ir pradėjau niūnuot velykinę giesmę su 
aleliujomis. Bet kai grįžęs trobon senelis šitai nugirdo, tai gavau 
iš jo tiek bart, kaip niekados iki tol. Mat, jo manymu, Velykoms 
dar neatėjus giedot velykinę giesmę buvo nemažas nusikaltimas. 
O tuo tarpu juk Didžiojo šeštadienio mišiose jau iš ryto aleliuja 
giedama; Taigi, buvau baramas jokios kaltės nepadaręs... Bet 
ano laiko maldingi žmonės buvo nuosakūs iki kraštutinumo. Tik
ras velykinis laikas jiems prasidėdavo tik Velykų rytą iš bažny
čios grįžus.

Mudviejų gera draugystė su seneliu, laikui einant, ėjo 
ne stipryn, bet silpnyn: aš augau ir dariausi vis išdykesnis, o jis 
seno ir darėsi vis nervingesnis bei nekantresnis. Tat pamažu 
vis nuo vienas kito toldavova.

Berods, senelis dar buvo ir pirmasis mano Cicerone (vado
vas) po mišką, man pradėjus eit aukštesnę piemenavimo klasę, 
ganyti po miškus galvijus. Jis ir ganyti padėdavo ir nuo išdy
kusiu piemenų kartais mane apginti atsiskubindavo. Bet už tą pa
galbą vis tolyn daugyn mamutei išbumbėdavo. Užtat mamutė, ne
norėdama ankstybą rytą senelio žadint, mane vieną „pribokinda- 
vo“ ir su galvijais miškan išleisdavo. Ir būdavo jai didelis džiaugs
mas tą dieną, kurią pietų metu visą gausingą, keliolikos gaivu, 
kaimenę aš pats vienas, be senelio pagelbos, namon pargindavau..

Mano senelis, sunkiai pasirgęs mirė 1898. X. 4, taigi 76-sius 
savo amžiaus metus įpusėjęs. Mano senelė, buvusi apie ketvertą 
metu už jį jaunesnė, mirė pusketvirtų metu vėliau: 1902. IV. 3.

lietuviškas knygeles aš ęst

ii

Skaitymo ir rašymo pradžia
Apie tai, kaip ir iš kokio „lementoriaus“ aš mokiausi skai

tyti, ir apie pirmąsias spausdintas, mano rankosna patekusias, 
rašęs (lietuviškos spaudos išsikovoji- 

mo 25-riu metu sukakties proga) „Darbininke“ 1929 m. 4—7 nu
meriuose (gegužės mėn. 5—26 d. d.). Ten, surašytu atsiminimu 
čia nekartosiu. Čia tik pridursiu apie mano pirmuosius r a š t o 
mokymosi žingsnius.

Ar „lernentorius“ iš Pilviškių buvo parvežtas į senąsias ar 
į naująsias stubas (ar prieš 1891 m. ar po), aiškiai nebeatsimenu. 
Bet pirmąjį bąndymą rašyti murmulinėj lentelėj „gripeliu“, aiškiai 
atsimenu, esu daręs naujosiose stubose (1891 ar 1892 metais). 
Vietą aiškiai atsimenu todėl, kad atsimenu aplinkybes, o aplinky
bes atsimenu todėl, kad jos buvo ašaromis pajydėtos, taigi buvo 
palikusios stipru įspūdį. Buvo šitaip.

Vieną, rodos, žiemos meto šventadienį tėvelis, grįždamas iš 
bažnyčios, parvežė ar parnešė man murmulinę (marmorinę) rašo
mąją lentelę ir „gripelį“ rašyti. Gripelis — labai trapus daikte
lis. Kad jis nesulūžtu, tėvelis jį nešė ne kišeninį, bet už bato 
aulo užsikišęs. —- Atsisėdęs už stalo, krikštatėvio Povilo nurodo-
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mas, pradėjau gripeliu lentelėje, neatsimenu, ar raides ar cifras, 
vedžioti. Po kiek laiko gripelį nuleidęs pastalėn pradėjau jį ten 
abiem rankom maigyti. Nė nepajutau, kaip jis triukštelėjo, ir, 
išėmus rankas ant stalo, teko prieš vis v akis parodyti, kad iš 
vieno pasidarė jau... du gripeliu. Ašarų buvo gerokai. - Mamutė 
ramino mane, kad dabar daugiau naudos, kad vieną galėsiu par
duoti ir pan.

Neatsimenu, ar pirmiau pradėjau mokytis rašyt raides ar 
cifras. Vieną keturženklį skaičių parašyti betgi jau. mokėjau pat 
pradžioj. Tai, būtent, skaičių metų nuo Kristaus gimimo. Įspūdį 
paliko ta aplinkybė, kad išmokus parašyt vieną skaičių, Naujiems 
Metams atėjus teko to skaičiaus paskutinis ženklas pakeisti. Bū
tent, mano pirmasis „aritmetikos“ mokytojas podis Povilas vieną 
žiemos vakarą pasakė: „Šiandien dar rašome 1891 (ar 1892?), o 
rytoj jau reikės rašyti 1892 (ar 1893?). Stebėjausi, kodėl ta viena 
diena tą skaičių, pakeičia! Mat, buvo Naujų Metų išvakarės.

Lietuviškai išmokt skaityt nebuvau reikalingas didelės pa
galbos. Daugiau tėvelio ir podžio pagelbos reikėjo mokantis ru
siškos abėcėlės raides iš kažkokio „bukvariaus“ ar „azbukos". 
Ypač mane „gązdino“ 7-oji tos abėcėlės raidė (ž), nes buvo labai 
„išsįskėtusi“, panaši į labai kimbančias takišių (tokia žolė, Bidens) 
galveles.

1896 m. įžengęs į Višakio Rūdos pradedamąją mokyklą jau 
nuo senai mokėjau gerai lietuviškai skaityt bei rašyt, taip pat šiek 
tiek ir rusiškai.

Bet prieš pradėdamas mokyklos mokslą, jau keletą metų bu
vau ėjęs kitokios „mokyklos“, būtent, žąsų, kiaulių, avių ir net 
galvijų miške ganymo nelengvą „mokslą“, apie kurį, jei bus leista, 
papasakosiu jau kitą kartą.

1937 m. Pelenėje (II. 10).
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A. ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

Apie laimę nuliūdusią

Žinau, ateisi, laime, tu kaip pasaka,
Tu kaip gėlė laukų —
Ir taip žydėsi valandą, ar metą eilę — t • ..
Žydėsi tyrlauky gyvenimo — gyvenime su liūdesiu.

Takais ir vieškeliais eis mūsų dienos,
Eis vasaros, siūbuojančios rugių laukais. 

JT •

Žydės dar daug rugiagėlių, ir lino žiedas
Sau vienas paežėj lapelius skleis... 

*

Ir žalias lapas gal nusvirs nuo vėjų, 
o

Paukštytė ant šakos tuštiems laukams čiulbės —
Tada liūdna tu būsi laimės pasaka, 
Liūdna, kaip vasara be žydinčios gėlės.

■ ■ ■ ■ _ . . į ■ ' J

K. GRIGAITYTĖ

Pergreit
■ ■ ■ • • • 1

Pergreit... pergreit ant katafalo
Jūs man žvakes sužibinot. 

v ■

Išmokau pervert sielvartą, 
Kaip šventas Jurgis slibiną.

t)

Ant melsvo kalno gairės baltos,
Dar ilgai, ilgai plevėsuos...
Kol nepražydo mano sodai, 
Tegu duobė palauks kapuos.
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Ir tu miegi?
Ant Alyvų kalno kyla mėnulis. Šalta jo šviesa, lyg vaiduoklis, 

slenka paslaptingai ošiančių medžių viršūnėmis žemyn, į šlaitus. 
Vienas jo spindulys prasimušė pro medžių šakas, pasiekė krū
mokšnius ir tarp jų tamsoj skendinčią olą.

Iš olos išsiveržė skausmo pritvinęs atodūsis ir šiurpulingas 
vaitojimas. Nusigandęs mėnulis pasislėpė už debesų? Tai, ką jis 
oloj pamatė, turi šiurpu nukrėsti kiekvieną kūrinį. Pasaulio ir 
visų kūrinių Viešpats, amžinasis amžinojo Tėvo Sūnus šioj oloj 
sukniubęs baisiausio sielvarto kankinamas. Jo siela baisiai nuliū
dus. Jau atėjo valanda, kada Jis turi priimti prieš amžius skirtą 
mirties sprendimą:

Trisdešimts metų jam akyse Stovėjo baisi, kruvina, sopulinga 
gyvenimo pabaiga. Ar kada Jis maldos ekstazėj į dangų žiūrė
davo, ar į aplinkui Jį triukšmaujančią minią, ar gėrėdavosi Jericho 
rožių laukais, ar Moabo violetinėmis uolomis, ar sniegu nukloto
mis Hermono viršūnėmis, — niekada neišnykdavo Jam iš akių 
du sukryžiuoti pagaliai, sutepti krauju, du rąstai, ant kurių, lyg 
koks vaiduoklis, kabojo išsukinėtais sąnariais kūnas — jau ir ne 
kūnas, tik viena šiurpulinga žaizdą!

Dabar šis, trisdešimts mėtų akyse stovėjęs, vaizdas įvyksta. 
Štai prieš Jį ant žemės pamestas baisus kryžius. Jis girdi dus
lius kūjo smūgius, aštrių rykščių čežėjimą. Mato kruviną stulpą, 
aštrius erškėčių vainiko spyglius, neapykanta degančią minią, 
triumfuojančius ir besišaipančius kunigus ir pariziejus. Girdi 
piktažodžiavimus, kaulų braškėjimą, kraujo lašėjimą.

— Tėve, Tėve, per daug... Argi negali atimti šios taurės 
nuo manęs? Argi negalima kitaip išgelbėti?

Dievo skundas nuskamba be atsakymo. Ir vis smarkiau-Jį 
supa baisiosios vizijos ir jaudina ligi sielos gelmių. Viso pasaulio 
kančia ir skausmas susitelkia Jo širdyje. Neapsakoma baimė su
spaudžia Jo krūtinę. Žmogiškoji Jo prigimtis kelia maištą. Jauna 
gyvybė nepasiduoda. Skaistus, sveikas, tik pražydęs vyro jėgo
mis kūnas, švelniausių nervų, jautriausias bet kokiam skausmui, 
kaip nė vieno kito žmogaus, atkakliai priešinasi sunaikinimui, 
tokiai ankstybai, tokiai žiauriai, kruvinai pabaigai.

Šaltas prakaitas išmuša Jo kaktą. Vaitodamas griūva Jis 
ant grynos uolos, konvulsingai apglėbia šaltą akmenį.
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Kokį širdies skausmą kenčia, žmogaus Sūnus! Argi neatsiras nė vieno, kurs Jam padėtu, kurs Jį pakeltu, paguostu, ir užuojautos žodį ištartu?Drebėdamas pakyla Išganytojas, svyruodamas išeina iš klaikios olos vienatvės, išblyškęs kaip lavonas. Jį traukia arčiau prie žmonių. •Svyruodamas Jis žengia kelis žingsnius. Nusilpęs atsiremia į alyvos medžio kamieną. Skausmingas Jo žvilgsnis nukrypsta į vakarus, kur, anapus Juozapato slėnio, stūkso šventovės kalnas. Melsvuos mėnulio spinduliuos baltuoja, lyg sniego kalnai, marmuriniai jo pastatai. Ant ju žėri auksiniai stogu išlenkimai. Aplinkui plačiu pusračiu prie kalnu ir šlaitu prisiglaudus ios sulinkusiu namu masės.Miega miestas... Miestas, kurį Jis taip mylėjo, kurio Jis verkė. Tik keletas žmonių tame mieste nemiega: tai tie, kurie neapykantos deginami, pavydo kurstomi ieško Jo pražūties ir kraujo.Miega visas šventas Jeruzalės miestas. Miega sočiu, patenkintųjų miegu, pariziejiškai teisingųjų miegu. Ju širdys kietos, kaip nevaisingos Skopo kalno uolos, kurios lyg grasindamos supa miestą iš šiaurės.Apakinti išdidžiai atstūmė jie Išganytoją nuo savęs. Jie nejaučia savo likimo valandos... ~~Viešpaties akyse sužvilga ašaros. Jis sunkiai alsuoja. Paskutinis ilgas žvilgsnis — ir apsįgrįžęs eina toliau. Jis ieško Širdies ir ištikimybės. Jis trokšta, ilgisi šiltos žmogaus rankos, užuojautos žodžio.Ir eina Jis apgraibomis taku, kur paliko tris savo ištikimiausius. Štai Jis stovi prie ju —*ir Jo akys skausmu aptemsta: jie guli susiglaudę ir miega. Jie miega! Skaudžiai atsidusęs, Viešpats pasilenkia prie ju< Išsigandę jie pašoka ir žiūri į Jį, kurs taip baisiai pasikeitęs ir atrodo kaip vaiduoklis. *Pasiskundžia Jis švelniu priekaištu, kuriame dreba skaudus apleistos meilės nusivylimas:— Simonai, ir tu miegi, kurs su manim ketinai eiti mirti ar į kalėjimą? Ir tu, Jonai, kurs prieš kelias valandas ant mano krūtinės ilsėjaisi? Ir tu, Jokūbai, iš visu išrinktasis? Negalėjote su manim pabudėti nė vienos valandos?Ir apsisukęs grįžta Viešpats svyruodamas, rankas nuleidęs, į savo vienatvę.Nauji šiurpuliai perbėga Jo kūną. Argi jau pragaras būtu išspiovęs visus savo nuodus, paleidęs visas šlykštynes? O, tai baisi valanda! Valanda, kada pirmoji nuodėmė su visomis savo palydovėmis išeina prieš Nekalčiausiąjį, su pašaipa meta Jam kaltinamąjį raštą ir didžiąją pasaulio naštą užkrauja ant švelnaus nekalto avinėlio! . ■98 • • . ' • .
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Visos žmonijos nuodėmės ir nusikaltimai — nuo pirmosios ' 
dar rojuje ir ligi paskutinės prieš pat paskutinį teismą, — supa 
Jį vis arčiau ir arčiau. Piktybė, niekšybė, veidmainiavimas ir iš
didumas, žudynės, nedėkingumas, suvedžiojimas, visi nešvarūs ■ 
darbai susilieja į vieną šlykščią purvo srovę ir siūbtelia ant 
Švenčiausiojo ir Skaisčiausiojo, troškina Jį savo nuodingu kvapu, 
gaubia purvo apsiaustu ir sunkia, kaip kalnas, našta slegia ir 
triuškina Jį. O ties Jo galva gaudžia baisiai įžeistos Didybės 
balsas:

— Tavo kraujas, Tavo gyvybė kaip atlyginimas...
Pasibjaurėjimas, baimė suspaudžia žmogiškąją Dievo Sūnaus 

prigimtį. Dreba Jis, lyg drugio krečiamas.
Krūpčiodamas ir vaitodamas guli Jis, veidą priglaudęs prie 

šaltos uolos. Mirties baimė lyg geležinėmis replėmis suspaudžia 
Jo širdį ir sulaiko kraują. Staiga prasiveržia Jo kraujo srovės 
iš gyslų ir su kruvinu prakaitu Čiurlena dideliais lašais iš viso 
kūno.

