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Naujoji Vaidilutė
MOTERŲ INTELIGENČIŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

* ’ - * ’ • v • “ *

Nr. 5-6'043} 1937 metų gegužės-birželio mėti. XVI

BR. BIRŽIŠKIENĖ

Lietuvos bajoraitės ir d vari n i n- 
kaitės tautos atgimimo 

darbe
Lietuvos ba j orai ir dvarininkai po ųni j ų su Lenki j a su. mažo

mis išimtimis sulenkėjo, tuo skaudžiai nuskriausdami savo tautą. - 
Lietuvai atgimstant, atsirado vis tik, kaip dabar aiškėja iš atskleistų 
knygnešystės ir kitų slaptų darbų dokumentų, nemažas skaičius ba
jorų ir dvarininkų, aktyviai prisidėjusių prie Lietuvos atgimimo. 
Bet ypatingai gražiai ir skaitlingai pasireiškė čia moterys, kurios 
suvaidino lyg savo luomo sąžinę, savo darbais atpirkdamos jo nuo
dėmes. Atgimstančios Lietuvos literatūroje bajoraitės ir dvarinin- 
kaitės sukūrė net tam tikrą srovę. Štai jos: Petkevičaitė — Bitė, 
Ivanauskaitė — Pelėda, Ivanauskaitė — Lastauskienė, Pečkaus- 
kąitė, Didžiulienė - Žmona, Skirmuntaitė Konstancija (rašė lenkiš
kai). Visuomenenės veikėjų iš jų tarpo dar skaitlingiau. Pažymėsiu 
tik tas, kurias teko pažinti Vilniaus darbo arenoje. Jų patriarche 
a. a. Emilija Vileišienė, Ona Vileišienė (Jono V. žmona), a. a. Do- 
maševičienė-Dybovskaitė, F. Bortkevičienė, jos motina a. a. Povic- 
kienė, jos sesuo Okuličienė, Putvinskaitė - Žmuidzinavičienė, Sofija 
Gimbutaitė, S. Smetonienė, J. Tubelienė, Mašiotienė - Jasenskaitė 
Marė, Mašiotienė - Brazauckaitė Ona, Gudavičienė - Chrzonstovs- 
kaitė (dr. žmona), Landsbergaitės (keturios seserys a; a. Stasė, Zosė, 
Gabrielė ir Jadvyga), a. a. Marė Antanavičiūtė - Alytienė, Kazlaus^ 
kaitė - Grigonienė Felicija. Dviejų brolienių Vileišienių, kurios, gal, 
savo būdu besiskyrusios, bet darbe viena kitai nenusileidusios, 
lietuviškąją veiklą šiame rašinėlyje pasistengsiu apibudinti.

I

1. Emilija Vileišienė.

Emilija Vileišienė- Jošmantaitė ilsisi numylėtoje Vilniaus 
žemėje. Keturiasdešimts metų ji budėjo Gedimino sostinės sargy
boje ir buvo su ja suaugusi, kaip medžio šaknys suauga su žeme. 
Velionę ypatingai mylėjo lietuvių jaunuomenę, kuri tą įvertino, 
liko jai dėkinga ir ligšiol jos neužmiršta. Studentai ant rankų nešė 
jos karstą ilgą kelią į Rasus. Vilniaus studentų svetainėje jos port-
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retas kaba garbingoje vietoje. Kaip lietuvė Em. Vileišienė pasi
reiškė jau būdama Petrapilyje. Jos rūpesčiu buvo įvestos lietuvių 
kalba pamaldos šv. Kotrynos bažnyčioje, ji padėjo legalizuoti slap
tai veikusią ten lietuvių organizaciją. Nuo 1897 metų Vilniuje ap
sigyvenusieji tuoj prisidėjo prie lietuviškojo darbo. Pasižymėdama 
dideliu religingumu, ji bažnyčios reikalus statė pirmon vieton. 
Savo veiklą Vilniuje pradėjo nuo pastangų atgauti lietuviams baž
nyčią. Kova dėl bažnyčios kainavo daug sugaišto laiko ir nervų, 
reikalavo daug ištvermės, ko velionei nestigo greta nepaprastai 
gyvo temperamento. Ir vėliau nebuvo nei vienos lietuviškojo dar
bo srities, kurioje Em. V. nedalyvautų. Ji kreipė daug dėmesio 
labdarybės tikslams. Gerai išauklėta (baigė Smolno institutą Petra
pilyje), svetimas kalbas mokanti, aukšto ūgio, išdidžios išvaizdos, 
ji mokėjo gražiai reprezentuoti lietuvius ir savo nuoširdumu pa
lenkdavo svetimųjų simpatijas lietuvių pusėn. Drauge su M. Yču, 
Em. V. atstovavo lietuvius Tatjanos komitete, kur posėdžiuose 
pirmininkavo pati carienė. Lenkai jös neapkentė, nes ji, būdama 
drąsi, rėžė jiems į akis tiesos žodžius. Pašiepdami ją lenkai ją va
dino „krolowa litewska“ (Lietuvos karalienė), nekartą gatvėje ją 
biauriai koliodami. Senutė jau būdama, Em. V. pasiryžo keliauti 
Amerikon aukas Vilniaus lietuvių prieglaudoms rinkti. Išbuvus ten 
kelius metus, ji grįžo į Vilnių ir ėmė sirguliuoti — važinėjimas po 
lietuvių kolonijas visai nuvargino jos širdį, kas ir pagreitino jos 
mirtį.

2. Ona Vileišienė - Kazakauckaitė.

a. J o s p r o t ė v i a i. Ona Kazakauckaitė — Vileišienė, dva
rininko Petro Kazakaucko ir Apolionijos Liseckaitės duktė, gimė 
Kurėnų dvare, Ukmergės ap., Taujėnų vai. Labai įdomi jos tėvo ir 
diedo charakteristika, dėl kurios darosi aišku, kad Ona Kazakauc
kaitė, stambaus dvarininko duktė, prieš lietuvius nusistačiusi os 
motinos vaikas, išaugo karšta Lietuvos patriote, nepabijojo ištekėti 
už valstiečių kilmės lietuvio ir davė tautai visą būrį tėvynei ištiki
mų dukrų ir sūnų. O. Vileišienės pradiedas Juozapas Kazakauckas, 
nors ir užėmė labai aukštą Lietuvos pakamario vietą, nemėgdavo 
susidėti su dvarininkais, mylėjo liaudį, buvo didelis demokratas, ką 
pabraukdavo net savo išore, nešiodamas naminio darbo sermėgą. 
Aristokratams jis mokėdavo iškir sti šposą, pakvietęs juos iškilmin
giems pietums ar vakarienei ir susodinęs prie stalų drauge su uba
gais, Baudžiava jo dvare buvo labai lengva, o rekrutų jis ir visai 
neduodavo. O. Vileišienės tėvas Petras Kazakauckas savo būdu bu
vo visai į tėvą. Jisai buvo garbės teisėju ir pasižymėjo savo teisin
gumu ir demokratiškumu. Dėvėjo trinyčius. Trečio kurso Vilniaus 
universiteto medicinos fakulteto studentas, turėjo mesti studijas dėl 
dalyvavimo sukilime. Mylėjo lietuvių kalbą ir nekentė, jei kas, iš 
mokančių ją, prakalbindavo jį lenkiškai. Pats mokė savo dukteris 
lietuviškų, dainų. Galimas dalykas, kad jame pasireiškė Vysk. Va
lančiaus ir Girtauto įtaka, nes jie apsilankydavo Kurėnų dvare. P. 
Kazakauckas, susipažinęs su medicina, išmoko skiepyti nuo raupų
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ir kiekvieną pavasarį šimtai žmonių suplaukdavo į Kūrenus su sa
vo vaikučiais. Vėliau jį tame darbe pavadavo dukterys. Anais lai-, 
kais, kuomet tas dalykas buvo toks žmonėms neprieinamas, buvo 
tai nepaprasta geradarystė. Lietuviškoji liaudis ir žydai užtat ir 
mylėjo Kazakaucką. Savo lėšomis P. K. palaikydavo knygnešius, 
šelpdavo klerikus ir 1.1. Lenkiškų pažiūrų žmoną vedęs, P. K. daug 
nemalonumų išgyveno dėl savo lietuviškumo ir demokratiškumo. 
Bet žmonos nusistatymas nepalaužė jo sąžinės — savo vaikus jis 

-augino lietuviškoje dvasioje, pats mokydamas juos lietuvių kalbos.
Petro K. brolis Stanislovas, irgi tauraus būdo liaudies užtarėjas, 
28 metų amžiaus būdamas, buvo Ukmergėje rusų sušaudytas už 
dalyvavimą sukilime. Surinktomis aukomis jo atminimui buvo pas
tatyta bažnyčia Saikovoje, kur ir ligšiol yra Kazakauckų šeimos 
skiepai. '

b. J a u n u t ė O n a p a s ir ei š k i a Ii etuviškame dar
be K u r ė n ų d v a r e. Iš visų Petro K. vaikų daugiausia lietuvy
bei linkusi buvo duktė Ona. Dėl to motinos ji nebuvo mylima. Už
tat su tėvu jie buvo dideli draugai. Pirmą lietuviškąjį laikraštį 
„Apšvieta“ Ona gavo nuo tėvo. Jai buvo tuomet 12—15 metų. Po 
tėvo mirties, kuomet jai buvo 18 metų, ji pasidarė aktyvi knygnešė. 
Tekdavo vežti ištisus knygų transportus vežime. Buvo tai, žinoma, 
nakties darbas. Žandaras Okuličas, labai geras žmogus, dažnai per
spėdavo ją sakydamas: — „Sliškom mnogo guliaješ (per daug rizi
kuoji)“. Prie šio darbo prisidėdavo dvi seserys Povickaitės (vėliau 
ištekėjusios Bortkevičienė ir Okuličienė). Gautas knygas pati Ona 
ir išdalindavo. Žmonės naktį atvykdavo į dvarą knygų pasiimti. 
Kuomet knygos ateidavo, p. Ona ėjo į bažnyčią ir sekė procesiją. 
Tai buvo sutartas ženklas. Ji turėjo pasisiuvus suknelę su dviem 
kišenėm iki kelių ir į jas knygų prikrovusi važiavo į bažnyčią. P. 
Onos laikų svarbiausieji Kurėnų dvaro apylinkių knygnešiai buvo 
kn. Mickūnas, Jonas Korys, Maumėnas, Stasys Pauliukonis, Paš- 
kevičiai, Žižai, Varnai, Kn. Tuskenis, Opulskis, Kazys Šleinys. 
Visokių netikėtumų pasitaikydavo, visokių šposų reikėdavo kar
tais griebtis. Vieną naktį knygas vežimu arimais gabenant, sulūžo 
p. Onai ratai. Teko laukti ryto ir šauktis kaimynų pagalbos, bet 
viskas laimingai baigėsi Vieną kartą, pavojui užėjus, teko Jau
noms knygnešėms slaptai nuvežti knygas pas miesto burmistrą ir 
banko direktorių į dvarą ir be savininkų žinios paslėpti jas po lo
vomis. Jaunutei Onai teko dalyvauti kovoje už lietuvių kalbą Uk
mergės bažnyčioje su pilnomis kišenėmis akmenų kaip ginklas. Po 
riaušių kun. Račkauskas buvo įdavęs jaunuomenę žandarams, apie 
ką perspėjo p, Oną gerasai žandaras Okuličas.