Tik šiurpus medžiu ūžimas maišosi su šia mirties kova. 
Pagaliau Jis taria širdį veriančius žodžius:

— Tėve, jeigu reikia šią taurę išgerti, tebūnie Tavo valia.
Didingas akimirksnis. Jo akivaizdoj nutyla dangūs ir žemė. 

Tik seni alyvų medžiai dar juda, lyg pritardami drebančiam 
Išganytojo pulsui.

Iš tamsios olos antrą kart išeina netekęs jėgų Išganytojas. 
Kraujuose paplūdęs, Jis atrodo kaip mirštantis. Bet silpnumas 
Jo nesulaiko, Jį traukia prie savųjų, Jis nori pažvelgti į pilnas 
užuojautos ju akis. Ju ištikima meilė Jį atgaivins. Jis ilgisi 
užuojautos ir paguodos. Deja... Koks skausmas! Antrą kart juos 
randa miegančius!

Tyliai stovi Jis prie j u- Vėl Jis .veltui ištiesė rankas iš 
savo kančių vienatvės į šilumą skleidžiantį saviškiu būrelį. Ir 
vėl Jis pasijunta atstumtas į skaudžią kančios naktį, kurioje švie
čia tik Jo ašaros ir kraujo lašai.

Baisiai spaudžia Jam širdį. Tačiau Jis švelniai taria:
— Miegokite ir ilsėkitės.
Vėl eina į savo olą, kad vienas išgertu ligi dugno savo 

baisiąją skausmo taurę. Ir kad savo dvasios akimis regėtu, kaip 
milijonai nenorės Jo pažinti nė žinoti, kaip už savo kančią ir 
kraują susilauks tik pasmerkimo, nedėkingumo ir neapykantos.

Ir šią paskutinę valandą Išganytojas vienas. Vienas, kaip 
Jis buvo, iš tikrųjų, ir visada vienas. Dar valandėlė, ir tie paskuti
niai Jo ištikimieji išbėgios. Jis vienas pasitiks mirtį. Vienas tu
rės mirti aukštai, tarp dangaus ir žemės, atitolintas nuo žmonių, 
nuo mažiausio palengvinimo, nuo bet kokios meilės ir paguodos, 
Vienas, vienui vienas...

Vertė N. Večerkienė
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E. BALČIŪNAITĖ

A. A. Marija Dzenkauskaltė - 
Mantvydienė

Ir vėl „Giedros“ korporacija neteko vienos savo korporan- 
tės! S. m. sausio 24 d. Q vai. 30 min. ryto, amžiams užsimerkė 
šio pasaulio skausmams a. a. Marija Dzenkauskaitė Mantvydienė. 
Tyliai nelauktai ir netikėtai Mirties Angelas išsivedė šią tylią, 
kuklią: įdėjos darbininkę skausmingam liūdesy palikdamas jos 
vyrą, tėvelį, brolius, gimines ir visą „Giedros“ korp!, kuri visai 
savaitei prisidengė juodu gedulo šydu.

A. A. Marytė nuo pat savo studentavimo pradžios (1927 m.) 
priklausė stud. At-kių „Giedros“ korp! Tai nebuvo tik pa
prasta, smulki, nereikšminga eilinė narė, bet tikrai vertinga, 
uoli, rūpestinga, be galo sąžininga narė. Tai buvo, pilna to žo
džio prasme, pareigos ir pasišventimo asmuo! Susirinkimuose, 
minėjimuose, eisenose, chore visur ji buvo tylaus uolumo pavyz
dys. Aktingai dirbdama „Giedros“ korp! ji keletą sykių buvo 
išrinkta Valdybon, vadovavo Šeimotyros būreliui ir net šešis me
tus dalyvavo at-kų chore, kur giedojo gražiu altu. Būdama me
niškos sielos ir neturėdama kitu galimumų, nors čia — dainoj ar 
giesmėj — rasdavo didelio pasitenkinimo, paguodos. Paskutinius 
2 metus dirbo Vyr. Giedrininkių V-boj. /

Jos jautri ir visiems tik gero tetroškusi širdis, jos tylus, 
bet pilnas nuoširdaus pasiaukojimo gyvenimas, jos gilus ir reikš
mingas pareigos supratimas ir jos vykdymas bus gyvu pavyzdžiu 
ir pamokymu jos dr- gėms giedrininkėms, kaip reikia tyliai dirbti 
ir tyliai pasišvęsti. Geriausia gal būt charakterizuos ją ir jos 
gyvenimą šie gražūs žodžiai:

„Tyliai pasiaukokim, atsižadėkim, 
Tyliai skausmą širdy pašlėpkim; 
Tyliai visiems džiaugsmą teikim, 
Tyliai kryžių su Kristumi imkim!'*

A. a. Marytės gyvenimas, kaip ir daugelio mirtingųjų, buvo 
taip pat kupinas skausmų ir kančios. Palyginti per trumpą jos 
gyvenimo laikotarpį jai teko išgerti didelė ir karti gyvenimo taurė!.. 
Būdama švelnios ir be galo jautrios prigimties, žiaurios gyvenimo 
kasdienybės slegiama, pasidaro jau nuo gimnazijos laikų „tyli

• . ■ - . ■ ■ • -l ’
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svajotoja, švelni melancholikė, kartais net pamokų, metu jos akyse . 
suspindėdavo ašaros...“, taip rašo apie ją savo atsiminimuose jos 
bendraklasė A. Krasniekaitė. Kas gi ją tokia padarė!? Dar bū
dama žemesnėse ir vėliau aukštesnėse klasėse keletą sykių smar
kiai ir pavojingai suserga. Penktoj klasėj būdama, netenka bran
giausio pasaulyje asmens — savo mamytės, o Šeštoj kl. ir savo 
vienintelės jaunesnės sesutės Onytės, su kuria buvo vienoj klasėj 
ir kurią nepaprastai jautriai mylėjo. „Kas gali pavaizduoti švel- 
niasielės, nepaprastai jautrios Marytės liūdesį? Ji jaučiasi visiškai 
viena pasaulį be švelnios globos, kurios ji buvo taip reikalinga... 
Bet nepasidaro visiška pesimistė, nors iš gyvenimo ir nieko gero 
nelaukia. Ji tiki, kad Kūrėjas leido žmogų ne veltui, kad paskyrė 
jam įvairių pareigų, kad žmogaus uždaviniai nesibaigia asmens 
laimės ieškojimu“, (rašo ten pat A. K.). ' Kitaip ji ir negalėjo 
galvoti, nes ji nuo pat pirmųjų gimnazijos klasių buvo tvirta ir 
uoli ateitininkė.
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Gimnaziją baigia 1927 m. Įstoja į Vyt. D. U-tą. Teol.-Filos. 
Fakultetą, kur studijuoja literatūrą. Ir studijų laikas Marytei • 
pilnas visokių trukumu, rūpesčiu ir skausmu, nes ji ūkininko 
dukra... Bet Marytė rankų nenuleidžia, dirba, vargsta. Būdama 
vidutinių, gabumų, ruošia egzaminą po egzamino ir gerokai pasi
varo studijose į priekį 1932 m. baigia klausyti un-to kursą.

Dar 1931 m. vasarą dirba šv. Vincento a Paulo vaikų aikš- 
telėj, o rudeni ir vaiku darželyje. Pradžioj šis sunkus darbas ją 
gąsdina, ji verkdama prašosi atleidžiama, bet kitų padrąsinta ir 
paraginta ryžtasi bandyti savo jėgas, pasitikėdama savo didele 
meile ir pasišventimu užpildyti patyrimo stoką. Greitai ji apsi
pranta su naujuoju darbu, jį pamilsta, prisiriša prie vargšų skur
džių vaikučių ir pasidaro antroji jų mylimoji motina. Vaikai ne
paprastai jautriai ją pamilsta, prisiriša, todėl jai lengva juos su
drausminti, prie gero patraukti ir kartu sėkmingai dirbti auklė
jimo darbą. Net komunistai tėvai ja patenkinti ir su džiaugsmu 
paveda jai auklėti savo vaikučius.

Pabosta jai vienai vargti. Susiranda savęs vertą draugą 
Praną Mantvydą ir 1934 m. gruodžio 31 d. išteka už jo. Būdama 
taupi, ekonomiška ir giliai moteriška, kad ir iš neperdidelių savo 
ir vyro išteklių, jaukiai, gražiai, su rinktu skoniu įsikuria savo 
šeimos židinį. Smagu ir miela buvo ją lankyti ir jausti, kad tai 
tikrai katalikiškas, pilnas abipusės jaukios šilumos šeimos židinys. 
Keletas artimesnių bendraminčių-bendramokslių dažnokai aplanky- 
davom ją. Ji visada su nuoširdžiu džiaugsmingumu sutikdavo 
mus ir kuo begalėdama vaišindavo. Ir taip jaukioj, šiltoj jos šei
mos atmosferoj išbūdavom ištisas valandas, spręsdamos įvairiau
sias gyvenimo problemas, kasdieninius reiškinius ir išsikalbėda- 
vom „iki dūšios gilumos“. Pabrėžtina, kad Marytė visada, mokėjo 
rasti visuose ką nors gero, gražaus, vertingo. Jos jautri prigimtis 
nemokėjo žiauriai pasmerkti kitų. „Ji buvo tokia gera, moteriška, 
švelni, kažkokia šiluma spinduliuodavo į kiekvieną, kam tekdavo 
su ja susidurti. Jos kilni, graži asmenybė visus paveikdavo taip, 
kad tik draugu jai galima būti -— priešų ji neturėjo“ (rašo A. K.).

Darbas vyksta puikiausiai. Jos vedamas darželis — pavyz
dinis. Tačiau jai to negana. Dirbdama vaikų daržely dar lanko 
naujai įsteigtus šv. V. Pauliečio Dr. vaikų darželių vedėjomš kursus, 
kuriuos baigia 1936 m. Dabar tikisi pradėti naują gyvenimą kiek 
šviesesnį, nes ji turi specialybę, puikią praktiką ir geriausią dar
bui rekomendaciją. Be to, jos vyras, taip pat jau paruošęs dizer- 
taciją ir išlaikęs doktoranto egzaminus, bereikia tik viešai ją 
apginti. Ir štai tada, kada jai tereikėjo gyventi, ji nebeišlaiko, 
palūžta...

Jau seniau jautusi vidinius keistus skausmus, galutinai jų 
palaužta, 1936 m. gruodžio pradžioj, pradeda sirguliuoti Vidury 
gruodžio liga smarkiau suima. Teiraujasi pas vieną, kitą gydy
toją— vėžysL Liga užilginta, operacijos daryti nebegalima, jokios
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vilties nebėra... Vyras ir artimieji • slepia nuo jos tą "skaudžią, 
baisią tiesą, tačiau ji jaučia mirsianti, nors mirti nebijo, bet gy
venti taip nori!.. Dar vis nepasiduoda — atsigula ir vėl atsikelia, nes 
baisūs skausmai neleidžia jai lovoj gulėti. Praeina liūdnai apniu
kusios Kalėdos, Naujieji mėtai. Lankantieji ją mato, kad Marytė 
pamažu gęsta, nyksta. Nors ji vis dar tikisi pasveikti, tačiau 
kartu prašo Dievo, kad ilgai nereiktu jai sirgti. Išklauso ją Aukš
čiausias. Maždaug nuo 10 sausio ji dideliu skausmu suspausta 
jau nebeturi jėgų palikti lovą. Aplanko su Švenčiausiu kunigas 
ir Marytės gyvenimo saulė pamažu leidžiasi, tamsėja..., kol galu
tinai dingsta už gyvenimo ir mirties horizonto.

a Štai Marytė jau karste tarp geliu ir žvakių-su švelnia šyp
sena lūpose!.. Patenkinta, turbūt, baigusi šio gyvenimo skausmus. 
Prie karsto skausmo perblokštas vyras, didelis būrys jos priete- 
ūų: vyresniųjų giedrininkiu, korporančiu, .sendraugiu at-ku, šiaip 
studenčiu-tU at-ku, darželiu bendradarbiu ir „našlaičiu“ vaiku- 
Visu akyse sidabrinė ašara, kiti net kukčioja, skaudžią tikrovę 
išvidę, per anksti jauną gyvybę palūžusią pamatę. Daug tylaus 
skausmo, tragizmo veiduose lankančiųjų Marytę paskutinį kartą...

Paskutinę pagarbą a. a. Marytei atiduoti — palydėti į baž
nyčią, o kitą dieną į'pamaldas ir į kapines išlydėti susirenka 
tikrai gražus būrys jos gerbėju ir prieteliu- Paskutinės jos kelio
nės galas — naujai supiltas gelsvas kapas ant kurio sudedama 
bendraminčiu ir bendradarbiu vainikai, apdedamas gėlėmis, o 
susirinkusiuju liūdnuose veiduose paskutinis „sudiev“ arba tikriau 
sakant „iki pasimatymo“.

Būdama dar šioj žemėj, mokėjai didžiai ir kilniai mylėti, 
mokėjai pasišvęsti ir atleisti, todėl giliai tikime, kad gerasis Dievas 
taip pat bus. daugiau gailestingas nei teisingas.

Po metu kitu ir vėl Susitiksim amžiams! Lauk mūsų!
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NAMŲ ŽIDINYS
■ . ■ * •

DR. O. NORUŠYTĖ

Žaidimas ir žaislas
r" 4 , ■» • , ' ’

Vaikas mokykloje1
Ką vaikas veikia parėjęs iš mokyklos^
— Pamokas rengia, — tai dažniausias atsakymas.
— Ką tau nupirkti Kalėdoms? Knygelę ar žaisliuką, — 

klausia motina savo pirmaskyrio sūnaus?
— Knygelę, atsako vaikas, rodos net nepagalvojęs.
Normaliai išsivystęs vaikas jau spėjo mokykloje susipažinti 

su raidėmis, pramoko skaityti. Ta nauja funkcija dabar tokia ak
tuali, kad ji neduoda jam ramybės, jis nuolat verčiamas ją lavinti, 
jis viską skaito, ką tik pamato. Žinoma, nereikia dabar jo jėgy. 
pervertinti: vaikas dar ne visiškai apvaldęs tą naują sritį, jis dar 
greit pavargsta, nes visas jo dėmesys sukauptas į raides, — tuos 
ženklelius, kurie savyje slepia mintį. Todėl vaikams duosime to
kias knygeles, kurios lengvai skaitomos, kur raidės stambios, 
sakiniai trumpi, mintis labai aiški. Tos knygos — būtinai pa
veiksluotos. Čia kreipsime dėmesio į piešinius, į kalbos gražumą, 
į eilėraščio formą (eilėdarą) ir į knygelės turinį. Vaikui grožio 
mąstąs dabar yra tikrovė, todėl ir paveikslai turi būti realistiški. 
Turiny tūri vyrauti džiaugsmas dėl gero o ne juokas dėl pikto. 
Ne neigiamus, bet teigiamus vaizdus patiekime mažiesiems skai
tytojams. Koks čia malonumas skaityti, kaip vaikas gauna lupt, 
arba koks jis tinginys, netikęs! Tai aprašinėdami nepataikome į 
vaiko psichiką, nepriartėjam prie vaiko o tik nusidedam pedago
gikos dėsniams, Rekomenduotinos pirmųjų skyrių mokiniams yra 
Tarabildaitės iliustruotos Vytės Nemunėlio „Algirdukas Pupu
liukas ir Kazytė jo sesytė“, Jakubėno „Čyru-vyru“.

Vaikas pamažu išauga iš pasakų amžiaus, jis domisi tikrais 
atsitikimais (pasakų amžiaus pabaiga laikomi 8-j i metai, nors tvirti
nama, kad tai labai priklauso nuo auklėjančios aplinkos, taip, pav.,

1 Šiuo klausimu 1936 m. davėme visa eilę straipsnių. Šis jau pdskutinis. 
Netrukus išleisime šiuo klausimu knygelę »Žaidimas ir žaislas“, kuri bus bene 
pirmoji šio charakterio. Red.
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liaudies vaikai ilgiau domisi pasakomis negu inteligentu). 8 —- 10 
metais vaikas išsivaduoja iš antropomorfiško galvojimo būdo, jis 
įgyja realistišką pasaulio koncepciją. Jis nori pažinti aplinkinį 
pasaulį, tikrus daiktus, nori suprasti jų veikimą. Taip jis pereina 
į „Robinzono amžių“, t. y. mėgsta knygas, kuriose aprašoma nuo
tykiais išmarginta tikrovė. Šiam amžiui tinka tikrai puiki tiek 
turinio, tiek formos atžvilgiu Br. Buivydaitės „Auksinis batelis“, 
Salomėjos Neries sulietuvinta Mąršako „Paštas“. Kelionių apra
šymai, pasakojimai apie svetimu tautu papročius, zoologijos, geo
grafijos, astronomijos, istoriniai pasakojimai (ir legendos) dabar 
vaikų su užsidegimu skaitomi. Pav., 9-rių metu vaikas, perskai
tęs zoologijos vadovėlį, jau 4 kartus susirinkusiems vakare prie 
stalo pasakodamas apie savo busimąsias keliones, smulkiai nu
pasakojo koks skirtumas tarp Indijos ir Afrikos dramblio, o savo 
klausimais suaugusius (beveik visus akademikus) surietė į ožio 
ragą. Neretai pasitaiko, kad vaikas pats pradeda rašyti ir „spaus
dinti“ knygas.

Dainas, eilėraščius vaikas taip pat su noru mokosi, dainuoja, 
deklamuoja. 9—11 metais vaiko . atmintis, logiškas abstraktus ir 
kritiškas galvojimas, dideliu šuoliu nušoka į priekį. Todėl šiuos 
metus ypatingai reikia išnaudoti intensyviam mokymui, nesigailėti 
vaikui žinių, kurių jis dabar trokšta ii ieško. Šiuos metus’reikia 
produktingai panaudoti dar ir dėl to, kad paskiau galima būtų 
kompensuotis, kada vaikas, priartėjęs prie brendimo laikotarpio, 
nusigręš nuo visko, nebeįstengs susikoncentruotu įtempti savo 
dėmesio, taps „blogu mokiniu, mokine“.

Vien skaitymu, ar kitais dalykais, surištais su proto lavinimu, 
stengtis užpildyti vaiko gyvenimą būtų vienašališka. Kad žmogus 
gyventų pilnu gyvenimu, reikalingas ir pilnas, vispusiškas išsi
vystymas, išsilavinimas. Šiame amžiuje ir kitos vaiko galios, 
netik protinės, dar nėra pakankamai išsivysčiusios, išlavintos. 
Vaikui dar reikalingas žaislas ir žaidimas.

Tiesa, galima rasti ir žaislų, kurie prisideda, prie minėtos — 
protinės funkcijos lavinimo ir perteikia žinias, padeda įsiminti 
atskirus dalykus iš įvairių mokslo šakų. Pav., yra įvairūs loto, 
kurie padeda besimokant skaityt, ir rašyt, skaičiuot, gramatikos 
(pav., Dėcroly sudaryti loto). Kiti žaislai vėl sudaryti, norint vai
kams palengvintiįsiminti istorijos, gamtos, geografijos ir meno 
dalykus. Pav., „Žaislas“, Laisvės ai. Nr. 3o, parduoda „Mokslišką 
loto” (lietuvišką), egzotiškų gyvulių loto, geografijos loto (šis tik 
vokiškas), Pribačio knygyne, Laisvės ai. 48, galima gauti įvairius 
kvartetus, pav., meno dalykų (tik, deja, vokiškus!). Mėgiami vaikų 
šachmatai, šaškės (gaunama „Žaisle“ ir Marginiuose) lavina 
vaiko protinį sugebėjimą kombinuoti. Vaikas mėgsta šachmatus 
ir dėlto, kad jis čia gali parodyti savo jėgas, o rungtynės lenkty
niavimas šiame amžiuje yra natūralūs reiškinys. Todėl neduo
dame vaikams vadinamų „laimės“ žaislų, kur vaikas nieko negali
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padaryti, kur žaidimo pasisekimas priklauso grynai nuo „likimo“. 
Tas vaikus erzina, jaudina j y nervus, o nieko gero neduoda.

— Ar Tamstos vaikas vaidina?
—Taip. ' ' '
Tik šio vaiko vaidinimas skiriasi.nuo priešmokyklinio am

žiaus vaiko žaidimo. Dabar vaikas jau tikrai vaidina: rengia 
teatrą, kiną, bažnyčią — altoriy. Jis gieda, dainuoja, lankstosi^ 
šoka. Jis vaidina sudėtingas scenas, rodo tai kitiems— reika
linga publika, o ne, tai pats sau rodo — prieš veidrodį šoka, 
dainuoja... Tenemano , tėvai, kad čia būtinai pasireiškia vaiko ta
lentas baletui, vaidybai... Ne, visi vaikai išgyvena tą laikotarpį, 
tik, žinoma, ir čia, kaip ir visoje žmogaus prigimtyje, išgyveni
mas gali pasireikšti vaikuose ne vienodu intensingumu. Vaiko 
teatrui reikalingos įvairios reikmenės. Jis realistas, tai ir reikme- 
nės turi būti realistiškos, natūralistiškos. Jis vaidindamas trokšta 
persirengti, pasikeisti — būti savo vaidinamuoju. Jam reikalingi 
drabužiai ir grimas. Jis mėgsta ir pats pasigaminti įvairias reik- 
menes, todėl mes jam parūpinsime darbo medžiagą ir sąlygas, 
be to, parinksime ir tinkamą vaidinimo tekstą.

Vaikas netik pats nori vaidinti, jis mėgsta būti ir režisorium 
— parengti ir leisti kitiems vaidinti, todėl labai mėgiamas lėliy teat
ras, kurį dabar pats vaikas tvarko.

Vaiky, palinkimą vaidinti galima panaudoti auklėjimui. Tokiu 
būdu galima pasisavinti gražaus elgesio formas, tinkamą kalbėji
mo būdą, be to, ir dorinio auklėjimo atžvilgiu vaidinimas gali 
turėti labai geros įtakos.

— A! Tie draugai! Jam vis reikalingi draugai, vienas jis 
nežaidžia, -— skundžiasi motina.

Taip, draugai jam reikalingi. Vaikas, kuris baigęs b metus 
nenori būti grupės nariu, laikomas nenormaliu (neurosinis reiški
nys) tai gali būti ir klaidingo auklėjimo paseka. Pastebėta, kad 
iš pradėjusiy lankyti mokyklą vaiky 99% per tris dienas susiran
da draugus. Draugai jam būtinai reikalingi visokiems žaidimams. 
Žaidimo taisyklės, t. yra objektyvūs ryšiai, jungia vaiką su drau
gais. Šio amžiaus (5—10 mėty) žaidimy taisyklės yra tradicingos, 
aiškios, griežtos ir patys vaikai prižiūri, kad kiekvienas žaidimo 
narys j u pedantiškai laikytysi. Žaidėj as, kuris apgaudinėja, nesi
laiko taisykliy, paprastai nemėgiamas, iš žaidimo išskiriamas. 
Žaidimas jungia šią dar palaidą grupę. Nuo 10 metu draugy 
ryšiai subjektyvėja, vaikams dabar vis daugiau reiškia žaidimo 
vadas; žaidimo taisyklės ne tokios griežtos. O kas gali būti vadu? 
Tas, kuris yra vikresnis, sumanesnis, stipresnis. 8—12 metais 
vaikas fiziškai nepaprastai smarkiai vystosi, auga. Šie metai lai
komi fiziškos sveikatos ir vitališkumo kulminacija. Pastebėta, kad 
tarp 8-—12 mėty mažiausia yra ligoniy. Vaikai jaučia tą savo pa
jėgumą, pav., 10-ties mėty berniukas savo dienorašty rašo: „aš
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stiprus ir vikrus. Aš stoviu tiesiai, mano rankos ir kojos stiprios“, 
o tu pačiu metu mergaitė rašo: „aš labai drąsi. Aš mėgstu daryti 
tokius dalykus, kur reikia daug drąsos“. Todėl fiziniai silpnas 
vaikas dabar tikrai pasigailėjimo vertas, nes niekad gal neteks 
jam taip skaudžiai pajusti savo menkumo, kaip šiame amžiuje 
draugu tarpe. Su fiziniu vaiko pajėgumu paraleliai didėja noras 
ir reikalas tas fizines jėgas nuolat bandyti, lavintis Šiuo atveju 
neskirtina mergaitės ir berniukai, nes kaip berniuku taip ir mer
gaičių fizinis pajėgumas dabar didelis. Ir mergaitės mėgsta jud
rius žaidimus, mėgsta „karstytis“, t. y. laipioti, landžioti, šokinėti.

Dabar vaikai mėgsta lavinti savo akį, rankos vikrumą ir 
taiklumą. Todėl kaip žaislus duodame jiems kegelius, stalo teni
są, sviedinį ir taikinį (sviediniu numušti „baidyklės“ kepurę, įmesti 
sviedinį į kiaulės snukį, arba į krepšį), kaulukius ir kit.

Judėjimo žaidimai artėja prie sportišku žaidimu. Vaikai 
mėgsta lenktyniauti, už grupės laimėjimą ar pralaimėjimą kiekvie
nas jaučiasi atsakingas. Mėgiami žaidimai kvadratas, rezervas 
ir kit. Sviedinys šiame amžiuje būtinas, tik ne minkštas guminis, 
bet odinis.

Kopėčios, švedu sienelė ir suolelis, rąstas, kartys, virvės ir 
kiti gimnastikos įrankiai vaiko dabar trokštami. Turėdamas pro
gos joti tikru arkliu, plaukyti, valtelę irkluoti, vairuoti vaikas 
žibančiomis iš džiaugsmo akimis žvelgia į pasaulį. Žiemą sportiš
kos rogės, pačiūžos, slidės (pašliūžos?) patenkina jo norus ir pa
linkimus.

Kaip jau minėjom mergaitei mes taip pat leidžiame lavinti 
savo fizines jėgas, neprimenam jai, kad ji jau didelė mergina, kad 
tik berniukams tinką taip išdykauti, karstytis ir t. t. Teveikia ji 
pagal savo prigimtį. Dar gana anksti ji pažins tą karčią tiesą, 
kad visuomenė ją vertina ne kaip sau žmogų, kad yra kita že
mės būtybė, kuri yra lyg mąstąs — vertybė, pagal kurią nusta
tomas jos kaip žmogaus vertingumas. Juo labiau neverta bijotis 
mergaitės „berniokiškumo“, kada apie 14 metus įvyks permaina. Mer
gaitės prigimty įvyks kažkas, kad ji pati „nebesikarstys“, nebe
laipios, nešokinės. Ji susigūš savyje, nusigręš nuo pasaulio, vaikš
čios apsiblausus, „užsisvajojus“; pasak mūsų liaudies bus „kaip 
už sienos užmesta“.

Vaiku prigimtyje apie 14 metus įvyksta pirmas toks griež
tas išsiskyrimas: berniuko fizinės jėgos ir toliau didėja, jo akty
vumas auga, susido'mėjimas sportu taip pat kyla, o mergaitės 
prigimty kažkas 12-—14 met. užlūžta ir jos interesai nukrypsta 
kitur.

Ryškus prigimčių interesu išsiskyrimas yra dar vienoje sri
ty— technikos žaidimuose. 8—13 metu vaikas nori ne tik pažinti 
tikrovę, bet stengiasi ją ir kuo tiksliau atvaizduoti, jo žaidimas 
realistiškas. Todėl darbo medžiaga ir visos reikmenės turi atatik-
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ti tam palinki mui. Vaikas dabar daro namus, baldus, orlaivius, 
įvairias mašinas ir t. t. vis panašesnius į tikruosius. Jis mėgsta 
staliaus darbus, todėl duodame jam ir šio amatininko įrankius. 
Galime duoti jam dar kurpiaus ir šaltkalvio įrankius. Mėgiami 
dabar matadoras (medinė statybos dėžutė) ir Marbi (metalinė stat. 
dėžutė). Metalo (graviravimo) ir linoleumo darbams medžiagos 
galima gauti pas Pribačį, (Laisvės ai. Nr. 48). Neretas vaikas da
bar ir elektros skambutį padaro, nekalbant jau apie telefoną. Įvai
rūs bandymai, tyrinėjimai vaiką žavi; Techniškai vaikai pribręsta 
apie 1 3 metus, sakoma, kad šiuo atžvilgiu mergaitės niekad ber
niuku. nepriauga. Jos nukrypsta į kitą sritį, ir kitokiu būdu vaiz
duoja tikrovę. Jų konstruktyvinis šios rūšies žaidimas pasireiškia 
daugiau vaizdavimu plokštumoje ir lankstesne medžiaga. Mergaitė 
mėgsta siuvinėti spalvotais siūlais, ji piešia, tapo, mezga, neria, 
siuva, pina, audžia. Suaugęs parūpins mergaitei medžiagos, sąly
gas, kad šis jos palinkimas taip pat galėtų tinkamai pasireikšti. 
Mėgiami ir įvairūs -žaidimai, kurie atliekami pagal pavyzdžius. 
Pavyzdys studijuojamas ir pagal jį dėstomos kaladėlės, pagaliu
kai. Čia gerai tinka žaislas „Methodos“ (gaunamas Pribačio 
knygyne).

8—13 met. vaikai ką nors renka, sudaro rinkinius. Jie nori 
turėti savo nuosavybę. Atrodo, kad 1 1—12 metų amžiaus berniukų 
visas IGO /o ką nors renka, o mergaičių 91 °/o. Atrodo, kad berniu
kų rinkiniai yra sistematiškesni ir praktiškesni— naudos atžvil
giu. Vaikai netik renka, bet ir mainikauja, pardavinėja, rengia 
loterijas. Auklėtojui tenka uždavinys Šiuo atveju panaudoti šį 
vaiko palinkimą ir duoti jo išsivystymui tinkamą kryptį.