c. Mokslo m e tai Vilniuje. Tėvui mirus, p. Onos mo
tina, nenustodama vilties ją sulenkinti, nusiuntė į slaptą lenkų 
pensijoną Vilniuje. Vilniuje, lenkų tarpe atsidūrusi, p. Ona begali
niai ilgėjosi savo gimtojo kampelio, savo žmonių, kurių ji buvo 
labai mylima, o ypač ilgu buvo be lietuvių kąlbos. Sužinojusi apie 
lietuvį kun. Ambraziejų, J i slaptai nubėgo pas jį susipažinti ir atsi
gauti lietuviškai pasikalbėjus. Tuo metu Vilniaus seminarijoje 
mokėsi Kurėnų dvaro berniukas Žižys. Kazakauckas tėvas jį šelpė
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savo lėšomis. Jam mirus, pasidarė klerikui striuka. Tuomet p. Ona 
prikalbino pensiono drauges, mokančias lietuviškai, rinkti klerikui 
aukas pas vyskupus ir pralotus. Skarytes ant galvų parišusios jos 
nuduodavo sodietes lietuvaites, nemokančias lenkiškai kalbėti. 
Gavus aukų (surinko 15-18 rublių), jos verkdavo ar tai iš baimės 
ar iš džiaugsmo ir pačios jos nežinojusios, Kai Vilniuje pasklido 
žinia, kurią visas, miestas komentavo, jog bus katedroje Antano 
Vileišio vestuvės lietuviškai, p. Ona neištvėrė ir nubėgo jų žiūrėti. 
Bažnyčioje ją pastebėjęs pensiono kapelionas kun. Labokas, prane
šė perdėtinei, kad p. Ona yra litvomanė; teko gauti barnių. Netru
kus p. Ona susipažino su Dr. Antanu Vileišiu ir jo žmona Em. Vi
leišiene. Jų namuose vyko pirmi slapti lietuviški vaidinimai. P. 
Emilija įtraukė į darbą ir p. Oną. Jai teko vaidinti komedijoje 
„Vienas iš mūsų turi apsivesti“. Tais dviejais buvo Jonas Vileišis 
ir a. a. P. Gaidelionis. Už Jono ir ištekėjo vėliau p. Ona.

d. Š e i m o s su k ū r i m a s . Didelė istorija išėjo su p. Onos 
vestuvėmis. Jos sutuoktuvėms su lietuviu - mužiku priešinosi mo
tina ir brolis Stanislovas. P. Onos globėjai grovas Stanislovas Kos- 
sakauskas, kunigaikštis Karolis Radvila ir Daugėla Dominikas, 
priešingai, buvo labai palankūs. Sutuoktuvės įvyko Ukmergės baž
nyčioje, nes jaunosios brolis Stanislovas neprileido prie šeimos 
bažnyčios Šolkovoje, paslėpęs raktus. Vestuves iškėlė pas save 
dvare gr. Kossakauskas. Lietuviškai atspausdinęs pakvietimus ir 
pats po jais pasirašęs, grovas juos išsiuntė visiems Ukmergės dva
rininkams, kas iššaukė jų tarpe pasiutišką nepatenkinimą. Ne visi 
kviestieji atvyko, užtat liaudis suplaukė iš visų šalių mylimos p-lės 
Anulės vestuvėms.

e. V i 1 n i a u s d a r b o į k a r š t y j e. Po vestuvių 1902 me
tais jaunieji Vileišiai apsigyveno Vilniuje, kur p. Jonas vertėsi 
advokatūra. Gana sunki buvo jaunos šeimynos gyvenimo pradžia. 
Tarnaitės net nebuvo galima laikyti. O čia' per tris metus gimė 
trys vaikai. Nežiūrint to, Jonų Vileišių namai virto Vilniaus lietu
vių gyvenimo centru. Jauna šeimininkė duodavo lietuviams pietus 
už mažą atlyginimą. Kas mokėjo, o kas ir nemokėjo. Susirinkimai, 
pasitarimai visų draugijų, kurios tik gyvavo atvirai ar slaptai, 
slaptų knygų sandėlis, slaptų raštų slėptuvė. P. Jonienė, naudoda
masi savo beveik nepabaigiamu nėštumu, slaptus rankraščius ne
šiodavo maiše dieną ant savęs, o naktį slėpdavo po pogalviu. Nuo
latinės kratos. Vieną kartą net su durų išlaužimu. Vyras veždavo 
žmonos išsaugotus rankraščius į Tilžę. Laikui bėgant materiale J. 
Vileišių padėtis sustiprėjo, nes p. Jonas, kaip labai gabus advo
katas, išdirbo sau gerą klijentūrą. Tas atpalaidavo p. Jonienę nuo 
dalies namų ruošos darbų ir ji ėmė daugiau dalyvauti visuomeni
niame gyvenime, dirbdama Kanklių dr., Rūtoje, Dailės Draugijoje. 
Anais laikais Vilniuje bepradedantieji kurtis lietuviai inteligentai 
buvo labai neturtingi.. Advokatai neturėjo iš ko net frako įsitaisyti 
ir „biurko“ klientams priimti nusipirkti. Tad pas p. Jonienę buvo 
„zapasinis“ vyro frakas ir biurkas, kurie ėjo iš rankų į rankas. Me
nininkai ypatingai buvo p. Jonienės globojami. Čiurlionis pas juos 
gyvendavo mėnesiais, skambindamas, kurdamas. Pas ją gavo prie- 
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globstį Rimša ir Žmuidzinavičius. Kaip nenuilstanti Dailės draugi
jos, narė, ypatingai daug užsipelnė p. Ona ruošdama lietuvių paro
das Vilniuje ir talkindama tokias parodas ruošti Rygoje, — joms 

' išgavusi leidimą pas gubernatorių. Vilniuje, pav., parodose, nei
Vienas paveikslas nebuvo be jos pakabintas, nei vienas be jos ne- 
supakuotas siunčiant į Rygą. Tų parodų ji buvo ir neapmokama 
kasininkė. Ištisą metų eilę dirbo ji pas Dr. Basanavičių, kataloguo
dama jo knygyną ir tvarkydama lietuvių senovės rinkinius. Be 

~ kitų draugijų p. Ona dirbo slaptoje Kankinių kasoje, rūpindamasi
■1 • • . . ■ ■

Penkios dvarininkaitės 
tautiškais drabužiais pasipuošu
sios. Viduryje sėdi O: Kaza- 
kauckaitė Vileišienė; stovi jos 
sesuo Liseckienė; iš kairės — 
Povickaitė Okuličienė; iš dešinės 
— Kazakauckaitė Kovalskienė 
(taip pat O. Vileišienės sesuo); 
žemai — Kontautaitė Brazaus
kienė. Iš jy tik viena išaugino 
lenkišką šeimą.

politiniais kaliniais, kurių reikalais jai teko dažnai važinėti Kau
nan. Tuomet kalėjo čia Stašinskis, Požėla, Gudavičius ir kiti. Jos 
pastangomis buvo įvestos tikybos pamokos lietuvių kalba Prozo- 
rovienės gimnazijoje, kur mokėsi jos duktė Birutė. Teko daug kar
tų tuo reikalu vaikščioti pas gubernatorių ir pas vysk'. Michalke
vičių. Teko daug nemalonumų išgirsti iš šio. Galų gale, vietoje 
lenkininko kun. Macijevičiaus, buvo.paskirtas tos gimnazijos ka
pelionu lietuvaitėms lietuvis kun. Zajančkauskas. Buvo tai didelis 
lietuvių laimėjimas. Lietuvių kalba buvo įvesta po to ir kitose 
gimnazijose. Vilniaus lietuvių visuomenė, o ypač moterys, vertino 
p. Onos visuomeninį darbą ir jai tarp kitų pavedė atstovauti lietu
ves pirmame lietuvių moterų kongrese, kuris įvyko 1907 m. Kau
ne. Materialei būklei pagerėjus, J. Vileišiai pirko dvarą Utenos 
apskr., kurį p. Ona sugebėjo labai gerai pastatyti. Su gimtaisiais
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Kurėnais ji vis dėlto nenutraukė ryšių, siųsdama valstiečiams kny
gų, kalendorių, laikraščių. -

f. Karas i r t r ė m i mo m e t a i Rusijoje. Prasidėjo ka
ras. P. Ona tuoj įsirašė į gailestingas seseris ir dežuruodąvo Vil
niaus geležinkelio stoties sužeistųjų punkte tikslu rasti lietuvių ir 
jais rūpintis. Radus, juos, ji lankydavosi ligoninėse, nešdama jiems 
paguodos žodį. Vokiečiams prie Vilniaus artinantis, p. Ona laukė 
penkto vaiko gimimo. Nėštumas ir keturi beaugą vaikai buvo prie
žastimi jos išvykimo į Rusiją. Bijojo, mat, kovų pačiame mieste. 
Vyras liko Vilniuje. Ji su vaikučiais atsidūrė Sumuose (Charkovo 
gub.). Teko pakelti materialinių sunkumų, išparduoti drabužius, 
daiktus. Vėliau ji stoja tarnauti į ligoninę, paskui į miesto valdybą. 
Sumuose ji buvo išrinkta nariu į vietinį nuo karo nukentėjusiems 
šelpti komitetą, iš kurio teko išeiti, susiginčijus su lenkų kunigu 
dėl tikybos pamokų tremtinių pradžios mokyklose. Ponia Ona rei
kalavo lietuvių vaikams lietuvių kapeliono. Lenkai, būdami tenai 
gana skaitlingi ir įtakingi laimėjo. Tuomet p. Ona iš komiteto pasi
traukė. Bet vėliau pavyko išgauti leidimą lietuvių kalba pamal
doms kas ketvirtą sekmadienį vietinėje bažnyčioje. Pamaldoms 
atvažiuodavo kun. Kavaliauskas.