Auklėtojai tvirtina, kad lengviausia auklėjami, paklusniausi 
yra 5—-10 metų vaikai. 8—-12 metų vaikai mielai dalyvauja su
augusiojo kasdieniniam, praktiškajam gyvenime jie domisi suau
gusio darbais ir mielai pastarajam padeda. 9-- 10 m. vaikas sten
giasi visus darbus tiksliai, gerai atlikti. Vaikas net džiaugiasi 
galįs suaugusiam darbe padėti. Todėl mes leisime vaikui atlikti 
įvairius namų ruošos darbus: verpti, austi, virti, kepti, plauti, 
skalbti, gyvulius šerti ir t. t.: leisime jam dirbti lauke ir kieme: 
šieną grėbti, vežti, augius imti, malkas piauti, kirsti. Sode ir dar
že jis padės mums kasinėti, sodinti, ravėti, kaupti, nuimti daržus 
ir sudėti žiemai vaisius, daržoves. Prie statybos jis mielai dėlios, 
nešios plytas, dažys ir t. t. Ir čia neskirtame berniuko ir mergai
tės darbų. Kas vaikui įdomu, malonu, jis tą ir dirba. Sūnus, pav., 
■gali padėti motinai stalą uždengti ir nuimti, bulves nuskusti ir 
sutrinti, blynus iškepti (skautų stovykloje, pav., berniukai tai mie
lai dirba), o mergaitė prie progos padės tėvui malkas suplauti. 
Bet iš vaiko mes tereikalausime tiek, kiek jis pajėgia. Dar per 
anksti būtų įkinkyti jį į darbą. Jis turi pakankamai laiko turėti 
ir kitiems dalykams — žaidimams.
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Darbas yra suaugusio žmogaus pareiga, jo gyvenimo turinys, o mūsų minimo amžiaus vaikas dar nėra užbaigęs savo vystymosi kelio. Darbas perankstyvas, be saiko, priverstinas (ar tai dėl materialiniu sąlygų» ardei suaugusiojo prievartos) sutrukdo vaiko vystymąsi, neleidžia jam pakankamai ir įvairiai (kaip tik žmogus tegali ir kaip jis to reikalingas yra) išsivystyti, subrandina jį per anksti, (kaip saulė dar nepriaugusį grūdą) sužaloja žmogiškąją asmenybę. Težaidžia vaikas, kad išaugtu žmogumi.
Kaip atrodys pavasario skribėlaitės?Nors dangus dar pilkas, nors aštrus vėjas su sniegu ir lietum laisvai Švaistosi, bet nuo kovo mėn. ir metu atmainos jaupasireiškia. Kad laiku pasiruoštu sutikti pavasarį, siu metu mada įspėja iš anksto, käs bus labiausia nešiojama. Pirmoji skrybėlaičių forma, prancūziškai vadinama „canotier“. Šitos canotier 1937 m, yra mažos, lengvos, dėvimos labiau į priekį, bet visdėlto galvą jos gerai apdengia, o ne taip, kaip 1900 m. vos viršugalvį tesiekė. Smailos skrybėlaitės viršugalvy, šiek tiek ir šiaudinės beretės, bus madoj.

Ryškiausias šio 
pavasario skrybė- J 
laičių papuošalas 
bus gėlės. Viešpa- 
taujanti skrybėlaičiy ■ 
forma (aukščiau), 
prancūziškai vadi' 
narna .Canotier“.
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Ryškiausias šio pavasario skrybėlaičių papuošalas yra gė
lės ir jų gana daug (puokštėmis ar kitaip) dedama ant skrybė-, 
laitės. Jei oro ir kitokia nuotaika leis, atrodo, kad šiais metais 
paryžietės nešios linksmomis ir gyvomis spalvomis žydinčias šių 
metų skrybėlaites. Atrodo, kad skrybėlaitės bus puošiamos tri- 
tampiais ar keturkampiais, kuriij vienas iš neužmiršuoliij, kitas 
gelsvų gvaizdikų, lobelijų, razetų ir t. t. Tai butų nauja ir links
ma. Jas supa lengvas vualis, kuris pavasarį dar bus nešiojamas.

Be gėlių bus nešiojami ir ryškesnių spalvų kaspinai ir^eg- 
zotinių paukščių plunksnos. Tačiau reikia manyti, kad prieš šią 
paskutinę madą moterys užprotestuos, nes žudyti ir net kankinti 
paukštelius skrybėlaitei papuošti, kažkas nehumaniška. Juk ame
rikietės ir paryžietės prieš keliolika metų griežtai pasipriešino ma
dai, kuri siūlė kolibrų plunksneles, kurias gyviems paukščiams 
reikėjo išpešti ar net nulupti su oda, kad jos gražiau žibėtų. Mo
terys Šiai madai pasipriešino ir tokių plunksnų nenešiojo.

Peltakiai — vienintelis suknelės papuošalas.
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Vakarinių sukne
lių tarpe pirmenybė 
duodama kukliems 
fasonams. Tas ryšku 
ir išį’čia patiektų mo
delių.

Dėmesio maitinimosi higienai
Sūris kaip maisto produktas

Sūriai gaminami iš pieno baltymo — kazeino. Sūriams kar
tais vartojamas nugriebtas pienas, bet geriausi t sūriai gaminami 
iš nenugriebto pieno. Todėl sūriai baltymu ir riebalų turi nevie
nodame kieky, t. y. organizmo audinių atstatančių ir energiją tei
kiančių medžiagų. k .

Pas mus kaime daugiausia gaminama sūris — varškė. Šios 
rūšies sūriai, nors ir turi tą patį kiekį baltyminių medžiagų, bet 
jų rauginimas visiškai nereguliuojamas. Be to, šie sūriai mažiau 
skanūs ir dėlto sunkiau virškinami.

Žymiai vertingesni fermentuoti sūriai. Didžiuma, fermentuo
tų sūrių turi būti gaminama labai rūpestingoj priežiūroj, vaduo
jantis tiksliais nurodymais. Tik tada tos pačios rūšies sūriai yra 
vienodo skonio ir vienodos vertės (gaila, kad pas mus ir didžio
siose pieninėse perkant kiekvieną sūrį tenka ragauti, jei tikrai 
nori geresnio nusipirkti). Bendrai imant, sūriai turi gyvų fermen-
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tu, kurie sutraukia ir transformuoja pieno baltymus. Iš tos fer
mentacijos pasidaro pieno rūkštis, kuri padeda virškinimui ir kar
tu yra lyg ir antiseptinė priemonė mūsų virškinamajam traktui.

Kai kurios tautos pietums ir vakarienei prieš desertą kas
dieną valgo po truputį sūrio. Ir tai yra racionalu. Mat virškini
mo syvai, kurie valgio pradžioje gausiai gaminasi — į pabaigą 
valgio labai sumažėja. Sūrio gabaliukas, kurį tuo metu suvalgo
me, tą virškinamųjų syvų gaminimąsj“ vėl suaktyvina.

Užtai kai kurie žmonės, ypačiai jei taip įpratę, blogai virš
kina pietus, jei nevalgo sūrio.

Kyla klausimas, kokį sūrį išsirinkti? Į tai galima atsakyti 
vienu žodžiu — sveiką. Bet kas tai yra sveikas sūris? Kaip jau 
minėta, reikia, kad sūrius gaminant ju fermentavimas būtu regu
liuojamas, t. y., kad neišsivystytu pašaliniai fermentai arba puvi
mas. Tai atsitinka tada, kai pienas perilgai arba pergreit surūgs
ta, arba nea ta tinkamoj šilumoj rauginamas.

Yra sūriu ilgai laikytu, kurie turi labai stiprų kvapą. Tai 
tikra mikrobu tyrė. Tokie sūriai vengtini, nes jie gali iššaukti 
apsinuodijimo reiškinius.

Kaip sūrį valgyti? Pas mus įprasta sūrio suvalgyti nedaug 
mažiau kaip duonos. Tai negerai, nes toks didelis baltymu kie
kis žmogui nereikalingas. Angliavandeniu žmogui reikia apie 6 
kartus daugiau negu baltymu, tad duonos reikia valgyti daug 
daugiau. Nedėti sūrio ant kiekvienos duonos riekutės, bet piauti 
mažus kąsnelius. Tada sūris bus žmogui naudingas ir sveikas.

Desertiniai valgiai
Yra įprasta pietus baigti saldžiais valgiais. Šitas įprotis pag

rinde turi fiziologinės prasmės. Tai yra reikalas valgio gale iš
šaukti seilių ir skrandžio sulčių gamybą, kurios padėtu maistą 
suvirškinti. Tačiau reikia, kad paskutinis valgis būtu netiktai ska
nus, bet ir lengvai virškinamas. Tam geriausia tinka vaisiai arba 
iš ju pagaminti skanūs patiekalai. Desertą taip pat gali pava
duoti mažas gabaliukas skanaus sūrio. Sausi saldūs ir truputį 
karamelizuoti (gerai sukepinti dekstrinuoti) pyragėliai turi tą pa
čią vertę, su sąlyga, jei valgant jie labai gerai sukramtom! ir sei
lėmis suvilgomi.. Kitaip, virškinimo darbą jie tik apsunkina. Ben
drai imant, visi saldumynai, savo skoniu ir kvapu, ypačiai tiems, 
kurie juos mėgsta, sužadiiia virškinamųjų sulčių gaminimąsį. Bet 
nereikia deserto daug valgyti.

Sotiems, o ypačiai iškilmingiems pietums netinka sunkūs 
desertai. Tokie produktai kaip grietinė (ypačiai saldi), sviestas, 
kiaušiniai neturi būti pagrindas desertiniems valgiams gaminti.
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MOTERŲ „ROJUS“
Leninas pasakė:. „Komunistui seksualinis santykis reiškia 

nedaugiau, kaip stiklas šalto vandens“. („Prisiminimai apie Leni
ną“, Klaros Cetkin). Kai kur dar vis vyrauja nuomonė, kad 
„kairioji“ politinė orientacija reiškia pažangą, o „dešinioji“ reg
resą, todėl ir Sovietų Rusija laikoma pažangiausiu pasaulio kraš
tu. Bet kadangi tautos kultūra nieku kitu taip nepasireiškia, kaip 
padėtimi, kurią užima joje moteris, pažiūrėkim arčiau į tą „išlais
vintų“ moterų „rojų“. Leisim kalbėti objektingiems liudininkams, 
vyrams ir moterims, kurie pažįsta šiandieninę Rusiją, ką jie pa
sakys apie moters išlaisvinimą nuo „šeimos, bažnyčios ir kapita
listinės valstybės vergijos“. _

„ Išlaisvinta moteris U. d. S. S. R.“ Ten pasiremiant pati
kimais šaltiniais ir gerų žmonių ir krašto pažinimu, vaizduojama 
rusės padėtis. Darbininkių moterų skaičius per penkmečio planą 
padvigubintas. Tačiau dėl neapsakomai sunkios ekonominės būk
lės, dėl neįmanomų butų ir pagaliau dėl šeimos suirimo rusė 
neteko daug daugiau vidinės ir išorinės ląisvės, kaip prie bet 
kokios „prakeiktos kapitalistinės sistemos“. Kaip sistematiškai 
varomas šeimos ardymas, rodo Lunačarskio programinis aiškini
mas, statant darbininkų miestą Urale (1931). „Kiekvienas suau
gęs gauna pastogę — vietos gyventi, visi kambariai įrengti vie
nodai. Vaikai iki 16 mt. auklėjami valdiškoj priežiūroj. Tėvai ga- 

„tėve“, ar 
išduodami 
leidžiama 

dieną.
Kokios nors šeimos gyvenimo formos nėra. Komunistinės 

idėjos įgyvendinimas siekia visiško šeimos pašalinimo. Tikslas—- 
sukurti „kolektyvinį“ vyrą ir „kolektyvinę“ moterį. Ateities valsty
bės pilietė neturi jokių pareigų savo vaikams, jokių šeimininkys- 
tės rūpesčių. Valgis visam miestui ruošiamas centrinėj virtuvėj 
ir išdalinamas pavieniams bendriems valgomiems“. — Kurioziška 
atrodo tai, kad kaip tik patys vadai dažniausiai gyvena su „bur- 
žuikomis“, miesčioniškos kilmės mergaitėms, nes jos dar gerbia 
namus ir šeimą. Apie butą ar kambarį iš viso negali būti kalbos,

Ii juos lankyti nustatytais laikotarpiais. Kreipimasis 
„motina“ draudžiamas, sakoma „suaugusi“. Tėvams 
specialūs lankymo lapeliai, tokiu tekstu: Suaugusiam.;, 
lankyti vaikas Nr. .. auklėjimo namuose... , ...valandą...

Kokios nors šeimos gyvenimo formos nėra.
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kiekvienam asmeniui yra paskirti 4 mtr. „erdvės“. Vandentiekis 
ir kanalizacija — net naujuose pastatuose yra nežinoma pra
banga. Žinome ir tai, kad Rusija, kuri tiekdavo seniau duoną 
pusei Europos, dabar ištisas valandas laukia eilėj gabalo duonos, 
o mėsos, muilo, plovimo priemonių ir papuošalų visai nėra. Tiesa, 
visos profesijos moteriai atviros: iŠ 80 milijonu rusite 6 milijonai 
yra darbininkių, 300 000 yra sovietų narės ir kt. Universitetuose 

. studijuoja 40 % motery, (medicinos fakultete net 75 0/o) univer
sitetuose dirba n čių — 25° o, o pradžios mokyklose 67%. Yra 
motery, kareivių (ne savanorių, nes karinis paruošimas privalomas 
tiek vyrams, tiek moterims), šoferių, policininkių. Iš karto tai 
daro gerą įspūdį — teisių sulyginimas — tačiau rusė, ypač dar
bininkė, nežiūrint bombastiskų pažadų, kad komunizmas išnaikins 
prostituciją, dažniau nei kitados stumiama prostitucijom Ir čia 
yra daug rūšių. Pav., yra mergaičių, kurios pasiduoda nemylimam 
vyrui dėl geresnės vietos arba didesnio atlyginimo, arba net dėl 
poros batų, cukraus arba miltų. Be to, Rusijoj yra pačios valdžios 
palaikoma prostitucija. GPU žinioje yra moterų, kurios gauna 
iš valdžios butus su visu įrengimu, indais ir rūbais, kad priimi
nėtų užsieniečius ir pačių rusų „ įžimenybes “. Iš tūkstančių ap
leistų vaikų rusai turi daugiausia už visus mergaičių 1 I —12 metų 
atsidavinėjančių už duoną. Negeresnė yra socialinė—higieniška 
moters būklė. 1930 metais tik 15o'o gimdžiusiųjų pasinaudojo 
akušerės pagalba. Eytinės ligos baisiai išplitę, užkrėsti būna iš
tisi kaimai. 1923 metais vėl pradėjo veikti degtinės monopolis 
ir šiandien vis labiau skundžiamasi alkoholikais. Siaubingas 
puolimo ir nykimo vaizdas!

Kitoj knygoj „Šalis be sekmadienio“ autorius pasakoja apie 
savo ir žmonos kelionę automobiliu po Rusiją. Šiai vokiečių 
porai pavyko per Persiją ir Kaukazą į Rusiją įvažiuoti ir susi
pažinti su ta dalimi, kuri yra toli nuo valdžios propagandos ir 
atidengia tikrąją Rusiją. Abu keleiviai neišvengė „Intourist-Biuro“, 
kuris už 20 dolerių dienai prižada paaiškinimus, išlaikymą pirma
eiliuose viešbučiuose ir vadovą (iš GPU). Pirmaeiliai viešbučiai 
nors valdžios žinioje, bet turi tik pačius reikalingiausius dalykus, 
daugiausia sulūžusius baldus ir iš privačių namų suvogtą patalinę. 
Prausyklos dažnai bendros: ilgiausia eilė pusiau apsirengusių 
vyrų ir moterų laukia, kol vienas laimingasis pasiekęs vienintelį 
kraną skubiai prausiasi. Valgis ne geriau aprūpintas: arba jo vi
sai nedavė arba mažai. Kelionėje tenka susidurti sū įvairiausiais 
žmonėmis, su darbininkais, ūkininkais, inteligentais (šių likimas 
liūdniausias). Niekada nebuvo toks milžiniškas skaičius žmonių 
tokiame varge. O tačiau rusų tauta yra viena maloniausių ir vaį- 
Šingiausių pasaulyje! Nuvyksta ir į raudonąją Rivjerą-Krimą su 
poilsio namais naujajai rusų darbininkų — „aristokratijai“. Čia 
patiria, kad Politinė Policija ir Komsomolai svetimšaliams kelei
viams yra pavojingiausi.
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„Komsomolai“ — tai jaunimo sąjungos, puikus Sovietų 
įrankis penkmečių plano įgyvendinime, jaunimas be moralės ir 
gėdos. Įvedant penkių dienų, savaitę, du zuikiai norėta nušauti: 
suardyti ko greičiausiai šeimą ir kartu užkirsti kelią religinei 
praktikai. „Nei krikščioniškoji bendruomenė, nei šeimos ratelis, 
neprivalo turėti tos pačios poilsio dienos. Taip traukomi šeimos 
ir tikėjimo ryšiai“.^

Neoficialų Rusijos veidą vaizduoja ir Helena von Watter 
knygoje „Vokietė pergyvena Rusiją“. Negalėdama kitaip į Rusiją 
patekti, autorė pasiryžo keliauti persirengusi plačiu rusės kaimie
tės sijonu ir pasiėmus ryšelį į rankas, ir kuprinę ant pečių. Si 
drąsi vokietį pasirinko kelią per Baku ir Tiflisą į Maskvą ir 
Leningradą, iki Völgos sričių. Siaubingas Rusijos miestų vaizdas: 
badaujanti nuskurę žmonės, apgriuvę ir purvini namai. Pro ne
uždengtą langą pamatysi ir vargingus baldus, nedaugiau kaip 
stalą, kėdę, gultą. „Mes siekiame išvaduoti moterį iš virtuvės ir 
namų pančių ir sunaudoti jos darbą valstybės kūrimui“, skamba 
bolševikų nusistatymai teorijoj. Tikrovė, žinoma, kitokia. Religi
nės jungtuvės nebegalioja. Jungtuvės šiandien yra sutartis, kuri 
kainuoja 30 kap., bet ir tai nebūtina, nes laisvas sugyvenimas 
vertinamas teisiniu vaikų atžvilgiu tiek pat, kiek ir registruotas. 
Valgis gaunamas tik kortelėmis, o jų yra trys kategorijos: neve 
dusiems, šeimoms ir Kremlio pažįstamiems — šie gauna viską. 
Senojo režimo žmonės, kaip namų savininkai ir dvasiškiai yra 
beteisiai ir negauna jokių kortelių. Jei turi pinigų — gali pirkti 
valgį pasakiškomis kainomis, kitu atveju jų laukia badas. Dau
guma moterų stengiasi kad ir didžiausiu vargu gauti truputį 
produktų ir ant žibalinio virtuvo — nes nei anglių, nei medžių 
nėra — išsivirti ką nors namie, negu valgyti darbo virtuvėj. Au
torė matė, kaip vienoj virtuvėj degė kartu 20 žibalinių virtuvų, 
todėl nenuostabu, kad neseniai 75 7o balsų buvo atmesti namai 
su viena virtuve.

Vaikų prieglaudos ir privalomas pradžios mokslas taip pat 
dažniausiai lieka teorijoj. Prieglaudos, vos sutalpiną partijos narių 
vaikus, o mokykloms be pinigų trūksta dar ir 100.000 mokytojų.

Nors nėštumo nutraukimui duota pilna laisvė, tačiau gimi
mų skaičius kasmet didesnis apie 3’A> milijonų. Palyginamai ma
žas nutraukimų skaičius paaiškinamas lovų stoka ligoninėse. Nu
traukimai retai daromi veltui, dažniausiai apmokami, ir kaina 
svyruoja tarp 5 ir 50 rublių. Kiekvienu atveju sprendžia komi
sija, susidedanti iš daktarų, seserų ir darbininkių, ar nutraukimą 
reikia daryti. Ypatingai vertingą šią knygą daro jos nagrinėjimai 
namų ir šalies ekonominių problemų. Autorė tvirtina, kad Ru
sijoj ištikrųjų. nėra nei komunizmo, nei socializmo: tik vietoj pri
vatinio dabar ten vyrauja valdžios kapitalizmas.

Tarptautinės tendencijos pamažu nyksta, vis labiau ryškėja 
nacionalizmas, kuris atmeta visa svetima. Šiandieninė Sovietų
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Rusija tai nacionalizmas kietoj, beveik imperialistinėj diktatūroj 
ir tai šalia 3l/a milij. prieauglio ir visų žemės ir gamtos turtų!

Nemažiau faktų randame Rachmanovos „Moterys raudono- 
joj audroj“. Jos dienoraštis siekia iki ištrėmimo dienos, iki 1926 
mt. Tai bauginantis ir jaudinantis žmogaus skausmo dokumentas. 
Knyga vaizduoja bolševizmo idėjų įgyvendinimą miestiečių tarpe. 
Visur moralinių ir materialinių vertybių ardymo chaose žydi 
meilė tarp rusės ir vokiečių belaisvio.

Tarp visų trūkumų ir nelaimių pavyzdingai pildo jaunoji 
moteris savo trejopą žmonos, motinos ir žmogaus pareigą. Pa
vaizduotas liūdnas mokslininkų likimas, kurie Stalino buvo at
leisti ir ištremti, o jų vieton paskirti partijos nariai, žmonės 
be žinių ir mokslo. O tačiau plyšta širdis jaunai motinai, pagal
vojus kad jos sūnus negaus augti tėvynėj, toj nelaimingoj, bet 
vistiek karštai mylimoj „motinėlėj Rusijoj“.

Visos šios žinios kilę iš 1931 metų, kada dar penkmečio 
planas nebuvo užbaigtas ir galima buvo laukti pagerėjimų. Bet 
nuo to laiko padėtis žymiai pablogėjo; praneša, kad Rusijos pietų 
rytuose tūkstančiai žmonių palieka namus ir bėga nuo bado. 
Drakoniškos valdžios priemonės, kaip pasų prievarta, partijos 
„valymai“, uždraudimai virti namuose, visiškas išsiskyrusios mo
ters beteisiškumas dar labiau apsunkino moters likimą. Senieji —- 
nusiminę ir bevilčiai, jaunieji — fanatiškai užsispyrę užkariauti 
pasaulį savo idėjomis. Bolševizmas, pažadėjęs moteriai laisvę, at
nešė vargą, badą ir nusiminimą, o pažadėtasis „rojus“ virto 
pragaru.

Iš„ K. Frp.“ E. Malinauskaitė

LIETUVĖS:MOTERYS VISUOMENINIAME*DARBE x)

01

Moteris visuomenės dalis, ir dėlto jai negali būti svetimi 
visuomenės interesai, jos vargai, skurdas, ydos, trukumai, nuo 
kurių kenčia visuomenė ir kenčia taip pat, kartais net ir dau- 

, giau, ir pačios moterys. Todėl ji turi tai visuomenei ateiti į pa
galbą, kur gali, sugeba ir kiek jos laikas ir lėšos leidžia. Nega
lima pateisinti tų moterų, kurios ribojasi tik savu aš, arba tik 
šeima, kurioje jos užsidaro. Dar labiau negalima pateisinti tų 
moterų, kurios pačios nieko visuomenei nedarydamos, piktai kri
tikuoja, peikia Hr išjuokia tas, kurios tam darbui yra pasišven-
tusios. Juk tuo pastarosioms labai trukdoma.

Pas mus vargo ir skurdo yra daugi Pagalbos visuomenė 
laukia iš moterų. lietuves moteris galima padalyti į dvi grupes. 
Vienos, jų mažuma, yra visuomenininkės, kurioms visuomenės

Mintys iš p. O. Krikščiūnienės paskaitos skaitytos Motery Talkos 
Akademijoje.
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interesai artimi ir jos dirba- visuomenės darbą. Kita, įtai daug 
didesnė grupė, kurioms šis darbas neįdomus ir jos juo nesirūpina.

Ši mažesnioji grupė daug jau yra nuveikusi. Jos darbas 
ypač paryškėjo po karo, Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Vi
suomeninį moterių darbą galima suskirstyti šiomis sritimis: mo
terys labdarybėje, moterys švietimo ir kultūros darbe, savo teisiy 
gynime, socialėj politikoj ir krašto gynimo darbe. Savo tikslams 
siekti jos yra sudariusios visą eilę organizacija, kurios buriasi, 
apie kelis centrus: Motery Taryba, kuriai priklauso 18 motery, 
organizacijy; Kataliku organizacijy Sąjunga su 5 bet už tai gau
siomis organizacijomis — jos turi labai daug nariy, pav., Kata
likių Motery Draugijoje priskaitoma iki 40.000 nariy, „Pava
sario“ merg. sąjungoje — iki 45.000 nariy. ir k.; Motinoms ir 
vaikams Globoti organizacijy Sąjungą — čia dirbama labdary
bės srityje, — ty organizacijy steigiamos prieglaudos, lopšeliai, 
darželiai, aikštelės, atiduodami vaikai ūkininkams auklėti, rūpina
masi defektyviais vaikais, steigiami sveikątos centrai, rūpinamasi 
seniais ir paliegusiais.

Švietimo ir kultūros srityje moterims priklauso priešmokyk
linio amžiaus vaiky auklėjimo suaktyvinimas. Moterys sugebėjo 
įsteigti virš šimto vaiky darželiu, kurie veikia kaip Didžiojoj Lietuvoj, 
taip ir Klaipėdos krašte, visos mergaičių namy ruošos mokyklos 
sukurtos ir išlaikomos vien motery organizacijy, moterys įsteigė 
vaiky aikšteles ir vaiky klubus, mokyklinio amžiaus vaikams 
steigia amaty mokyklas, juridinius, pedagoginius ir sveikatos pa
tarimo punktus, suorganizavo Motinos ir Vaiko muziejy,- leidžia 
pedagoginius ir kultūrinius laikraščius: „Naująją Vaidilutę“, „ Mo
terį “, „Motiną ir Vaiką“, „Vyturį“ „Liepsnasu.. Per radio turi savo 
valandėles, Lietuvos Moterį, Tėvy rūpesniuš, Vaiky valandėlę, — 
kuriose beveik išimtinai dirba moterys.

Motery teisiy gynime moterys taip pat yra pasidarbavusios. 
Tą mes galime, matyti iš „Naujojoj Vaidilutėj“ 12 Nr. tilpusi© 
O. G-tės straipsnio „Motery pastangos teisiy lygybę įgyvendinti“. 
Moterys sekė ir seka visą moteris liečiančią politiką ir, reikalui 
esant, reaguoja į netinkamus pasireiškimus memorandumais, lan
kydamos valdžios atstovus, stengdamos nuteikti bendrą opiniją 
motery naudai. Jos dirbo seime. Taip pat moterys stengėsi dirbti 
ir socialinėj politikoj ir krašto gynimo darbe. Atrodo, kad socia- 
lėjė srityje motery yra jau daug padaryta. Tik, žinoma, paėmus 
kitą pusę reikia pasakyti, kad dar daug daugiau lieka nepadary
tu darby. Kas iš to, kad yra sukurta virš šimto vaiky darželiy, 
kuriuos lanko keli tūkstančiai vaiky, kad į darželius negali pa
kliūti nei dešimtoji dalis vaikučiy, kurie darželius turėty' lankyti. 
Kas iš to, kad lopšeliai — prieglaudos priima dalį vaikučiy, jei
gu norint vaiką prieglaudon patalpinti, pirma reikia jį būtinai iš
mesti į gatvę, nes tik tada yra vilties, kad jis pateks prieglau
don. Ši sritis reikalauja daug darbo ir lęšy.'Šitas reikalas turėty 
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daug daugiau būti paremtas valstybės, o be to, turėtų daug dau
giau rūpėti ir moterims, turėtų būti daug daugiau šito darbo dar
bininkių ir taip pat pritariančių ir palaikančių jei nedarbu, tai 
lėšomis, maistu, drabužiais. Bet taip nėra, nors labdarybės sri
čiai moterys išrodo jau pakankamai pribrendusios. ‘ • ' ■ * • ’ • .

Kitose srityse susipratusių moterų būrelis yra dar mažesnis. 
Tiesa, kad moterys seka valstybes ir visuomenės gyvenimą ir vi
są laiką siekė, kad laimėtų lygias teises visuomenėje, tiesa, kad 
joms veikiant ir konstitucija užtikrino joms lygias teisės visuo
menėj. Bet to dar nepakanka. Reikia, kad moterys realiai ir fak- 
tinai tas teises turėtų. O tą moterys galės pasiekti tik tada, ka
da susidarys Lietuvos visuomenėj palanki moterims ir jų teisėms 
opinija. Tiesa, yra kitų trukdančių moterims iškovoti sau teises 
ir užsitikrinti sau tinkamą vietą visuomenėje veiksnių. Čia vyrų 
egoizmas, čia bendras nepalankus moterims Europoje susidaręs 
nusistatymas, čia ekonominė krizė ir konkurencija. Bet iš kitos 
pusės taip pat žinome, kad visuomeninė nuomonė gali viską. Jei 
veiks ne saujelė moterų, o visos išvien bus susipratusios ir mo
kės visuomenę nustatyti palankia sau kryptimi, jei moterys, ku
rios stovi arčiau valdžios pakankamai veiks, tada mūsų darbas 
daugiau laimės. Turėtumėm turėti moterų ir švietimo taryboje, ir 
seime, ir mergaičių auklėjimo įstaigų viršininkių, ir moterims jų 
profesijos darbas turėtų būti užtikrintas. Bet čia kaip tik daug prie
šų turime iš pačių moterų tarpo, kurios ne tik nepalaiko, bet prie
šingai, labai daug kenkia, ir dėlto mūsų pastangos dažnai nuei
na niekais. Neveltui ir vyrai pasako, kad ne jie yra moterų tei
sių priešai, bet pačios moterys. Seka bendra išvada — moterys 
turėtų būti daugiau visuomeniškos, daugiau susipažinusios su vi
suomenės interesais, daugiau užuojautos rodančios tos užuojau
tos reikalingiems, turėtų plačiau pažiūrėti į pasaulį, turėtų būti 
sąmoningesnės darbuose, kuriuos dirba, susilaikančios nuo pik
tos kritikos, kurią mėgsta tik nesusipažinusios su visuomenės 
darbais, turėtų būti daugiau politikėmis, tai yra tokiomis, ku
rioms įdomūs yra ir valstybės, ir visuomenės, ir grynai moterų 
reikalai. Tuos reikalus jos turi mokėti ginti. * •

Iš KOS darbų
— Naujas Moterų Talkos komitetas pasiskirstė pa

reigomis: p. A. Vailokaitienė — pirmininkė, p. p. Galaunienė ir 
Raulinaitienė —- vicepirmininkės, p, O. Pakštienė — kasininkė, 
p. EI. Starkienė — sekretorė. Revizijos Komisiją sudaro p. p. 
O. Beleckienė, O. Krikščiūnienė ir A. Ragaišienė.