g. G r į ž i m a s į Vilnių ir veikimas okupacijos 
metų. Vokiečiams Vilnių užėmus, p. Jonas Vileišis buvo suareš
tuotas ir drauge su adv. Janulaičiu išsiųstas į koncentracinę sto
vyklą Vokietijoje. Ponia Ona su vyru negalėjo susirašinėti, o apie 
jo areštavimą ir kalinimą pripuolamai sužinojo iš rusų laikraščio 
„Russkoje Slovo“, kur buvo parašyta, kad J. V. grėsė mirties baus
mė. Tas perpildė kentėjimo taurę ir p. Ona su vaikučiais prie pir
mos progos atskubėjo į Vilnių. Vokiečiams iš Vilniaus išėjus, lie
tuviai pergyvena lenkų, bolševikų, vėl lenkų okupacijų golgotą. 
Lietuvių valdžiai iš Vilniaus pasitraukus, p. Jonas, kaip mini st o
ris, išvažiuoja Kąunan, (vėliau Amerikon) žmoną ir vaikus palik- 
damas Vilniuje. Vileišių dvaras, labai nuo vokiečių nukentėjęs, dar 
labiau buvo bolševikų ir lenkų nualintas. P. Ona gyveno tarp Vil
niaus, kur vaikai mokėsi lietuvių gimnazijoje, ir dvaro. Kratos 
pas ją nesiliovė. Net grindų lentas plėšė „ponai“ lenkai ir tuose 
žygiuose dalyvavo lenkų skautai. Vieną dieną p. Ona, vėl kūdi
kio laukdama, ėjo gatve su 5 metų sūneliu Kazeliu. Policija be 
jokios priežasties suėmė ją ir, nežiūrint jos stovio, varė ne šali
gatviu, o grindiniu, kam labai priešinosi mažas Kazelis šaukdamas:

—■ Mamunyte,. mamunyte, aš nenoriu, kad tu taip eitum.
Lietuvių akcijai lietuviams karo nelaisviams padėti prasidė

jus, p. Ona ir jos vaikučiai labai aktyviai joje dalyvavo. Savo lė
šomis p. Ona.kurį laiką šelpė jų net 78 žmones. Po mūšio prie Gie
draičių Vileišių dvaras perėjo prie N. Lietuvos. Teko likviduoti bu
tą Vilniuje ir persikelti į Kauną. Ir dabar dvarą valdo ir jį pavyz
dingai tvarko p. Ona. Jos nuotaika visuomet gera, ji visuomet kuk
li, o tas, ką ji atliko gero savo tautiečių ir savo šeimos atžvilgiu, 
jai atrodo visai natūralu. Apie jos nuopelnus tėvynei ir tautai ma
žai kas žino, ji apie tai kalbėti nemėgsta, jai ordinų niekas nekabi
na, o gi. susumavus visus jos gyvenimo darbus, galima drąsiai pa
sakyti—- tai didvyriška moteris lietuvė!
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KUN. J. STANKEVIČIUS

Marijos kultas
Pačioje Krikščionybės pradžioje Marija buvo neatskiriama 

nuo Kristaus: kas garbino Kristų, tas gerbė ir Mariją. 3 ir 4 šimt
mečio katakombų papuošimuose jau randama Marijos paveikslų: 
ji vaizduojama kaip moteriškė su vaikeliu ant rankų. Liaudyje, 
regis, jau 2 šimtmetį Marijos gerbimas buvo labai populiarus. 4 
šimtmetį Bažnyčios liturgikoje jau pradeda figūruoti ir Marijos 
šventės. Jau tada Efeze ir Romoje statomos bažnyčios Marijos gar
bei. Minimi ir stebuklai per Marijos užtarymą. 350 metais Efrėmas 
Marijos garbei rašo eilėraščius ir ją vadina: ,,visai graži... be dė
mės ir t. t.“ Panašiai savo raštuose Mariją gerbia Sedulis ir Enno- 
dius. Tuo laiku atsiranda Marijos garbei „Avė maris stella“ ir 
kitos vertingos giesmės.

Iki 9 šimtmečio Marijos garbei buvo pridirbta daugybė sta
tulų ir paveikslų. Bet tuo laiku kilę konfliktai dėl paveikslų ir 
statulų gerbimo daugybę vertingų kūrinių sunaikino.

Viduramžiais Marijos kultas dar labiau išsiplečia; visai susi
formuoja. 9 šimtmetyje šeštadieniai jau pradedami skirti Marijos 
pagarbai ir Bažnyčios liturgikoj e šeštadieniais įvedamos specia
lios Marijos Mišios. 10 šm. įvedamos Marijos valandos. 15 šm. susi
formuoja toks Sveika Marija, kaip dabar kad kalbama. Nuo 13 
šimtmečio visose katalikų bažnyčiose tris kartus kasdien skamba 
varpai, o tikintieji kasdien tiek pat kartų kalba Angelas Viešpaties. 
Maždaug 8 šm. pradedama kurti Marijos litanija, kuri per visus 
amžius vis buvo papildoma ir dar dabar tebepapildoma. 12—15 
šimtmečio laikotarpiu susiformuoja rąžančius. Šiuo laiku yra suku
riama daugybė. giesmių Marijos garbei; jų tarpe ir hitnnas „Stabat 
Mater“.

Pabaigoje viduramžių Marijos gerbėjai pradeda dėvėti įvai
rius škaplierius; labai išplinta ražančiaus brolijos. Vienuolijos, 
lenktyniuodamos vienos su kitomis, rūpinasi kuo nors ypatingai 
Mariją pagerbti. Daugiausia, regis, toje srityje pasidarbavo pran- •t * • •
ėiškonai. Jie ypatingu uolumu savo bažnyčiose ruošė Kalėdų kū
teles ir tada jau skelbė Marijos Nekaltą Prasidėjimą.

14 amž. Katalikų Bažnyčia jau pasidaro tikrai marianiška. 
Atsiranda vietų, pasižyminčių ypatingu Marijos gerbimu ir į tas 
vietas daromos procesijos.

Reformacijos laikais įvairūs protestantai Marijos gerbimą 
mėgino sunaikinti. Bet tai šioje srityje katalikų uolumą tik dar la
biau sužadino.
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16 amž. teologų mėgiamiausia tema buvo Marija. Apie ką 
rašydavo ar apie ką nerašydavo, o apie Mariją visi ką nors parašy
davo. Literatūra apie Mariją pasipila kaip iš gausybės rago. Apie 
tai daug rašo Canisius, Belarminas, Pranciškus Salezietis, Alfon
sas Liguori, Benediktas XIV, Suarezas ir daugelis kitų.

1854 metai marianiškame judėjime vėl naują bangą sukelia. 
Tais metais gruodžio mėn. 8 dieną buvo pripažintas Marijos Nekal
tas Prasidėjimas. Po šito paskelbimo Katalikų Bažnyčioje vėl buvo 
pristeigta naujų vienuolijų, užsiimančių ypatinga Marijos pagarba. 
Prie bažnyčių pristatyta nesuskaitoma daugybė Lurdų. Kiekvie- 
nas menininkas, kokių įsitikinimų jis bebūtų, pasistengia nutapyti 
bent vieną madoną; - kiekvienas poetas pasistengia parašyti bent 
vieną eilėraštį Marijos pagarbai. Pastaraisiais laikais jau pradeda 
mi šaukti Marijos kongresai1.

Dabar kiekvienais metais ir kiekvienoje kalboje išeina po 
keletą knygų apie Mariją. Šiais (1937) metais lietuvių kalba išėjo 
net trys knygos apie Mariją. Šis klausimas svarstomas visokiais 
žvilgsniais.

Lietuvoje, kai vaikai yra vedami pirmosios išpažinties ir Ko
munijos, būtinai juos pasistengiama įrašyti į rąžančių ir škaplie
rius. Tokiu būdu vaikai yra pavedami Marijos globai.

Gegužės ir spalių mėnesiai yra pavesti specialiai Marijos pa
garbai.

Ir Lietuvoje yra daug vietų, kür Marija ypatingai gerbiama. 
Nėra nė vieno lietuvio, kuris nežinotų Vilniaus Aušros Vartų Ma
rijos. Dabar mažai yra minimi Trakai. O Trakuose yra Vytauto 
Didžiojo padovanotas Marijos paveikslas, pagarsėjęs daugeliu ste
buklų. O kas iš lietuvių nežino Šiluvos? Žemaičių Kalvarijos? Pa
žaislio? Į šias vietas, kaip į Marijos šventoves, vyksta net užsienie
čiai. Be to, stebuklingi Marijos paveikslai yra Seinuose, Tveruose, 
Krekenavoje, Meteliuose, Pagiruose, Ugioniuose, Pivašiūnuose, Gel- 
vonyse, Kuliuose ir Kazokiškėse. • , • r \

(Lietuvio sieloje giliai įsišaknijusi meilė Marijai. Sunkesniais 
ar svarbesniais asmeniškais ar šeimos gyvenimo momentais lietu
vis pratęs šauktis Marijos. Ir štai pagaliau sulaukėm, kad ir Vil
niaus klausimą sprendžiant visa mūsų tauta kreipiasi į savo Mo
tiną, kurios šventovė Vilniuje. Nuo šiol kiekvieno lietuvio gričioje,, 
Dievo kampe brangiausias dalykas yra Marijos Aušros Vartų pa
veikslas. Paskelbus Vilniaus kryžių statymo vajų, tuos kryžius 
statydami melsimės ir prie Marijos, kad grąžintų mums didžiąją 
mūsų šventovę. Per Mariją kelias į Vilnių tikriausias. Red.).

1 Mūšy krašte Marijos kongresai Šaukiami Šiluvoje — įvyko jau bent 
keli vyry ir moterų. Šaukia brolijos arba ideologinės — visuomenės katalikų 
organizacijos Motery kongresus organizuoja L K. Motery Dr-ja.
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B. BUIVYDAITĖ

Trys viešnios
, ’ ■ ’ - . . »■« •

E. Sabalytei

Tam priešaušrio stebėtinam sapne
Trys juodos, nematytos viešnios, 
Kaip trys liepsnos liežuviai, 
Taip šiurpiai palietė mane...

Ir aukso rytas kėlėsi graudus...
Našlaitišką paruošęs dalią...
Perlais patvino akys, 
Liepsnoja širdgėla vidus.