KOS pasiry žusi yra siųsti savo atstovę į Tarptauti
nės Katalikių Moterų Sąjungų Unijos studijų savaitę, kuri 
įvyks š. m. kovo mėn. 30 — balandžio mėn. 6 d. d. Siame su-

118 -

56



važiavime bus priimti svarbus nutarimai liecią viso pasaulio katali
kes moteris, todėl KOS laiko reikalinga dalyvauti šiuose darbuose.

— K O S ir L. K. Moterų D r a u g i j a 193 8 metais šven
čia sukaktuves; L. K. Mot. Dr-ja —30-ties metų gyvenimo, o 
KOS (buvęs Vyriausias Moterų Sekretoriatas) — 15-kos metų. 
Rengiamasi didžiuliam kongresui.

* *. ■ . . ’ *

-—Tarnaitėms kursus rengia--Sv. Zitos Draugija 
(KOS narys). Kursai prasidės š. m. vasario mėn. 17 d. ir baig
sis kovo mėn. 2 d. Paskaitas iš namų ruošos, vaikų auklėjimo ir 
higienos skaito specialistės: p. gyd. A. Ragaišienė, p. gyd. J. Pet- 
kūnaitė, p. Dr. O. Norušytė ir p. EI. Starkienė.

— „Dieps no s“ katalikių mergaičių organas 
turi didelį pasisekimą mūsų kaimų ir miestelių mergaičių tarpe. 
Išėję dar tik keli numeriai, bet pažanga pastebima.

* • * " ' - * . •

Įvairios visuomeninės veiklos žinios
KVC Vyriausio ji Valdyba veikia pasiskirsčiusi šitaip pareigomis: 

Kan. P. Dogelis, dvasios vadas, išrinktas ir pirmininku, Prof. Dr. Pr. Dovydaitis 
—vicepirmininku, Dr. Ign. Skrupskelis — 11 vicepirmininku, Dr. Pr. Dielininkai- 
kaitis — sekretoriumi, O. Labanauskaitė—II sekretoriumi, Dr. J. Leimonas — 
iždininku. -Visi kiti yra Vyriausios Valdybos nariai.

— KVC kursuose Marijonų ir Jėzuitų salėse įvykusiuose buvo 
80 klausytojų. Apie 45 mergaitės, o kiti vyrai. Tų kursų proga surengtas 
Įdomus Vado teismas ir Blaivybės parodėlė.

— 1937 met. kovo mėn. 30 — balandžio mėn. 6 d. įvyksta Tarptautinės 
Katalikių Moterų Sąjungų Unijos studijų savaitės Briusely.

■ * . v ' . . V .

— Kaip veikia Cili Valstybės Katalikės Moterys. Cili vals
tybės katalikių moterų sąjunga neseniai baigė savo eilini kongresų, kuriame nu
tarė laiškais ir paskaitomis skleisti taikos ir gero sugyvenimo idėjas. Specialiais 
aplinkraščiais periodiškai bus raginamos šeimos gyventi taikoje, lankyti pamal
das ir pan. Čilės katalikių moterų pastangomis Valparaiso rad ofone įvestos 
katalikiškosios^propagandos valandos, per kurias transliuojama religinė kronika, 
bažnytinė muzika, skaitomos paskaitos ir t. t.

— Lietuvių Moterų Tarybos Klubas neseniai įsteigtas.Jis randasi 
Kaune, Mickevičiaus g. 20 Nr. Buvo pašventintas vasario mėn. 5 d. Klubas 
įrengtas jauktai, baldai ir sienos lietuviško stiliaus. Klubo-tikslas suburti sau 
artimas inteligentes jaukesniam bendravimui.

— P on i a I s a b e 11 a Palenzia atstovavo Valencijos vyriausybei 
Stokholme.

— Aboliuci jdnistų D r-jos susirinkimas įvyko š. m. sausio 
mėp. 25 d. Tiksliausia kova su Veneros ligomis bus kova su dvejopa morale, 
pasakė Dr-jos pirm, Dr. Kalvaitytė-Karvelienė, atidarydama susirinkimą, p. Tom
kus savo paskaitoje, kalbėdamas apie prostitucijos priežastis, iškėlė tris pažiūras 
į tą klausimą: antropologinę, socialinę ir psichologinę. Bet nei antropologiniai, 
nei socialiniai net nei psichologiniai faktoriai nedeterminuoja moters į prostitutes. 
Visos tos sąlygos tik palengvina tapti prostitute. Prostitucija yra mūsų sielos 
tam tikra būtis Ir kiekvienas žmogus tų pradų turi. Po paskaitos svarstyta 
tarybos steigimas, priimtas statutas. Valdybą perrenkant į pirmininkes ir vėl 
išrinkta Dr. Kalvaitytė-Karvelienė.
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— Darželių vedėjos. Sausiomėn 13 d., 25 mokinės baigė L. Monte - 
šoriškos dr-jos vaikų darželių vedėjų kursus. Ta proga surengtoje parodoje, 
Salia montesoriškų mokymo priemonių nemaža buvo ir froebehškų darbelių. 
Kursų vedėja p. M. Varnienė.

Vasario mėn. ir Lietuvos Vaiko organizuotus vaikų darželių vedėjoms kur
sus baigė 40 mokinių. Kursų vedėja p. M. Nemeikšaitė.

Matyt, kad moterys vis intensyviau dirba Šioje srityje. Ir Šviet. Minis
terija susirūpino priešmokykliniu auklėjimu, paskirdama tiems reikalams specialų 
valdininkų.

RELIGINIS GYVENIMAS
—- Eucharistinis kongresas Manilloję įvyko š. m. vasario mėn. 

3—7 d. d. Kongresas buvo tarptautinio mušto. Prieš metus Filip:nų katalikai 
pradėjo ruoštis eucharistiniam kongresui. Šitas įvykis pažymėtas f lipiniečių ir 
Tolimųjų Rytų istorijoj. Tautos vadai, respublikos prezidentas, ministeriai ir šiaip 
žymūs asmens prisidėjo prie šio dirbo. Spauda, radio reklamavo paruošiamuo
sius dirbus ir skatino prie jų prisidėti, kaip prie didžiulės misijos visai tautai 
ir pagoniškai Azijai. .

Bendroji kongreso tema: misionieriškos dvasios'kėlimas. Taip pat buvo 
proteguojama Eucharistijos reikšmė katalikų tarpe, ypatingai Tolimuose Rytuose 
gyvenančių. Šio kongreso ba'gimo proga popiežius pasakė per radio trumpų kal
bų, kurioje ypatingai p įbrėžė reikalų geros valios žmonėms artėti prie Dievo, 
kad tuo būdu jau pavargusiame pasaulyje įsigalėtų krikščioniška taika.

— Maskvoje vasario mėn. įvykusiame tarptautiniame bedievių kon
grese svarstyta programa ir būdai, kaip sustiprinti savo akcijų visame pasaulyj 
ir sumažinti kiek galima religijų įtakų. į bedievių organizuotų veiklų daug vil
čių deda ir komunistai.

— Meksikos katalikai vjs dar persekiojami, pav., Orizaboje, Vera 
Cruze policija seka slaptai laikomas - mišias ir suiminėja mišiose dalyvaujančius 
tikinčiuosius ir kunigus. Kartais tokie suėmimai būna masiniai. Bet vietomis 
jausti, kad katalikybė prisikelia. Didelį apaštališkųjį darbų atlieka Kat. akcijos 
narės meksikietės. Štai didelė smulkmena šioje kankinių Šalyje: vienoje Colime 
diecezijos parapijoj rengiamas buvo miesto balius. Mirginos pakviestos daly
vauti baliuje, atsisakė: .mes negalime, šiandien mes atlikom išpažintį, o rytoj 
priimsim komunijų“. Balius neįvyko. Šioji parapija persekiojimo laiku ypatingai 
kentėjo. Vaikai tačiau demoralizuojami. Praeitų metų pabaigoje Meksikoje įvy
ko proletėrų vaikų 8—15 metų amžiaus kongresas. Pirmininkavo 11 metų ber
niukas! Tarp kitų klausimų jie nagrinėjo:

— Ąr tik vedę tėvai gali turėti įtakos į socialistinės mokyklos eigų?
— Ar mokiniai vadovauja socialistinėj mokykloj?
— Ar leistina bausmė socialistinėj mokykloj?
Dalyvavęs kongrese vienas mokytojas norėjo padaryti pastabų vienam 

7 metų berniukui, bet jis buvo paprašytas nutilti...

— »Auksinė rožė“ yra ypitingos popiežiaus malonės ir palankumo 
ženklas, kilęs iš XI amžiaus. Popiežiaus auksakaliai rpžę padaro iŠ gryno auk
so, su safirais. Jos viduryje įdedamas mikroskopinis indelis su muskusu ir bal
zamu. Auksinė rožė įstatoma į nedidelę sidabrinę vazų, o vaza dedama į ypa
tingų medinę dėžę Dovanų paprastai palydi ir paties popiežiaus ranka rašytas 
laiškas. Senovėje aukdnė rožė įvairiems karūnuotiems asmenims būdavo 
dažnai dovanojama, bėt paskutiniuoju laiku tas paprotys buvo beveik išnykęs. 
Popiežius Pijus vienuoliktas per visų savo popiežiavimo laikų iki šiol yra pado
vanojęs dvi auksines rožes. 1923 metais tokių rožę jis pasiuntė Ispanijon kara
lienei Viktorijai, o 1925 metais tokių pat rožę gavo Belgijos karalienė Elzbieta, 
savo sutuoktuvių su žuvusiuoju karalium Albertu proga.
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Dabar popiežius dovanoja tokių rožę Italijos karalienei Elenai jos Šeimy
ninio gyvenimo 40 metų sukakties proga. Rožę popiežius pašventins kovo 
mėn. 7 d. ■ .

■ . * ■. • . . . • ■

— Vokietijos episkopato pageidavimu, visose diecezijose yra 
šaukiami bažnytiniai susirinkimai, paremti užsieny gyvenančių vokiečių vaikų 
pastoracijai. ~

— Maldos Apaštalavimo intencijos - Vasario mėn.: 1. UŽ tautų 
vadus, kad jie daugiau vadovautųsi Kristaus dvasia; 2. Už Indijos ir Ceilono 
salų jaunimų. Kovo mėn. 1. Už tuos, kurie kenčia persekiojimų dėl Kristaus; 
2. UŽ Amerikos indėnų atsivertimų.

— Gerojo Ganytojo dukterys. Neseniai įsisteigė bendrai gyvenan
čių pasiaukojančių artimo meilės ir visuomeninio veikimo darbams mergaičių 
organizacija. Minėta organizacija yra už vedusi tris svarbias misijas, būtent: ne
turtingų vaikų dieninę prieglaudų, kur vaikai nuo 7 m. amžiaus yra globojami 
ir prižiūrimi dienos metu, kai neturtingos motinos turi eiti uždarbiauti; neturtin
gų šeimų patronatų, kur globojamos neturtingos Šeimos, teikiama Jonis moralė 
ir materiale parama; defektyvių valkų globos ir auklėjimo prieglaudų, kurioje 
dabar globojama ir auklėjama 50 nenormalių vaikų. *

Be to, Gerojo Ganytojo dukterys yra pasiruošusios dar naujai misijai, 
gatvės vaikų auklėjimui. Šiai misijai reikalinga žmonių, kurie visai atsidavę 
dirbtų minėtus darbus. Todėl Gerojo Ganytojo dukterys priima į savo draugijų 
bendram gyvenimui mergaites katalikes, nors jos būtų ir visai neturtingos. Be 
to, yra priimamos ir našlės neturinčios savo šeimai — vaikams pareigų. IŠ sto
jančiųjų nereikalaujama turto. Tik šimtų litų įnašo, kuris, narei išstojus arba pa
šalinus, grųžinamas.’

Stojančiosios turi paduoti draugijos pirmininkei prašymų raštu. Belo, 
reikalingas sveikatos liudijimis,gimimo metrikai ir vietos klebono arba kunigo 
duotas gero elgesio liudijimas. Platesnių žinių galima gauti kreipiantis šiuo ad
resu: Kaunas, Zanavykų g. 17. Gerojo Ganytojo dukterys.

KŪRYBOS KELIU
i

Vincė J onuš kai tė-Zauni e n ėj Lietuvos- operos solistė, dideliu 
pasisekimu koncertavo Čechoslovakijoj. Ji susilaukė didelio pasisekimo, dai
nuodama Prahas tautiniame teatre ir Prahos radiofone, vasario 10 d. Lietuvos 
pasiuntinio ir įgalioto ministerio Prahoje p. Turausko buvo pakviesta dainuoti 
Lietuvos pasiuntinybės rūmuose. Ten įvyko priėmimas, kuriame dalyvavo diplo
matinis korpusas, įžymūs čekoslovakų menininkai ir visa eilė aukštų asmenų. 
Solistė V. Jonuškaitė-Zaunienė ir pianistas kompozitorius Bacevičius, kurie tame 
priėmime atliko keletu savo repertuaro dalykų, susilaukė karštų ovacijų.

Visa čechoslovakų spauda labai gražiai V. Joiuškaitės gastroles įvertina. 
Ypač čechoslovakai labai žavėsi sukurtu Carmenos. tipu. .Carmen“ operoje V. 
Jonuškaitė dainavo lietuvių kalba. Radiofone taip pat dainavo lietuviškas dainas.

— Ponia Respighio, žymaus italų kompozitoriaus, pernai mirusio, 
žmona nesenai baigė savo vyro nebaigto „Lukrecijoj* vardo kūrinio partitūrų. 
Ji dar turėjo instrumentuoti 100 pudapių. Ši visame pasaulyje girsi opera 
bus pastatyta Milano „Scalos“ ir Romos karališkame teatre. Savaimė aišku, kad 
kompoz toriaus Respighio žmona buvo labai aukštai muzikaliai išauklėta, kad 
galėjo įveikti baigti tokį didelį muzikos darbų.

— Arturas Adsonas, estų poetas ir beletristas, parašė pjesę .Meška 
eina medaus kopinėti*. Talino darbininkų teatras Šių komedijų įtraukė į savo 
repertuarų ir jau buvo numatyta premjeros diena. Tuo metu kritika iškėlė, kad 
komedija žiauriai išjuokia .emancipuotas“ moteris, kurios nesirūpina šeima, bė-
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gioja po susirinkimus, vaidina didelį visuomenės veikėją vaidmenį, leidžia laiką 
kavinėse, restoranuose. Aišku, kad tokia moteris nesirūpina šeima, o vyras na
mie turi Šeimininkauti, virti kavą, ruošti vakarienę, kaip matyt;iš vienos kome
dijos scenos. Sužinojusios visa tai, moterys pakėlė triukšmą. Ėmė skelbti, kad 
komedija šmeižia moteris veikėjas.

Jos sukėlė spaudą ir visuomenę prieš šį veikalą, ir teatras šį veikalą, tik 
gerokai pataisęs, galės pastatyti scenoje.

— „I f i geni a Tauri d oje“ Kauno scenoje. Šį Goethes veikalą suvai 
dino, neseniai Kaune viešėjęs, Klaipėdos vokiečių teatras. Šis kūrinys, iškeitęs 
moters misijos reikšmę šių dieną gyvenime, mus labai džiugina.

— V. Binkienė išvertė V. Kaminskio romaną „Puškinas“ su M.Ler- 
mantovo eilėraščiu „Puškinui mirus“. Eilėraštį vertė Liudas Gira.