Trys viešnios praūžė viršum galvą, 
Nušluodamos auksinę saulę...
Tu peršautas balandis
Ant delno trokštančią dievą...

Lyg priešaušrio regėjimas tylus...
Matau aš Tavo liūdną veidą...
Jaučiu minties alpimą...
Ir mano liūdesys gilus...

1937 m. balandis , .
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E LINA BUJOKAITĖ

Miesto sutemoj
" ’ , • * S • . ■

Ada skubėjo, kad jis nerastų jos neapsirengusios. Vienintelė 
pigaus šilko suknelė, baltas blizgutis plaukuose... Prieš nedidelį 
veidrodį dailus, smulkus jos veidas momentui apsiniaukė-rūpesčiu. 
Ji norėtų jam apsirengti’ brangiausiais rūbais, žvaigždėta diadema. 
Ji norėtų šiandieną būti gražiausia iš visų jo matytų moterų.

Bet iš veidrodžio žiūrėjo į ją didelės, tamsios akys, truputį 
banguoją sunkių plaukų sluoksniai abiem kaktos pusėm.

•— Kaulbacho „Liūdesys“ Tretjakovo galerijos... — pavadino 
jis ją pirmą sykį lydėdamas iš mokyklos laiptais žemyn, vos prisi
liesdamas jos nedrąsios alkūnės.

Ir nuo to laiko viskas prasidėjo... Ada jo atvaizdą savo vaiz
duotėje buvo atsinešusi, atvažiuodama į čia iš gimnazijos. Ji neži
nojo, kur jį mačiusi, bet tai buvo jis. Ada pažino jį tuoj, per pirmą 
anatomijos pamoką... Tai buvo tas pats, senai ieškotas, taisyklingų 
bruožų veidas, nuovargio ar nuobodulio išraiška, aštriom akim, • t i
kurios galėdavo būti žiaurios ir pilkos, ar švelnios ir juodos...

Aplink pilnas, jaunos mergaitės lūpas įsispaudė išdidūs bruo
želiai. Jis toks mokytas, daug kur buvęs... Tiesa, jis nebejaunas ir.. 
vedęs. Mokykloj kalba, kad jo žmona esanti jam neištikima, kad jis 
su ja beveik persiskyręs. Jis niekuomet neužsimindavo apie ją. 
Niekuomet jis nekalbėdavo ir apie meilę, nors Ada jautė jo atsilie
pimą į slopinamą jos šauksmą. Nė žodžiu, nė žvilgsniu jis neišdavė 
savęs... Bet jis taip gerai pažįsta ją —- Adą, nors niekuomet nedavė 
jai suprasti kiaurai permatąs jos jausmą. Tik keletą sykių • pasakė, 

- tarp kitko, kad ji labai rimta, protinga. Su ja galima pakalbėti 
apie viską... ' .

Ada šelmiškai šyptelėjo ir dar sykį pasitaisė plaukus. Dar 
tik pusė devynių. Jis žadėjo atvažiuoti devyniomis. Jis stebėjosi, 
kad ji. nepažįstanti miesto gyvenimo. Menininkei tai yra būtina. 
Kaip ji atvaizduosianti žmonių jausmus, nemačiusi aistrų ir nuobo
dumo išblyškintų veidų restoranuose po vidurnakčio? Ar ji įsivaiz
duojanti, kaip atrodo žmogus, kuris nebežino, ko jis nori? Šiandien 
jis užsakė atskirą kabinetą viename geriausių restoranų, kad tru
putį išblaivytų „nemoterišką“ jos susikaupimą. >

Tas žodis1 Adą pažadino. Juk ji visuomet didžiavosi tuo, kad 
ji gilesnė, rimtesnė, negu dauguma jos amžiaus žmonių. Kam ji 
sutiko važiuoti su juo? Jai prisiminė romanuose skaitytos 
scenos iš tokių restoranų gyvenimo. Ji nustebo taip greit sutikusi

266 -

12



šu jo pasiūlymu. Juk įr mokiniai jau senai ją špilkuoja... Lyg pa
veikslų galerija praslinko pro jos akis jųdviejų pasivaikščiojimai 
po jo pamokų, kurios būdavo paskutinės meno mokykloje, vėlai 
vakarais. Iš pradžių jis tik palydėdavo ją namo; porą kartų automo 
biliu buvo išvažiavę į slėnį pasižiūrėti rudens nuspalvintų lapų. 
Paskui keletą kartų buvo kine... O šį vakarą jis atvažiuos jos pa
siimti...

Nuo mergaitės veido, lyg-kaukė, nuslinko švelni šypsena. Ji 
pasirėmė rankomis ir susimąstė. Juk taip nepadarytų nė viena jos 
mėgiamų moterų idealų. Tas visas kunigaikštytes ir grafienes, lyg 
koks šarvas saugodavo tradicijos, papročiai. O ji viena, visiškai vie
na... Kažkur seni tėvai, broliai pusininkais vaikšto po žmones. Nuo 
pat pirmų gimnazijos klasių ji persiskyrė su motina, netik išva 
žiuodama gyventi kitur, bet ir susikūrdama sau visai atskirą pa
saulį, į kurį kelių namiškiai nebežinojo.

Artimųjų veidai Adai priminė šiandien gautą iš jų, dar nes
kaitytą laišką. Po paprastų klausimų ir žinių apie sveikatą, nedailia 
mažamokslio brolio rašysena, buvo išvadžiota:

„Mama tavimi labai rūpinas. Sapnuoja vis tave taip baisiai.
Prašė parašyti tau, gal kokia nelaimė atsitiko“,.. *

...Viešpatie... Ji nujaučia, rūpinasi, sapnuoja... Ką aš darau? .
Atgal... Atgal! Kol dar nevėlu...

Laiško pabaigos Ada beveik nebeatsiminė. Žemai pas šeimi
ninkus, retais tarpais ėmė mušti laikrodis.

— Devynios! — įspėjo Ada. — Jis tuoj bus...
Skubėdama-, lyg karšty, ji pašoko ir užgesino šviesą. Pilkšva 

( stovyla vidury kambario ji įsiklausė. Tuščion tolimos, siauros gat
velės vakaro tylon įsibriovė motoro ūžimas. Artyn... artyn...

Ada atsargiai pasuka raktą duryse. Vieną, antrą sykį... Paskui 
sustoja, spausdama abi rankas prie krūtinės. Prieškambary spin- 
ktelėja šviesa ir ilgais spinduliais įsismeigia pro durų plyšius kam
bario tamson. Paskui juos — skubūs žingsniai, beldimas į duris. Du
rų rankena juda ir girgžda. Vos girdisi alsavimas, rūbų šlamėjimas, 
tylus švilptelėjimas... Vėl žingsniai—- žemyn... tylesni.

Ada sukanda dantis, pamažu prieina prie lango, pakelia užuo
laidą ir prispaudžia veidą prie šalto, it ledas, stiklo. Purviną gat
velę nušviečia prožektorius. Automobilis su vargu apsigręžia nepa
togioje, siauroje vietoje ir pamažu nuvažiuoja.

Mergaitė skaudama širdimi tebestovi prispaudus karštą kaktą 
prie stiklo, o jos akys žvilga panašiai kaip plaukų papuošalas.

Ne miražas, ne baltu žirgu padebesimis skraidanti sv a fone yra 
i . • " ‘

laimė. Laimė — gyvenimo suartintos dvi širdys, viena kitą mylin
čios, suprantančios, palaikančios.
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DR. O. NORUŠYTĖ

Katalikiškasis feminizmas
■ ' * ' / ' • *

(Iš tarptautinės studijų savaitės darbų1)

Senatorė p. Baers savo paskaitos — „Moteris ir šiandienis ' 
socialinis klausimas “ — įžangoje pažymėjo, kad moteris yra žmo
gus — asmuo ir kaip tokia ji yra socialinė būtybė su visofnis 
teisėmis ir pareigomis, kurias teikia socialinis gyvenimas. Žmo
gus reikalingas kitu žmonių, kad galėtu išvystyti savo asmenybę 
ir vykdyti savo paskyrimą. Tam žmogus gyvena visuomenėje. Pa
gal tai, kaip aiškinamas asmens ir visuomenės santykis, ji su
skirstė šias koncepcijas į tris grupes.

a. Individualistų koncepcija (J. Maritain): — teisė ir bend
ros gerovės socialinė pirmenybė lenkiasi prieš individualinę lais
vę dėl jos pačios. -

b. Kita koncepcija, kurią galima vadinti „sociologine“, pa
sireiškia dviem viena kitai priešingomis srovėmis: i . komunistinė 
srovė, kuri proletariškai visuomenei aukoja asmens laisvę ir 2. 
^imperialistinė“ —- totalitaristinė srovė, kur visuomenė yra pati 
sau tikslas, o žmogus yra tik priemonė tikslui pasiekti.

• ■ " ■ ■ ■ ■ J’

c. Krikščioniškoji socialinė koncepcija: Visuomenė yra prie
monė žmogui pasiekti savo laikinąjį ir amžinąjį tikslą. Dėl to 
žmogus taip pat turi dirbti tos visuomenės gerovei, kurios jis yra 
narys; dėl jos jis yra solidarus su kitais žmonėmis.

> Jeigu kalbame apie moterį, žmogų — socialinę būtybę, tai 
kokie yra jos santykiavimo su visuomene aspektai, atsižvelgiant 
į jos moteriškąjį charakterį. Individualistų koncepcijoje randame 
liberališką feminizmą, kuris reikalauja moteriai visiškos asmens 
laisvės, jos emancipacijos be jokiu ribų, absoliutinės teisiu lygy
bės su vyru. Pagal komunistų koncepciją moteris visuomenėje 
yra gamintoja kolektyvui ir motinystė tampa visuorneninė funkcija.

Krikščioniškojoj koncepcijoj visuomenė reikalinga moters 
dėl jos pačios kaip socialinės būtybės, taip pat moteris reikalin
ga visuomenės, nes moteris yra asmuo, ji turi savo paskyrimą 
dėl savęs pačios ne tik dėl vyro ar šeimos. Bet moters ir visuo
menės santykiavimas taip pat pažymėtas specialiu charakteriu — 
apvaizdos numatyto moters pašaukimo veiksmu moterišku cha
rakteriu.

Pradžia 4 n r.
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Moteris drauge su vyru turi tarnauti visuomenei, žmogišku
mui, kad Tvėrėjas būty pagarbintas. Bet šioji moters tarnyba pa
sireiškia specialiu charakteriu atatinkančiu moters prigimčiai — 
įvairiose visuomenėse, kur moteris inkorporuota. Šeimoje moteris 
pasireiškia kaip žmona,.motina, šeimininkė, gyvybės ir žmogiško
sios didybės gimdytoja ir ugdytoja. Civilinėj visuomenėj moters 
vieta yra visur (visose įstaigose, visose vietose), kur tik ji suge
ba pasitarnauti žmogiškajam gėriui, padėti artimui pasiekti savo 
tikslą šiandienėse visuomenės sudėtingose ir sunkiose sąlygose. 
Moters rolė laisvojoj visuomenėje, profesijoje ir kitur: padėti šei
mai ir individui išvystyti žmogiškąsias vertybes.

Bažnyčioje moteris, inkorporuota į mistiškąjį Kristaus Kū
ną, turi ten atlikti savo misiją, kuri skirta visiems šio kūno na
riams — išplėsti ar daugiau įgyvendinti Kristaus Karalystę (as
meniškas šventumas ir apaštalavimas).

Kalbėdama apie moterį ir jos pareigas visuomenei p. Baers 
pažymėjo, kad iš šios socialinės misijos supratimo išplaukia rei
kalas įsąmoninti moterį jos socialinėse pareigose, pažadinti jos 
socialinį jautrumą ir padaryti jį veikliu. Todėl iškyla reikalas su
derinti motery praktiškai teisės, meilės, apaštalavimo pareigas su 
socialiniu jos charakteriu, kuriuo ją Tvėrėjas apdovanojo. Tada 
galima yra konkreti socialinės gerovės realizacija. Tai rodo, kad 
reikalingas yra socialinis formavimas —reikalingas rimtas bend
ras parengimas, orientuotas į mūšy artimą, šeimos, visuomenės 
gerovę — aiškus žvilgsnis į moters socialinę rolę — reikalingas 
platus nusimanymas apie visus visuomenės reikalus visoms mo
terims, nepaisant nei specialybės, nei gyvenimo sąlygų. Šitas for
mavimas turi apimti visą , moters veiklą, kaip atliekant pareigas 
šeimoje, taip ir profesiniame darbe, visuomeniniame apaštalavime, 
labdarybėje. Socialinė pareiga plačiai suprasta apima taip pat ir 
tuos reikalus, kuriuos moteris turi atlikti, ir tik moteris ją atlie
kanti dėl bendros gerovės. Bet šis formavimas turėtu būti pagi
linamas atsižvelgiant į kaikurias specialias funkcijas „Socialinės 
tarnybos*' — tarnauti visuomenei.

Moters pareiga yra pasisavinti šį socialinį formavimą; taip 
pat reikalinga, kad ir kaip moteris, o ypatingai kaip katalikė mo
teris, surasty priemones įgyti šį formavimą.

Organizmai, kurie buria katalikes moteris, turi įsąmoninti 
kataliką moterį jos socialinėje pareigoje ir padėti jai atlikti tą 
pareigą.

Šioji ir p. Naegelen skaitytoji paskaita sukėlė kongreso da
lyviu gyvas diskusijas.

Kalbant apie kovą dėl teisiu, Anglijos motery atstovė p. 
Given Wilson papasakojo, ką ji šiuo atžvilgiu pastebėjo pernai 
lankydama Sovietu Rusiją ir ką patvirtino buvusi Amerikos ko- 
munisty veikėja, o dabar Sovietu komisaro žmona: tokios lygios 
teisės, kurias moterims teikia komunizmas yra tik moters nelai
mė. Tiesa, ji gali būti, ir vežike, ir jūrininke, ir aviatorė, ir val
dininkė, bet visur moteriai praktikoje tenka atlikti pačius sun-
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kiaušius ir juodžiausius darbus; ji nėra nei karininku, nei komi- 
sūru... Tiesa, ji gali savo vaikais nesirūpinti — atiduoti juos į 
prieglaudas (ji dažniausiai priversta gyvenimo sąlygų tą daryti -— 
dėl tų pačių teisiu lygybės), bet, vis dėlto, jai tenka gimdyti, jai 
tenka rūpintis namais, kad ir komunistiškoj šeimoj.

Katalikės moters pareiga reikalauti moteriai netik tinkamos 
teisių lygybės, bet ir pareigų lygybės. Jeigu moteris dirba Šeimo
je, kaip motina— auklėtoja, kaip šeimininkė — ekonomistė, kaip 
dvasinių vertybių kūrėja, tai ji neturėtų būti apkraunama dar ki
tomis pareigomis — ji neturi būti priversta uždarbiauti už šei
mos ribų. Vyras — tėvas turi tiek uždirbti, kad šeima galėtų pra
gyventi. Toks klausimo sprendimas yra kova už moterų teisių 
lygybę, o ne kitoks. Juk dvigubas, trigubas apkrovimas pareigo
mis nėra teisių lygybė! Be abejo, pati moteris turi teisę spręsti 
apie savo gyvenimo kryptj, savo profesiją.

Įvairiuose pranešimuose nurodyti pavojai, kurie praktiškai 
gręsia moteriai iš komunistų koncepcijos pusės; aptartos komu
nistų pastangos sujungti visų pakraipų moterų organizacijas dėl 
moterų emancipacijos reikalų. Moteris žavi komunistai savo 
skambiais šūkiais: lygybės, taikos ir kit. Bet jų skelbiamoji lygy
bė griežtai skiriasi nuo krikščioniškosios, nes prieš meilę stato
mas egoizmas. Kokia gali būti toji taikos idėja, kuri skelbia tau
tų taiką ir drauge luomų kovą. Komunistai steigia „nekaltas“ 
profesines draugijas, kur moterys tikisi pasimokyti, pasitobulinti, 
rasti paramos, ' bet šalia šitų dalykų komunistai jas maitina ir 
savo mokslu. Taigi būtini yra katalikėms moterims savi profesi
niai susibūrimai (pav., Anglijoj steigiamos profesinės gildos kaip 
ginklas prieš komunistų sąjungas). Neužmiršta komunistai ir 
mokyklų, universitetų. Pav., Meksikoje yra įsteigti komunistiški 
universitetai, kurių profesoriai parengiami Maskvoje. Rūpestingai 
rengiami vadovėliai mokykloms. Geriausi dailininkai pajungia 
savo meną komunizmo propogandai. Meksikoj apsigyvenęs Troc
kis turi ten nepaprastai didelės intelektualinės įtakos. Amerikoje 
žymi komunizmo jėga yra protestantų universitetuose, o valsty
binių universitetų 3/4 profesorių (anketos daviniais) yra komu
nistai. Komun. laikraščiai, kurių negalima būdavo spausdinti 
Ispanijoje, būdavo spausdinami New-Yorke ir greitaisiais laivais 
gabenami į Ispaniją.

Viena iš didžiausių žmonijos nelaimių ir katalikų priešų 
ardomasis ginklas yra materialinis žmonių skurdas, vadinamasis 
socialinis neteisingumas.

Išbristi iš tos balos gali padėti žmonėms kat. soc. doktri
nos tikras pažinimas, filosofijos bazės tikrumas ir aiškumas, ti
kėjimas vertybių pastovumu. Tomizmo studijos, religinis forma
vimas ir komunistų doktrinos tikras, gilus pažinimas. Aktyviai 
tai turi pasireikšti reakcija prieš klaidas ir konstruktyviu darbu. 
Kad tai galėtų įvykti, būtinas yra asmenybės formavimas ir tos 
asmenybės pajėgumas spinduliuoti savojoj aplinkoj ir svetimoj — 
viešajam ir privačiam gyvenime. Reikia netik būti, bet ir atrodyti 
— veikti pavyzdžiu.
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Taigi, ypatingai svarbus yra moters formavimas socialiniu 
atžvilgiu, nes tik tokiu būdu galima pakirsti vargo šaknis, išrau
ti priežastis; kova tik su pasekmėmis yra bergždžia. Tik tokiu 
būdu galima pasiekti, kad meilės Dievas Kristus ir jo mok
slas netaptų neapykantos objektu, netaptų. įrankiu blogio įsivieš
patavimui žemėje.

Kaip trūksta moterims sąmoningumo socialinėj srity, ryš
kiai pasirodo Amerikos pranešime: Amerikoje įsigalėjo mada ver
tinti moteris dėl apmokamos tarnybos ~tik ta ko nors verta, 
kuri pati uždirba pinigų įstaigoje. Todėl net labai turtingos mer
ginos praktikuoja šį „sportą“ — stengiasi gauti apmokamas tar
nybas ir tokiu būdu vargšėms merginoms atima duonos kąsnį. 
Anketos daviniai parodė, kad turtingųjų merginų uždirbti pinigai 
praleidžiami tokiems reikalams: retos veislės šuniui nupirkti, an - 
trai kambarinei pasisamdyti, nes viena nepajėgia tvarkyti jos ba
tų ir suknelių ir pan.

Diskusijose aiškintasi, kaip šis asmenybės formavimas turė
tų konkrečiai pasireikšti. Jis turi prasidėti nuo pat mažens, vai-. 
kystėje. Reikalingos yra tos srities knygos vaikams su paveiks
lais (pav., mažieji komunistukai jau skaito apie šiandienę socija- 
linę būklę, mokosi nekęsti „buržujų“). Be to, jaunimas turi prak
tiškai dirbti socialinėje srityje — turi pažinti vargą iš arti ir re
aguoti veiksmu. Čia galėtų daug nuveikti vaikų ir jaunimo orga
nizacijos, pav., berniukams labai tiktų šiuo atžvilgiu katalikiškie
ji skautai, bet mergaitėms ne visai tinka ši organizacija, joms 
reikėtų ko kito. Be to, visose mergaičių vidurinėse ir aukštose mo
kyklose, kaip bendro lavinimo dalis, turėtų būti dėstomi ir so
cialiniai klausimai, mergaitės turėtų atlikti ir tam tikras pratybas. 
Ir universitete kiekvienai moteriai būtinas yra kursas socialiniais 
klausimais. Be to, turėtų būti rengiamos socialinės savaitės, so
cialiniai kursai, kad moterys būtų pakankamai supažindintos su 
šiuo klausimu ir kad būtų organizuojamas jų veikimas šioje sri
ty. Labai svarbus yra ūkininkų socialinis auklėjimas. Tam reikė-, 
tų rasti tinkamus būdus ir formas. Tai būtų bendro socialinio 
formavimo priemonės. Bet šiandien jam reikalingas ir specialus 
parengimas socialinei tarnybai. Tam reikalui katalikių pareiga yra 
steigti socialines mokyklas.