— Lietuvos poetai estiškai. Lietuvoj lankąsis estų poetas Aleksie 
Rannit paruošė poezijos knygą Akna Raamistuses, kurią išleido Sakalas. Joje 
keletas eilėraščių skirta Lietuvai ir keletas išversta iš mūsą poetą: Petro Vai
čiūno, Kossu-Aleksandravičįaus, A. Miškinio, Vytauto S. Giros, Stasio Santvaro, 
Kazio Inčlūros, Eugenijaus Škliaro, A. Sidabraitės. Knyga gražiai iliustruota.

— „Maria Stiuart“ lietuviškai. Garsųjį Stefan Cveigo romaną „Marija 
Stiuart“ mūšy kalba leidžia Spaudos Fondas.

— Alios Rachmanovos romanas „Naujųjų žmonių fabrikas“, kuris 
tarptautiniam konkurse iš 109 kitų veikalų laimėjo pirmąją 50.000 franką pre
miją,. jau išverstas į lietuvių kalbą.

— Agatha Christi e romanas jau išspausdintas kuriame, „seklią ka
ralius“ išaiškina paslaptingą mirtį. Veikalas pasižymi intrygos stiprumu, jau
dinančiomis situacijomis, skaitomas įtemptai. Vienas iš geriausią tos rūšies pa
saulinių veikalų. Išleido „Žaibo“ b-vė. Kaina 2 lt. 50 et.

— Premijuoti autoriai. Vasario mėn. 17 d. buvo Valstybės teatre iškil
mingai įteiktos premijos. Valstybinę literatūros premiją 5000 litų gavo L. Do
vydėnas už romaną „Broliai Domeikos“. „Sakalo“ pirmąją premiją gavo Ber
nardas Brazdžionis — 1.000 lt. už „Ženklus ir stebuklus“, antrąją — 500 lt. 
Antanas Vaičiulaitis už romaną „Valentina“ ir trečiąją—Br. Buivydaitė 500 lt. 
už vaiky literatūros veikalą „Auksinį Batelį“. „Spindulio“ b-vės pirmą premiją 
gavo — 1.000 lt. P. Cvirka už „Meisterį ir sūnų“, antrąją — 500 lt. A. K. Pui
da už romaną „Magnus Dux“ ir trečiąją — 500 lt. V. Mykolaitis-Putinas už ly
riką „Keliai ir kryžkeliai“. „Spaudos Fondo“ literatūros premiją — 1000 lt. lai
mėjo K. Plačenis už romaną „Pulkim ant kelių“. Novelių premiją — 600 lt. 
gavo Antanas Tulys už rinkinį „Aš bučiavau tavo žmoną“. Vertimo premiją — 
400 lt. gavo Jurgis Talmantas už „Karalių Lyrą“. Vytė Nemunėlis — Bern. 
Brazdžionis gavo dvigubą premiją „Sakalo“ pirmąją premiją už „Ženklus ir ste
buklus ir antrąją — Raud. Kryžiaus 1000 lt. premiją už vaikų literatūros veika
lą „Kiškio kopūstai“. Br. Buivydaitė yra vienintelė šiais metais premijuota 
moteris.
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Knygos
’ . * . ■ ■

Brazdžionis, Ženklai ir stebuklai. Eilėraščiai. Sakalas 
MCMXXXVI.

„Baltosios dienos“, „Amžinas žydas“, „Krintančios žvaigž
dės“ — tai vis laiptai, kuriais kopdamas autorius išvydo. ženklus 
ir pranašauja, aprėpia sielos akimis pasaulio didįjį’ tempą ir ats
kleidžia jame vykstančius stebuklus. Jeigu iš „Amžino žydo“ 
atlydi mus bibliniai motyvai, jei „Krintančios žvaigždės“ žavi 
mus savo nuotaikingumu, kuris lyg beaistrės ašaros nuplauna 
kasdienio gyvenimo dulkes nuo veido, tai „Ženklai ir stebuklai“ 
užburia sielą modernišku misticizmu, kurio betgi šaknys ten, 
tuose šventuose puslapiuose, kur surašyti išrinktos tautos patri- 
arkų žodžiai, kur Kristaus nuostabus gyvenimas. Verti lapą po 
lapo ir matai Jį, matai Kristų nepažįstamą, nežinomą aikštėse, 
ligoninėse, požemiuose... Matai Jį nematomą neikiantį ir archi
tektų planuose ir mokslo veikaluos... pro debesėlį jazmino žiedų, 
pro gaisro ai asą... Ir gailies su Juo pasaulio, gailies minios ir 
savęs taip gaila toje minioje esančio. Bet vis su autorium jauti, 
kaip iš marmuro balto bažnyčių, iš požemių naftos šaltinių, pro 
streikus, kerštus ir patyčią, kur šoka, ir kur nusimynę eina į 
Kristų didžiąją procesija, ir kaip skamba visur ir visame balsas 
iš anapus. Su sąmone bitele palydi tų žmogaus gyvenimą, kiek 
nuliūdusi, bet rami . į avilį, ir palieki jį pas Dievo duris, o pati 
vėl grįžti sielotis žemės likimu - kas bus, kai patamsy tautos 
nematys tautos? Verki balto balandžio ir baugu tau dėl tų, kurie 
negirdėjo žodžio Jo, nematė Jo veido.

„Amžinojo žydo“ nuotaiką truputį drumstė, pav., kad ir kry
žius surimuotas su neprideramu žodžiu. „Ženklai ir stebuklai“ 
tokiomis priemonėmis efektams sukelti nesinaudoja. Autorius šia 
prasme jau visai emancipavosi. Dėl kitų poetinių priemonių čia 
netenka kalbėti, nėra nė ręikalo. Šis „Ženklų ir stebuklų“ vai
nikas, nupintas iš šventraščio ir dvidešimtojo amžiaus gėlių, nerei
kalingas nė rekomendacijų — skaitytoją patys posmai užburs ir 
pririš. Nors ne be to, kad skaitytojas turi būti atatinkamo dva
sinės kultūros ir išsilavinimo lygmens. Bet kaip „Baltosiose die
nose“, kaip „Amžiname žyde“ ir „Krintančiose žvaigždėse“ Braz
džionis kilo, taip kyla ir čia „Ženkluose ir stebukluose“, Braz
džionis ir čia dar nevisas. Nuostabi autoriaus siela savyje sutal
pina ir pranašą, ir kūdikį (Vytė Nemunėlis su „Kiškio kopūstais“.
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ir kitais vaikų literatūros kūriniais), nepaskęsta kasdienės, sun
kiai pelnomos duonos ir šeimos rūpestėliuose, turi didelį kelią 
pries save. Jį ir nueis.

Šį savo kūrinį autorius skiria savo... „mylimam draugui — 
žmonai“.

A. Vaičiulaitis, „Valentina“. Iliustravo T. Kulakauskas. 
Leid. „Sakalas“, 1936 m.

Gražioji „Valentina“! Dviejų, jaunuolių meilės romanas — 
bet ištikrųjų, ne romanas, ne jaunų žmonių meile žavi mus „Va
lentina*. „Viena vėžiautoja“ mums patinka paslaptingais vakaro 
vaizdais pakrantėje, „Aviliai“ savo jaukumu. Ir kiti visi posmai 
su giedra liepos viršūnėje užburia mus gamtos grožiu. Vietomis 
tave taip užliuliuoja gimtųjų laukų nuotaika ir ryškūs vaizdai, 
kad beveik nesinori čia sutikti jokio įsibrovėlio su kokiais ten 
savo širdies interesais. Ir gal todėl visai nerūgoji ant autoriaus, 
kad jis savo kūriniui nedavė jokios ypatingesnės intrigos. Savo 
siužetu „Valentina“ joks romanas, tai tik išplėsta novelė — jei 
matuoti kūrinį įprastu mąstu. Vaičiulaitis estetas ir savo „Valen
tiną“ išpuošė netik puikiais vaizdais, spalvomis. Žodžio prasmė 
ir garsų sąskambis jam taip pat labai svarbu. Žodis — plytos. 
Vaičiulaitis savo kūriniui tas plytas labai sumaniai ir tiksliai 
panaudoja. Graži buvo „Mūsų mažoji sesuo", bet „Valentina“ 
nepalyginamai gražesnė. Jos grožis —- lietuviškų laukų merginos 
grožis. Nepajusi čia laiko, praeities nepasiilgsi, ateitim nesusirū
pinsi, tik tavo jausmo žiedas prasiskleis ir atsidūsi tų laukų, tos 
saulės ir tų vartelių, pro kuriuos viena grėbėja niekuomet jau 
nebeišeis, . Šita prasme „Valentina" yra amžina. Tai didelis este- 
tikos laimėjimas.

Liudas Dovydėnas, Broliai Domeikos. Romanas. 260 
pusi. Kaina lt. 3. Leido „Sakalas“.

Nuo paprasto korespondento iki valstybinės literatūros pre
mijos laureato kelias nelengvas. Regiu Liudą eiliniame Kvetkų 
pavasarininkų kuopos susirinkime. Jis tinka ir į sekretorius, ir į 
korespondentus, iš bėdos ir pašneka. Kaimo švyturiai — kultu- 
rinės — ideologinės organizacijos, štai kėlioj pradžia. Kilk, Mik 
jaunime! Siek, kur vyzdis nepasiekia, laužk, ko petys nepajėgia... 
ir būk ištikimas savo idealui... Bet eikime prie kūrinio.

„Broliai Domeikos “ būtų be rūpesčio amželį nugyvenę, jei 
nebūtų pradėję bylinėtis dėl... gaidžio Iš čia visos bėdos. Pra
siskolina, vaikus iš gimnazijos reikia atsiimti, paskutinę karvę 
parduoti, o dvigubus vekselius išpirkti žeme. Vaizduojamų asmenų 
charakteriai pakankamai ryškūs, vietomis kontrastiškai vienas su 
kitu derinasi (Julijonas ir Adomas, Julijonienė ir Adomienė). 
Sukeistum juos vietomis ir nebeliktų, rodos veiksmo įtampos. 
Puikus visais atžvilgiais, yra Užubalis—jo būdas, jo gyvenimas 
ir jo mirtis taip puikiai pavaizduota, kad išimtum iŠ romano jį
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vieną.. Tas plėšrusis katinas visą senio gyvenimo tragizmą savin 
suima. Tik Stapelis, tiesa epizodinis- asmuo, bet vis dėlto dėmesio 
vertas, psichologiškai nepakankamai pagrįstas. Žmogus, kurio 
būtas pilnas religiniu insignijų, kurio gyvenimotvarkėje mėnesinė 
ar netjr dažnesnė išpažintis, kuris autoritetingai tvarko parapi
jos bažnyčios reikalus, kuris įsigyjo „Žalgirio mūšį“ ir kitokius 
tautinės kultūros dalykus, toks žmogus skolina aukštais procen
tais, vagina žmones, skolas išreikalauna pagal dvigubus vekselius... 
Vis dėlto neaišku, kodėl jis taip daro ir kaip jis gali taip daryti? 
Gal autoriui ir teko gyvenime su panašiu fenomenu susidurti, 
bet čia jis nepagrįstas. Ir kai greta to, autorius įdeda į klebono 
lūpas vieną vienintelį sakinį, kuriuo betgi tasai pasmerkia Užu- 
balį ne tik dėl to, kad senis nesusitaikė su bažnyčia, bet kad ir 
bažnyčiai nieko nepaliko, šauna galvon mintis nejaugi tyčia 
norėta įgelti? Į tikimesnis yra Adomo atšalimas nuo bažnyčios— 
jis lėtas, tingi po pasaulio teismus teisybės ieškoti, tingi ir su 
Dievu bylinėtis.

Veikalo architektonika paprasta. Intrygą atstoja dviejų bro
lių gyvenimo eigos p ar ai ei iz avimas. Pati gaidžio byla atrodo lyg 
kiek persiaura plotmė būtų visai brolių nesantaikai. Išsilieti jau 
pritvinkusiam sopuliui proga, ji būtų puiki. Kiek siaurokas atro
do išviso kaimiečio akiratis. Gal tokių kaimiečių ir yra, bet pagal 
juos charakterizuoti kaimą negalima. Šių dienų lietuviško kaimo 
kultūrinis ir visuomeninis gyvenimas yra tiek intensyvus, kad 
tokiame romane, kaip „Broliai Domeikos“ turėjo daug stipriau 
pasireikšti. Jeigu tokių reikalavimų negalima statyti sentimenta
liai „Loretai“ ar estetiškajai „Valentinai“, tai „Broliams Domei
koms“ visai teisingai šį trukumą galima prikišti.

Žodį Dovydėnas šiame romane vartoja meniskai ir tiksliai. 
Ir šita prasme autorius medžiagą, iš kurios kuria, pažįsta. Paly
ginus ankstyvesnius jo kūrinius su pastaruoju, tenka džiaugtis 
didele pažanga ir palinkėti laureatui, daug laimėjimų.

L i u d v i k a s K a n d r a t a v i č i u s: Margis, poema. Išver
tė A. Valaitis, įvadą parašė prof. M. Biržiška. Išleido Sakalas 
Kaunei 1936 m. Viršelis A. Šepečio. 150 pusi. lt. 2.

Pernai suėjo 600 metų nuo Margio žygio, kuris trumpai 
tėra paminėtas kronikininko, bet kuris rado atbalsio Kondrata
vičiaus širdy, įkvėpdamas jam poemą. Pilėnų žuvimo tragiškai su
kakčiai pažymėti A. Valaitis išvertė, o Sakalas išleido šią poemą.

Kondratavičiaus poemoje, žinoma visos simpatijos lietuvių 
pusėje: lietuviai narsūs, gailestingos širdies, dori... Kryžiuočiai gi 
pilni melo, klastos... Net karžygis Rausdorfas lietuviams už gai
lestingą, gerą širdį atmoka biauriausiu išdavimu.

„Iš Tavo vardo auga tokie baisūs vaisiai 
Krikščioniškasis Jėzau koks Tu piktas baisiai“...

Ši mintis raudonu ruožu pereina per visą poemą.
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Literatūrinės reikšmės mums ši poema neturės, nes dabar 
jau poemtiL žanras praėjęs, ir eiliavimas toli pralenkęs anų laiku 
eiliavimus. N edaug geriau tektų ver tin ti poemą turinio i r kom - 
pozicijos atžvilgiu, kaip kad tais laikais vertino lenku kritikai 
(su kuo plačiai supažindino įvade prof. M. Biržiška). Bet mums 
lietuviams Margio vardas brangus, kaip garbingo kovotojo su 
kryžiuočiais ir paminėjimas šios sukakties, išverčiant ir išleidžiant 
poemą, yra gražus.

Ir šiais laikais teutonu galybė pasirengusi visu sunkumū 
užgulti ant mūsų pečiu, tai ne pro šalį prisiminti anuos amžius, 
ne tik kaip istoriškus įvykius, bet ir pasimokyti iš ju stiprybės 
ir atsparumo. . M. J.

U p t o n S i n c 1 a i r, Provokatorius. Išvertė J. Šimkus 
Sakalo leidinys. Pslp. 269. Kaina Lt. 2, 50.

Upton Sinclair, vienas garsiausiu šiū dienu Amerikos rašy
toju, anksti pažinęs skurdą, savo knygose kelia socialinės nely
gybės problemą. Į lietuviu kalbą yra išversta jo „ D ž u n g 1 ė s “; 
kur vaizduojama lietuvis darbininkas Čikagos skerdyklose (zšpar- 
duota), Amerikoj išversta — „Karalius anglis“, ir dabar turi
me trečią jo kūrinį „Provokatorius“ (arba 100%).