Ypatingai gyvas diskusijas sukėlė ekonominio moterų sava
rankiškumo klausimas. Kadangi šio žurnalo skiltyse manoma 
šiuo klausimu plačiau ir giliau pasisakyti, tai dabar šio klausi
mo neliesime.

P. de Robien, Paryžiaus socialinio šeimos ir ruošos insti
tuto direktorė, savo paskaitoje „Moteris ir jos pareigos“ reziu
mavo moters pareigas kaip 1. žmogaus (atsižvelgiant į jos pas
kyrimą amžinybei, prigimties teises ir pareigas, į asmenybės iš
vystymą, savęs išlaikymą); 2. kaip moters ir motinos (skirtinga nuo 
vyro, savo misija pasauly, visuomenėje: dvasinis ir kūninis moti
niškumas, jos pareigos šeimoje, moralinės, auklėjimo, ekonomiš
kas ir praktiškas pripažinimas ir realizavimas Apvaizdos nusta
tytos tvarkos); 3. kaip moteris katalikė, ji“ turi be kitų, ir reli-

17



ginių pareigų. Iš jos, — vitališkai veikiančios į daugybę kartų, 
reikalaujamas švarus moralinis gyvenimas, nes jai daug duota. 
Katalikiškas paveldėjimas, auklėjimas, pavyzdys. Jai tenka įvesti 
religiją į šeimą ir visuomenę auklėjimu, gilia pavyzdžio įtaka, 
pažinimu šventųjų gyvenimo, giliu vidujiniu gyvenimu, apašta
lavimu.

Dėl savo ypatybių moteris yra beveik visada apaštalas: ge
ro ar blogo.

Tėvas Pilloud (O. P.) iš Friburgo, analizuodamas Katalikų 
Bažnyčios mintis apie moters misiją, iškėlė krikšč. idėjos įtaką 
į moters gyvenimą, paralelizmą tarp žmogaus progreso sunkumo 
ir tarp krikšč. gyvenimo ir moters asmenyės pagarbos. Pripaži
nimas tikrosios moters didybės, jos tikrosios laisvės laipsnis 
ankštai surištas su krikščionystės progresu pasauly. Labai gražiai 
ir sumaniai tėvas Pilloud aiškino šv. Tomo mokslą liečiantį mo
teris, Pagaliau jis paminėjo moters vietą katalikiškojoj akcijoj.

Studijų savaitės baigtos puikiuose Akademijos rūmuose, pir
mininkaujant Mgr. Micara apaštališkajam nuncijui. Siame posė
dy dalyvavo Belgijos karalienės Elzbietos atstovė baronienė Car- 
tonde Wiart. Čia kalbėjo 9 įvairių kraštų atstovės (tarptautinio 
biuro narės) įvairiais moterį liečiančiais klausimais: Panelės 
Hawks (Amerika) ir del Valle (Meksika) pasakojo apie sociali
nius reikalus ir socialines mokyklas Amerikoje, p lė Rimoldi 
(Italija) aiškino šeimos klausimą, p. Given -— Wilson (Anglija) — 
moters veikla civilinėje srityje, p. Utke de Ramsing (Danija) kal
bėjo šiaurės kraštų, kur daugiausia protestantiška, vardu; ji nu
rodė, ką šiems kraštams yra davusi tarptautinė unija, p lė Rostn 
(Prancūzija) gynė krikščioniškąją asmenybę, p. Boy — Leroy 
(Prancūzija) — moteris darbe, p-lė Soltan (Lenkija) — dvasinės 
vertybės. P-lė Bridge — merginų sekcijos atstovė gyvai, su ju
moru kalbėjo apie jaunųjų galybę, kada jos savo rankomis ap
juosia pasaulį ir iškyla virš vegetatyvinio ir gyvuliškojo pasaulio. 
P-lė Hemptine, merginų Sekcijos pirmininkė, kuri sekcijos reika
lais be Europos apkeliavo dar Ameriką, Australiją, Aziją, (ku
ri mielai prižadėjo atvykti į K O S kongresą) patiekia kelias min
tis — išvadas apie savo kelionių patyrimus.

Pagaliau Mgr. Micara iškelia ranką virš suklaupusių kong
reso dalyvių kryžiaus ženklui. Kryžius palydi jas j jų žemišką
sias tėvynes, kur jos dirbs savųjų žmonių gerovei, rengs kelius 
Kristaus karalystei.

Jos, išstudijavusios klausimus nagrinėtus studijų savaitėje, 
suvažiuos į Romą 1938 metais ir ten nustatys gaires, priims 
rezoliucijas tinkančias ir privalomas viso pasaulio katalikių mo
terų organizuotam veikimui.

v
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- ELINA BUJOKAITĖ
J t

Praeina, apgauna
I

Žaliam lapyneaukso spindulys 
vos sumirgėjo ir nuščiuvo...
Vidurnakčio tamsa gūdžiai tau pasakys:
— Tai Tavo laimė buvo!..

Ant virpančios šakos kristalais suspindėjo 
snieguolių žvilganti gniūžtelė — 
paskui tyliai, lengvai, be vėjo 
nukrito... Sumlndžiau ant kelio.

Kai ledą neš vanduo, ir vėjas iš pietą
Tau pasakas primins apie žiedus ir saulę 
snieguoles krintančias atminsi tu 
ir pamanysi — viskas čia apgauna!

D. UPČIUTĖ

Mano laimė
Aš žinau, kad laimė mano tik žydėjimui vyšnią, 
tik gludišią rasotiems karoliams 
ir pavasario žiedams besišypsant, 
aš žinau, kad laimė mano tik žydėjimui vyšnią.

Mano laimė tik kvepėjimui sodą, 
tik narcyzą žiedams aksominiams; > 
ir už gęstant pavytusiai žvakei kaštoną 
aš žinau, mano laimė tik kvepėjimui sodą. —

Laimė mano tik prisirpusią kekią alyvoms, 
tik medžią gležnučiai žalumui 
ir matijolos galvutei besvyrant.
Žinau, laimė mano tik prisirpusią kekią alyvoms.

■ • " , 1 • z

Ir renku žiedus iš slėnią ir kryžkelių, 
ir geriu" ją džiaugsmą iš taurią rasotą, 
ir meldžiuos kiekvienam pavasariui užklydusiam, 
nes laimė mano — tik lydėjimui vyšnią.
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J. DRUNGAITĖ

Ranka rankon — sieksim 
kūrybos idealo!

Šiandie merginos šatrijietės sudaro savo individualų moteriš
ką būrelį. Jos, dalyvaudamos bendrame „Šatrijos“ gyvenime, nu
sistatė tuo pačiu laiku, tuo pačiu mostu siekti vykdyti dar ir indivi
dualius moters idealus - uždavinius.

Dabar į universitetą studentai ir studentės ateina daug jau
nesni. Taigi saviauklos klausimas yra daug opesnis ir jam šiandie 
daugiau laiko ir dėmesio turi skirti akademinis jaunimas, negu 
prieš kelis, prieš dešimtį metų. Be to, moteriškam gyvenimui spe
cialių žinių bagažas, kai kurių specialių gyvenimo sričių pažinimas 
irgi būtinas. Taip pat ir kūrybos bei visuomeninio darbo keliai ne- 
visada tie patys yra patogūs berniukam ir mergaitėm. Štai tos prie
žastys, kurios subūrė šatrijietės į atskirą merginų būrelį.

Pirmieji „Šatrijos“ steigėjai ir net steigėjos gal ir nenumatė, 
neturėjo tikslo, o pagaliau nebuvo nė reikalo individualizuoti or-jos 
veikimą pagal lytis — užteko bendrų meno kūrybos uždavinių, ben
drų veikimo kelių ir metodų. Bet šiandie, kada vis daugiau priemo
nių turi būti panaudota, kad žmogaus sąmonė butų orientuota no
rimo idealo kriptimi, kad jaunuolių siela ir charakteris būtų stili
zuojami pagal norimą idealą, toks, veikimo net pagal lytį, indi
vidualizavimas yra būtinas.

- ’ . ' 1

Meniškais gabumais pasižymįs žmogus yra jausmingas, įspū
dingas. Protas visada daugiau turi kovoti su jausmu. Ir todėl, kad - 
ištvėrus kely į savo idealą, ir kad kūryboje tapus tikru savo idealų 
atstovu, ne didaktininku, o tikru, skaisčiu Dievo dainiumi ir žmo
nijos šviesa, būsimam kūrėjui, kūrėjai reikalinga aukšta jausmų 
kultūra, stiprūs proto motyvai. Nes gyvenimas klaidus, audros ky
la staigiai, ir netikėtai nušluoja į klaidžias sritis net gana stiprius 
charakterius, pranašias asmenybes. Tai aukos — jų turi ir „Šatrija“, 
net moteriškoji „Šatrija“. Štai dar vienas motyvas, kodėl šatrijietės 
sudaro atskirą būrelį ir savarankiškai ieško motyvų savo ideolo-

* t

gijai stiprinti — juk ne tie patys motyvai vienodai apsprendžia vy
rą ir moterį!

„Šatrijos“ steigėjų tarpe 1926 m. randame šešias merginas. 
B. Liudžiutę, M. Kvėdaraitę (dabar Mykolaitienė), S. Bačinskaitę 
Nerį (dabar Bučienė), A. Petrauskaitę (dabar Skrupskėlienė), Lau-
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rinavičiutę, P. Orintaitę. 1927 pi. įstoja Izabelė Matusevičiūtė, Ce
cilija Griniūtė (dabar Ivinskienė). 1928 m.— O. Bradauskaitė, 
Julija Tverskaitė (dabar Maceinienė), Stasė Užupytė." 1929 m. — O. 
Mejeraitė, Gražina Tulauskaitė. 1930 m. A. Naujokaitė, P. Kurai- 
tytė, L. Dapkūnaitė, Seniūnienė. Ir taip kasmet vis naujos mergi
nos prisijungdavo prie „Šatrijos“ židinio. Valdyboje, jau įėjo į tra
diciją, kad būtų viena mergina — jai vis tekdavo sekretorės parei
gas eiti. Taip rodos yra ir dabar.

„Šatrijos“ mergaičių būrelis. Užpakalyje iš kairės j dešinę stovi: P. 
Žitkutė-Lukošiuvienė, J. Mikalajūnaitė, Eug. Malinauskaitė, S. Vaidžiūnaitė, S. 
Paukštytė, A Miliušytė, V. BagdanaviČiūtė. Antroj eilėj stovi: G. Juodvalkytė 
ir D. Lipčiūtė. Trečioj eilėj sėdi: A. Dirmantaitė, St. Prapuolenytė (pjrm.), V. 
Jakštaitė, EI. Bujokaitė, L. Elijošiutė. Sėdi žemai: K- Viltrakytė, A. Švabaitė, 
M. Keturakytė ir Pr. Jonaitytė.

Jau 1933—34 metais kyla mintis sudaryti atskirą merginų bū
relį jau mums žinomais tikslais. Bet tik 1935 metais ši mintis reali
zuojama. Pirmoji būrelio pirmininkė buvo .Danutė Lipčiūtė. Dabar 
pirmininkaują St. Prapuolenytė ir, kaip rodos, šis būrelis žada tapti 
savarankiška menininkių korporacija. Mat turint tik autonomiją, 
mergaitės apkrautos dvigubomis pareigomis — dvigubai posėdžių, 
susirinkimų, dvigubai reikia mokėti norint būrelio ir bendrus rei
kalus patenkinti ir t. t,

Per 10 metų „Šatrijos“ mokyklą išėjo nemažas skaičius mote
rų. Vienos jų žinomos jau kaip literatės: P. Orintaitė, S. Bačinskai- 
tė - Neris, Gr. Tulauskaitė. Tai, galima sakyti, šatrijietės veteranės. 
Iš jaunesniųjų ir jauniausių rašinėjančių, periodikoje, žinomos: 
M. Mykolaitytė, E. Bujokaitė, D. Lipčiūtė, Ag. Andriuškevičiūtė, 
G. Juodvalkytė, St. Prapuolenytė, A. Dirmantaitė ir k,

Į žurnalistinį darbą šatrijietės taip pat mielai ėjo ir eina. Mo
teriškoji spauda — „Naujoji Vaidilutė“, „Moteris“, moterų skyriai 
Savaitraščiuose ir dienraščiuose po mažesnių, didesnių pertraukų 
vis atsiduria „Šatrijos“ atstovių rankose.
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F. manemenė ——

Motinos ir vaiko globa 
Vokietijoj

v 

’ ’ . ■ 'f ‘ .

Vokietijoje motinos ir vaiko socialinės globos srityje pasku
tiniu metu yrą įvykę pasikeitimų. Netrukus po Didžiojo karo 1922 
m. Vokietijoje buvo išleistas jaunuomenės gerovės įstatymas 
(Reichsgesetz für Jugendwohlfart). Įstatymo pradžioje pasakyta, 
kad kiekvienas Vokietijos vaikas turi teisę būtį tinkamai išauklė
tas kūniškam dvasiškam ir draugijiniam gyvenimui. Auklėjimo 
pareiga pirmiausia priklauso tėvams, bet jeigu jos jie neatlieka, 
tai ją paima įstatyme numatytos įstaigos. Pagal šį įstatymą įsteigta 
tam tikra valdiška įstaiga, vadinama „Jugendamt“, su skyriais vi
soje Vokietijoje. Jos veiklos sritis yra plati. Jos uždaviniai: rūpin
tis atiduotais į šeimas vaikais, auklėti nepasiturinčių šeimų vaikus, 
povainikius ir našlaičius, dalyvauti našlaičių globos teismuose, 
prižiūrėti vaikų ir nepilnamečių darbą, bendrai veikti net su poli
cijos agentais vaikų globos srityje ir kt.

Be šios, galima sakyti valdiškos iniciatyvos, plačiai reiškėsi 
ir privatinė iniciatyva (labdaringų draugijų, bažnytinių organiza
cijų ir kt.). Buvo steigiama ir išlaikoma konsultacijos (patarimų) 
punktai, lopšeliai, gimdymo įstaigos, motinų namai. 1928 - 29 m.
Vokietijoje buvo:1 1 . •

Motinų ir vaikų konsultacijos punktų ... 9.776
- Lopšelių . . . . . . . . . 333

Kūdikių ir vaikų gimdymo ir priežiūros įstaigų . 1.230
Motinų namų ... . ..... . 205

fe

Šio dešimtmečio proga, stebint „Šatrijos“ moteriškąją „visuo
menę“ ir ypač Dr-jos merginų būrelį tenka palinkėti, kad ir vyres
niosios, kurios dabar taip išblaškytos po visą kraštą, čia mokytojos, 
čia motinos, čia kitokiose pareigose pluša, susijungtų į vieną katali
kių literačių būrį, sudarytų židinį netik šatrijietėms, bet ir visoms 
kitoms dirbančioms šį kūrybos darbą —- net ir kitų rūšių meninin
kėms. 'Tikėkime, kad netrukus tai įvyks. Ranka rankon sieksime 
bendro idealo — menas grožiui, grožis tobulumui.

1 „Der Grosse Brockhaus" XVI t. pusi. 477.
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Paėmus 1933 m. nacionalsocialistams valdžią į savo rankas, buvo prieita prie viso šio darbo suvalstybinimo. 1934 m. išleista sveikatos priežiūros suvienodinimo įstatymas (Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens).Pagal šį įstatymą buvo įsteigta visur rajoninės sveikatos įstaigos (Gesundheitsamt). Į tokios sveikatos įstaigos darbo sritį įeina: a. policinė sveikatos priežiūra, teismų medicina; b. paveldėjimo, rasės grynumo ir vedybų priežiūra; c. švietimas ir propoganda sveikatos reikalais; d. mokyklų higienos priežiūra.; e. motinų ir vai ■ kų konsultacija; f. tuberkuliozininkų, sergančių lyties ligomis, invalidų priežiūra ir globa; g. kūno kultūros kėlimo mediciniška priežiūra.Tokios sveikatos įstaigos vedėjas yra valdžios gydytojas. Įjo darbo sritį, be kitų uždavinių, įeina motinų ir vaikų konsultacija. Viši iki tol buvę konsultacijos punktai perėjo sveikatos įstaigų žinion. Šiems punktams vadovauja arba pats sveikatos įstaigos vedėjas arba jo pagelbininkai. Gydytojui padeda punkto seserys. Šias seseris paprastai išlaiko savivaldybės arba tos organizacijos, kurios anksčiau laikė punktus. Į tokio punkto darbo sritį įeina panašūs uždaviniai, kaip ir bendrai kiekviename motinos ir vaikų konsultacijos punkte. Ypač skatinama natūralūs kūdikių maitinimas ir kovojama su rachitu. Jeigu konstatuojamas tuberkuliozo arba lytinių ligų pavojus, tai siunčiama į specialią globos įstaigą, kuri paprastai esti centre prie. sveikatos įstaigos. Konsultacijos punktai stengiasi turėti globoje visus savo rajono kūdikius. Tam padeda ir kitos valdiškos įstaigos, propaguodamos šį darbą, nukreipdamos motinas į šiuos punktus. Patarimai punktuose teikiami nemokamai.Kadangi vaikai iš konsultacijos punktų pereina į mokyklų medicinos globą, tai jų sveikatos lapai iš punktų yra persiunčiami . į mokyklas.Mokyklos yra tos pačios valdiškos sveikatos įstaigos žinioje, todėl vaiko sveikatos kontrolė, nuo pat kūdikystės iki mokyklos baigimo, yra nenutraukiama ir vienos įstaigos žinioje.Be konsultacijos punktų Vokietijoje taip pat yra uždaro tipo globos įstaigų (lopšelių prieglaudų) ir pusiau atviro tipo (dieninių lopšelių, darželių, gydymo įstaigų). Žemės ūkyje dirbančioms moterims steigiama darbymečio lopšeliai ir' darželiai (Erntekrippen, Erntekinder gärten). Jie veikia sezonais derliaus ėmimo metu, kai motinos turi dirbti laukuose.Uždaro ir pusiau atviro tipo globos įstaigos, visos gimdymo įstaigos yra taip pat aukščiau minėtos valdiškos sveikatos įstaigos priežiūroje ir kontrolėje. Toms motinoms ir vaikams, kuriems reikalingas poilsis ar trumpesnis sanatorinis gydymas, stengiamasi jį suteikti. Tokio poilsio reikalingumas yra ypač pabrėžiamas. Jo suteikimu rūpinasi ligonių kasos, nacionalsocialistų partijos atatinkamos įstaigos. Kadangi ligonių kasos apima ir žemės ūkio darbininkus, tai jų veikla paliečia didelį gyventojų skaičių. Ligonių kasų nuostatai gimdyvių atžvilgiu yra panašūs kitų kraštų nuos- v tatams. 277 .
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Neturtingos ir neapsidraudusios moterys, remiantis Vokie
tijos socialinės glpbos įstatymu, gimdymo atveju taip pat gali gauti 
atitinkamą pašalpą ir gimdymo pagalbą.

Kaip materialinės paramos formos dar gali būti paminėta 
vedybų paskolos, pajamų mokestis palankus šeimų žmonėms, pa
šalpos ir krikšto dovanos gausingoms šeimoms.

Prie nacionalsocialistų partijos yra socialinės globos skyrius 
— motinos ir vaiko sekcija. Ši sekcija anksčiau steigė ir konsulta
cijos punktus, bet dabar, šį darbą suvalstybinus, pasiliko prie mate
rialinės paramos teikimo, ypač natūra, Laip tai: maisto, skalbinių, 
poilsio atostogų ir kt.

Vokietijos motinos ir vaiko globos sistemoje pabrėžiamas 
šeimos svarbumas. Šeimai į pagalbą ateina pati valstybė tiesiogi
niai arba per savo atstovų griežtai kontroliuojamas įstaigas. Pami
nėtinos čia yra „Jugendamt“ ir „Gesundheitsamt“. Ypač įsidėmėtina 
paskutinioji, kuri motinos ir kūdikio socialinę globą įjungusi yra 
į visos tautos sveikatingumo kėlimo sistemą. Įdomu pažymėti, kad 
Vokietijoje motinų švietimui rengiami kursai nuo 1935 m. palikta 
išimtinoje vyriausybės žinoję, griežtai uždraudžiant šį darbą vi
soms kitoms organizacijoms.

Red. priėr. Visiem žinoma, kaip dabartinis Vokietijos režimas 
stengiasi pajungti visą žmogų per visas gyvenimo sritis. Todėl ir 
motinos — vaiko globos suvalstybinimas, tikriau sakant monopoli
zavimas šio darbo, parodo netik norą pakelti tautos sveikatingumą, 
bet gal dar daugiau paimti kūdikį ir motiną tik sau. Jeigu motinos 
nepaima tokiomis priemonėmis, tai kūdikį, vaikus tikrai. Šiandie, 
kada ateina režimui į pagalbą mokykla ir organizacijos, šeima Vo- 
kietijoje auklėjimo srity yra visai bejėgė. Vaikų darželis, mokykla, 
po pietų „Hitlerįugendo“ organizacijos nepaleidžia vaiko iš savo 
įtakos. Ir kada vaikas ima suprasti, kad valstybė su tėvais nesis
kaito, kad ji juos aplenkdama teikia jam tiesiog netik intelektuali
nių turtų, bet ir moralinių^ vaikas su tėvais irgi pradeda nęsiskai- ; 
tyti— šeima vaikui pasidaro nereikalinga. Taigi tokia rasistinė 
šeimos globa ardo šeimą iš pat pagrindų — nes sugriovus šeimos 
autorįtą jaunuomenės sąmonėje, sugrius jis ir visuomenėje. Šeimą 
reiks laidoti.