Romane vaizduojama Amerikos, kapitalistu kova su darbi
ninkais — raudonaisiais didžiojo karo metu. Kapitalistai nori 
priversti neturtinguosius eiti į karą. Piteris Gudžas, neaiškios 
praeities valkata, patenka į sūkurį tautinio judėjimo. Tapęs šnipu 
—provokatorium, padaro karjerą ir jaučiasi esąs tikras amerikie
tis, „patriotas“ visu šimtu procentu.

Apskritai romanas nėra įdomus ir savo turiniu bei dvasia 
Lietuvai svetimas. Tačiau žinant, kad prieš save turim ameri- 
kiečio rašytojo kūrinį ir, prisiminus Amerikos — kapitalu ir skurdo 
šalies — gyvenimą, „Provokatorius“ tampa suprantamas. Mėgs
tančiam nagrinėti įvairiu tautu visuomeninio gyvenimo problemos 
gali būti ir įdomus. P. K.

J. Labužėlis. Spalvotos moterys. Keturių veiksmų vaidinimas. Motinos 
dienai paminėti nepremijuotas veikalas. Kaina Lt. Į.50.

Jei, motinos dieną minėdami, iškeliame ir pagerbiame motinystės aukas ir 
pareigas, tai tą veikalėli vaidindami motinos nepagerbtume. Pagrindinė jo min
tis nieko bendra su motiniškumu neturi: čia atvaizduotos nešvarios sumiesčio- 
nėjusiy poniučių intrygos tuščios .veikėjų' garbės, pinigų ir meilužių dėliai. 
Tiesa, gale gerieji laimi, blogieji žiauriai nubaudžiami, bet dorybė čia labai siau
rai suprantama. Pav., Geraširdytė neatsilieka nuo neigiamųjų poniučių savo 
žemu, autoriaus pateisintu, kerštu. Šviesiausias personažas •— Stobrienė yra 
pasyvi, kenčianti ir neaiški būtybė. Sceniškumo, dramatiškumo čia ieškoti visai 
netenka; niekuo nepateisinta svarbiausioji intryga, negyvi .blogieji“ ir .gerieji“ 
veikėjai, nepagrįsti epizodai sykiu su nemoraliu turiniu visai netinka jokiai 
mūsų scenų.

Mykolas Linkevičius. Ateina Dievas. Lyrika. Sakalas. Kaina Lt. T. Vir- , 
šelis P. Rauduvės.

Rinkinėlyje 4 dalys — Pabučiavimas, Arimų Vargas, Iš laiško seseriai ir 
Žalvariniam skambesy. Jomis poetas suskirsto eilėraščius tematikos atžvilgiu:
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Pabučiavime pagrindinė styga — klaikumas žemės nerime, kai nerandama žodžio 
Dievui pasimelsti, kai žmonių nuodėmės Jį pražildo. Jis visur yra; poetas Jį 
pajunta sutemusioje bažnyčioje po gaudžiančiais vargonais ir žaviame vakare 
kapinėse, ilgesiu virpančiame vidurnaktyje ir liūdnoje praeinančių dienų godoje 
po nukryžiuotuoju Kristumi... Arimų Vargas apdainuoja tamsių tėviškės gamtų 
rudenį, jos vargų nuo autobusų dūmų gluosniams uždusus, ilgesį, kuris poetų 
išvarė į svietų dalios jieškoti, Lietuvos variagus — kuriems svetima tai, kas 
lietuviui brangu. Daugelis eilučių dvelkia liūdnu apvilušios meilės prisiminimu:

„Buvo meilė — kaip nasturta, "
Kaip kvapnioji mėta...“

ir jai dingus — sunku.
„Kad jau laimės miražas
Nebespindi danguj, 
Ir tas geismas gyventi 
Tegu gęsta, tegu.. “

Yra posmų, pilnų nuostabiai švelnios melancholijos, gilaus jausmo—ypač 
nerimo kasdieniškumo pilkume, nepasitenkinimo sustingimu ir rutina. Nuošir
dūs ir nuotaikingi „Kų pasakysiu Viešpačiui“, „Ruduo“, „Aš numirsiu vienas“, 
„Žaroms/gęstant“.. Kai kurie atsiduoda pigiu efektingumu, pav. „Lietuvos 
variagams“, „Pasiteisinimas“.

Eiliavimas lengvas, neišmislingas, atitinkąs nesudėtingus, daugiausia nuo
širdaus išsisakymo eilėraščius, kurie savo subtiliu lyrizmu duos tikru pasigėrė
jimo skaitytojoms. EI. B.

Stasys Santvaras Pakalnių debesys. Antroji lyrikos knyga. Sakalas. 
Kaina Lt. 3. Viršelis dail. T. Kulakausko.

„Juk aš tikiu laimingų uostų esant, 
Tikiu ir Gailestį negęstantį, kaip saulę...

Bet dar negrįžta paukščiai su alyvų šakele,
Upeliuose ir uįrėse vanduo dar drumstas — —

(„Ženklai“)

todėl ir poetui žemė tėra didelė pakalnė, kur šliaužioja gyvatės ir krokodilai, 
kur „nerasi mylimos ne veidmainės“, kur

„Nėra nei meilės, nėr nei meilės dainininkų — 
Nesantaika į neregėtas aukštumas iškilo“.

Niūru, baugu ir šalta tokiame pasaulyje. Jį praskaidrinti gali .tyliai raudančios 
nekaltos kankinės“ — motinos.

„Skaisčiose seklyčiose su dukrom nekaltom
Pavargusiam pasauliui auskit naujų rūbų. 
Nuo jūs paglostymų švelnių užgimsta meilė,. 
Nuo jūsų noro Žus laikai pikti ir grubūs*. -

Motina ir poetui įkvėpė amžinųjų dalykų ilgesį:
„O, Motin, Tavo duotas nėrimas 
Mane per klaikumas ir sutemas išves“...

Už tų klaikumų ir tamsos yra kitas, gražesnis ir geresnis — dvasios — pasaulis, t • . '
„Yra takai ir vieškeliai į Eldoradu, 
Į saulę, į žvaigždes...
Tiktai naujų pasaulių atradėjai jų nerado — 
Apako jie užtikę aukso kalades“.

(„Pakalnių debesys“)
Poetų vilioja tas saulėtas pasaulis. Amžinąjį neramios sielos veržimusi nusako 
jis kartais nebenaujais, visų vartojamais simboliais — tai tyrųjų vandenų laivai,
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vėjas, paukščiai... Bet pakalnės gyvenimas dažnai žmogų pagauna savo svaigu
liu, beprotiškumu, užsimiršimu. Ir norisi tada paskęsti jame, žaisti, džiaugtis. 
Tada gązdina poetę senatvė, mirtis, nebuitis. Bet praeina apsvaigimas, ir po
etas pamato, kokie neišpildomi, nepatenkinami jo norai:

„Nieks nepaguos visų troškimų 
Sunkios buities“.

Santvara lyrikos tematika gausi, plati ir gili; jį kankina amžinosios pro
blemos, „prakeiktieji klausimai*. Bet jie dažnai nesusiranda atitinkamų žodžių, 
vaizdų, kad įstengtų prabilti į emocijas. K ai kurios poetiškųjų priemonių yra 
šankios, gramozdiškos, kartais — neestetiškos: gyvenimas — Šuo pasiutęs, pri- 
klas siutimas, pasiutę baubiu buliai, dvasios ubagai, žaizdos krūtinėje prakura, 
ir t. t. Tikrų ir gerų rimų maža, daugiau ascnansų; ritmas labai laisvas, kaikur 
tiesiog neapčiuopiamas. Supuolus su prozaiškesne kalba, toks posmas visai ne 
daro įspūdžio, pav.

„Ir sukniubo kūdikio dvasia bekūnė, 
Ir šuo išalkęs ėmė graužti jo alkūnę. 
Nėr kam pult ugnin, 
Nėr kam ginti savo vaiką*.

Knyga įsigytina. Gražiai išleista. EI. B.

Atsiųta paminėti

S I

Selma Lagerlöf, Mergaitė iš Stormyro vienkiemio. Novelė. Vertė 
A. Žagrakalienė. Sukrauta šv. Kazimiero Dr-jos knyg. Kaina Lt. 1 —

D r. D. Jasa itis, Gyvenimas kaliniams paaukotas* Kaunas, 1936 m.
Gražaus elgimosi pagrindai mokyklinei jaunuomenei. Laisvai vert.

J. T a Imantas. Tinka visų mokyklų knyg. Knygų tikr. kom. leid. nr. 526.
D r. A. Vaši Ii a u s k a s, Saulės — Šiaulių kautynės 1236 m. „ Kario“ ne

mokamas priedas. Kariuomenės št. spaud. ir šviet. sk. Kaunas, 1936 m.
Juozas Slivinskas, Šypsokis, jaunime. Monologas. 1936 m.
Anna T. Nilsson, ABC der Friedensbewegung. 1936 m.
Z. D., Rožių lietus. Maldaknygė šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės garbei. 

Red. K u n. M. Vaitkus Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr 652. Kaunas, 1936 m.
R. H. Benzon, Pasaulio valdovas. Antikristo laikų romanas. Vertė 

V. Kamantauskas Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 653. Kaunas, 1936 m., kaina 
Lt. 3, 75.

F. L ab u ž ė 1 i s, Spalvotos moterys. Keturių veiksmų vaidinimas. 1937. 
Kaina Lt. 1, 50.

Tiesos kelias, religijos, doros mokslo ir visuomenės gyvenimo žurna
las. Nr. 1. »

Medicina, Nr. 12. 1936 m.
Kuntaplio Kalendorius 1937 m. Kaina Lt. 1.
P rot. K ari Ad am, Katalikybės esmė. Išvertė B. Laukaitis. Šv. Kazi

miero Dr-jos leid, Nr. 664. Kaunas, 1936. Kaina Lt. 4. —
P. B l ot, Pasimatysime danguj. Paguodos laiškai. Išvertė P. Jakštas. Šv. 

Kazimiero Dr jos leid. Nr. 668. Kaunas, ,1936. Kaina Lt. 1. —
Vysk. J. Pelčaras, Kantrybė. Išvertė J. Matulevičius. Šv.Kazimiero 

Dr-jos leid. Nr. 666. Kaunas, 1936 Kaina Lt. 1. — \
Vysk. B o ug a n d, Išpažintis. Išvertė kun. K. Grinkevičius, Šv. Kazi

miero Dr-jos leid. Nr. 669. Kaunas, 1937. Kaina 60 cnt.
A Huonder S. J., Hongkongo rastinis ir kitos apysakaitės. Išvertė 

Pranas Kulys. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. Nr. 671. Kaunas, 1937.
E. M. R ubą t sehe r, Maria Ward, Anglijos ponių instituto įkūrėja. Iš

vertė P. Morkelytė. Šv. Kazimiero Dr-jos leid. nr. 667. Kaunas, 1936. Kaina

Leidėja - redaktorė O* Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad. J. Drungaitė.
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1937 metais Šv. Kazimiero Draugija
z .z ■

Duos savo nariams šias knygas:
1. Pamestieji, prancūzų rašytojo Maurice romanas iš šių dienų gyvenimo, giliai 

sudominąs skaitytoją, vietomis sujaudinąs iki ašarų. Kaina maždaug 3 lt.
2. Genovaitė, vokiečių rašytojo Schmid apysaka apie visų mylimąją kunigaikštienę, 

gim. mokyt. Kutros versta. Kaina maždaug l lt.
3. Paslapties auka, vokiečių rašytojo SpilTmann romanas, kuris, labai sutrumpin

tas, buvo jau mūsų išleistas vardu »Išpažinties paslaptis“, buvo labai mėgiamas ir 
yra seniai išparduotas. Dabar jo vertėjas min. Kazys Bizauskas išvers jį ištisai. 
Kaina maždaug 3 lt. 50 et.

4. Brolis Konradas, iš Parzhamo; naujo šventojo, kuklaus broliuko kapucino gyveni
mas. Kaina maždaug 2 lt.

5. Kauno Kalendorius, 1938 metams. Kaina 50 et -
Jeigu kas tų knygų nenorėtų, gali pasirinkti kitų Šv. Kazimiero D-jos išleisi

mu knygų už 10 litų ir laiškeliu pranešti Valdybai. Jų sąrašas paskelbtas Draugijos 
Kataloge, kuris atspaustas ir atskirai, ir Kauno Kalendoriuje. Katalogą galima gauti 
dovanai. Vadovėliai neduodami. Maldaknygės duodamos primokant už įrišimą. Norin
tieji gauti atsakymą į laišką, įdeda atsakymui pašto Ženklą už 30 centų. — Knygos 
nariams siunčiamos du kartu per metus: pirmą—- apie Velykas, antrą —metams baig.

Metiniai nariai moka už metus po 5 litus. Apie kitus narius žiūr. Kauno 
Kalendoriuje arba Draugijos įstatuose. įstatus galima gauti dovanai.

Užsakymus ir pinigus siųsti Šiuo adresu: Šv. Kazimiero Draugija,
Kaunas, Rotušės Aikštė 6.

11

LIETUVOS KARININKŲ LAIKRAŠTIS.
EINA DUKART PER JMĖNESĮ. VIENUOLIKTIEJI METAL
KARDAS rašo aktualiais užsienio politikos, krašto gynimo, tautos karinio, auk

lėjimo, karininkams rūpimais ekonominiais, kultūriniais ir kitais vi
daus klausimais.

KARDAS rašo karininkę korporacijos reikalais: karininko idealo, auklėjimo, sa
vitarpio santykię, tradicijy kūrimo, karininkę šeimų, bei atsargos ka
rininkę klausimais.

KARDAS rašo savanorių -kūrėję ir šaulię organizaciniais klausimais.
KARDAS deda kariško pobūdžio noveles, feljetonus, apysakaites, atsiminimus. 
KARDAS informuoja apie mūsų ir kitę valstybių kariuomenių gyvenimą, patie

kia žinių ką rašo apie mus vidaus ir užsienio spauda.
KARDAS turi šiuos skyrius: kalbos kraitelė, laisvas žodis, mūsų gyvenimas, kiti 

, apie mus, birutininkių kampelis, sportas, svetimosios kariuomenės,
kritika ir bibliografija.

KARDAS iliustruotas ir dailiai leidžiamas. _ v •
KARDĄ leidžia Karininkų Ramovė. Karininkų Ramovės Švietimo ir Kul

tūros Sekcija Generolas Itn. Nagevičius, Gen. štabo pik. Mustei
kis, Gen. Itn. Vitkauskas, Gen. štabo pik. Karvelis.

, REDAKTORIUS Pulkininkas leitenantas J. Sližys.
PRENUMERATA. Lietuvoje: metams — 18 lt., 6 mėn. — 9 lt., 3 mėn. 6 litai. 

Užsieny, be Latvijos, Estijos Ir Vokietijos, dvigubai brangiau. 
Atsargoskarininkams: met.—12 lt, 6mėn. 6 lt., 3 mėn.—3 lt. 
Atskiro numerio kaina— 1 lt. Skelbimai pagal susitarimą*

ADRESAS: Kaunas, Miško g.10. Telef. 23927, per Kariuomenės Štabą—33i i
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Greit išeis iš spaudos 0r. C. SVorccšyžčs knyga

„ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS“.
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