Literatūra

1. Fenner Kurt, Dr., Mutter und Kind. Grundlagen und 
Aufbau der Fürsorge im heutigen Staate. Leipzig, 1936 m.

2. Fischer Alfons, Säuglings für sorge Handwörterbuch 
der Staatswissenschaften. IV. A., VII B. p. 156 - 162.

Audra praėjo. Dar skaistesnė vėl pasirodė saulutė, Bet kas at
sodins jos išlaužtus medžius?
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Tęsinys iŠ „N. Vaidilutės“ nr. 3 ir 4.
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_. ,i . 1 -tJ Po kurio laiko jis vėl negalėjo atsisakyti nuo malonumo lėlę. į vėl truputį paerzinti. -— Tik pagalvok, kad tavęs niekas nenorėjo turėti, Labanai. i Pagalvok, kad tu visą savaitę vienas išsėdėjai minkštasuolio kam- į pūtyje. Šito tu. tikrai nebuvai laukęs?L Kai jis su lėle juokavo, pamatė kažką iš po jos palaidinės
*1 ■ ’ ' - , ■ " ’ •i kaklo įpiovoje kyšantį. Jis pasilenkė ir ištraukė mažą, keturkampįi lakštelį. Tai buvo mėgėjo fotografija, vaizduojanti mažą mergaitęJ šviesiomis garbanomis, ilgomis blakstienomis ir mažute mažuteJ burnele.J — Taip, Labanai^ tu toks vaikezas, — sušuko berniukas. —j Šit kaip, šita mažoji grožybėlė tau laive sudarė draugystę. Ar ji vi-■ Į' sai buvo į tave įsimylėjusi, sakyk? Ar tu iš jos atvaizdą gavai, kai; ji turėjo išlipti, kad tu jos visiškai nepamirštumei?Berniukas manė, pastebėjęs, kaip šypsulys perbėgo rimtu lėlės veidu.į —Žiūrėk,, aš dabar galėjau būti nuo tavęs visiškai atsiskyręs,
i jei tik būčiau norėjęs, — rodės, sakė.— Bet aš ištikimesnis už tave, 
! 1 ~~ » t ■ .; aš vėl grįžau pas tave į rūsio kampą ir prie uždavinių, nežiūrint ; ; viso to, kas mane plačiajam pasauly vilioja.( Tai buvo laimingiausias popietis, ir jį sekė daug laimingų = dienų. Bet po to... Taip, užtektų pasakyti, kad kai praėjo pusmetis,j jos vėl pasirodė tokios pat tuo reikalu, kaip ir pavasarį. Žmonėssužinojo, kad lėlė grįžusi. Ir vėl tuojau pradėjo berniuką išjuokti.į Jis tai pastebėjo ir negalėjo pakęsti. Jis matė, kad dar kartą bū- ’ siąs priverstas nuo lėlės atsiskirti.
’ ■ • . ■ ■ ■ ...į Niekas negalėjo tvirtinti, kad jis tai lengva širdimi darė.■J Jam beveik sunkiau buvo, kaip pirmą kartą, nes dabar jis geriau žinojo, kaip tada, ko'jis neteko, kai išsiuntė lėlę. Bet iš antros pu-■ sės, jis dabar buvo vyresnis ir giliau atjautė, kaip anksčiau, kad į jį žiūrima, kaip į neišgelbimą iškrypėlį.Užteks papasakojus, kad berniukas vieną popietį vėlai rudenį pasiėmė lėlę ir įsisėdo į tramvajų. Gabalą pavažiavo su lėle, po tą atsistojo ir abejinga išraiška išlipo taip, lyg jis būtų ją pamiršęs, j Vos tik jis tolėliau pasišalino, kaip tas pats liūdesys apėmė jį, kaip ir anksčiau, kai jis lėlę buvo išsiuntęs. Jis negalėjo nuspręsti grįžti į namus, bet bastėsi po gatvę, prislėgtas ir nusiminęs.
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Ne, kokia atgrasi jam buvo pasidarius mokykla ir jos darbas! 
Kai jis nebeturėjo lėlės, kuri viską lyg žaisdama galėjo atlikti, tai 
jis visiškai negalėjo pakęsti galvoti apie šituos uždavinius ir pro-; 
blemas.

Jis bastėsi aplinkui, kol atėjo laikas gulti.
Kai jis grįžo namo ir lipo laiptais, kurie vedė į rūsį, jis knops- 

telėjo ant kažko, kuris ant paskutinio laipto gulėjo, ir vos ne
parpuolė.

Tą pačią akimirką, kurią koja-užkliuvo, jis jau žinojo, kas tai 
buvo, ir džiaugsmo virpulys juo perbėgo. Staiga jis pasilenkė ir 
pagrabinėjo rankomis. Taip, tai buvo Labanas.

— Atrodo, Labanai, kad tu visiškai nenori manęs palikti, - - 
pasakė jis. Balsas skambėjo piktai, bet iš tikrųjų jis buvo laimin
gas, kad lėlė sugrįžo.

Jam neteko nė labai stebėtis, kad šitas bandymas nenusisekė. 
Iš tikrųjų gal buvo nedaug mieste žmonių, kurie būtų taip pažįsta
mi, kaip jo lėlė. Matyt, kuri jo motinos pirkėja tramvajuj ją paži
no ir parnešė.

Berniukas stovėjo ant tamsių laiptų ir ranka perbraukė per 
lėlę, lyg norėtų įsitikinti, kad tai iš tikrųjų esąs jo Labanas. Be to. 
jis pastebėjo, kad ant lėlės nugaros buvo prisegtas popierėlis.

— Kas tai? — paklausė jis. — Ką tu parnešei? Pirma tu grį
žai su fotografija, o dabar tikrai turi meilės laišką?

Berniukas pažvelgė pro krautuvės stiklo duris. Jis matė, kad 
motina vaikšto. Jam buvo truputį drovu parodyti jai, kad jis vėl 
namo grįžęs su lėle. Jis norėjo lukterėti, kol ji nueis į virtuvę, taip, 
kad jis nepastebėtas galėtų įeiti vidun. Tuo tarpu jis atsegė popie
rių ir nubėgo prie gatvės lempos pažiūrėti ar kas yra jame pa
rašyta.

Taip, vis dėlto. Pirmiausia ten buvo jo vardas ir po to maža« 
eilėraštukas:

Klausyk, mano vaikuti, < šitų žodžių:
Žiūrėk stropiai visuomet į knygą,
Atsisakyk nuo berniukų, kurie geria, 
Keikia, žaidžia ir taip pat pešasi, 

Niekuo ir niekad nesusigundyk, 
Bet likis prie savojo kamuolio.

Taip, jis tebuvo tik vaikas ir kai senąjį šventojo rašto posmą 
šituo būdu pakeistą ir prieš save nukreiptą paskaitė, jis to nepa
laikė nekaltu juokavimu, kuris iš tikrųjų buvo, bet žiūrėjo kaip į 
labai didelį įžeidimą. Jis visai sustingo iš įtūžimo, kad jį drįso-ši- 
tuo būdu erzinti.

Dabar jis visiškai daugiau nebegalvojo neštis lėlę į namus. 
Jis tuojau turėjo ją išsiųsti, tą pačią akimirką, ir norėjo taip pada
ryti, kad ji niekad nebegrįžtų.

Jam nebuvo daug pasirinkimų, ir netrukus jis buvo pakeliui 
į geležinkelio stotį. Kai jis išėjo į peroną, kaip tik stovėjo išva
žiuoti pasirengęs traukinys. Ir kol jis gerai susivokė, ką darąs, jis 
jau. buvo lėlę kūpėję pasodinęs ir ją į platųjį pasaulį išsiuntęs, nė 
pats nežinodamas kur.

■ • ; • . i ■ . . .
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Ir šį kartą atrodė iš tikrųjų lėlė pranykusi. Savaitė ėjo po 
savaitės, nieko berniukui apie ją nežinant. Ir taip pamažu jis nus
tojo jos ilgėtis. Ji buvo iš jo minčių išplėšta.

Su vaikais dažnai esti taip, kad jie ieško kažkokio nuodėmių 
ožio, kuriam galėtų visus nepasisekimus užkrauti, kurie juos ištin
ka. Ir kas berniuką ištiko, jis dar buvo tiek vaikiškas, kad, kai 
dabar jam mokykloje blogai sekėsi ir jis jokiu būdu negalėjo kar
tu su draugais išsilaikyti, skundėsi, kad tai atsitinką dėl to, jog 
netekęs lėlės.

Jis dabar nebebuvo tingus ir apsileidęs, jis labai stengėsi išsi
laikyti, bet aiškiai matėsi, kad beviltiškai žengė atgal.

Mokytojai purtė galvas, kai peržiūrėdavo jo darbus, ir klau
sė, ar jis sirgo, ar perdaug išvargo bedirbdamas? Berniukui, išgir
dus šituos klausimus, akys patvindavo ašaromis. Jis mielai būtų 
atsakęs, kad visa tai atsitikę dėl to, kad jam neleista pasilaikyti 
lėlės. Bet jis sukando dantis ir tylėjo.

Klasės auklėtojas atėjo pas motiną, kad su ja pasitartų dėl 
berniuko, kuris visiškai nebetiko lankyti mokyklą, jis negalėjo su
prasti, kas atsitiko su tuo jaunuoliu, jis juk anksčiau klasėje buvo 
pirmuoju. Gal būt, reikėtų leisti jam kuriam laikui išstoti,

Ir po to pati motina jį paklausė, ko jam Stingą, ir ar jis norįs 
porą savaičių gauti atostogų pasilsėti.

— Šitai negelbės, — atsakė berniukas, — man niekada gerai 
nebesiseks mokykloje, nors aš kažkaip ilgai ilsėčiaus. Ir tai pasa
kęs, išbėgo pro duris, nes jautė, kad prasiverš ašaros.

Po poros dienų atsitiko kažkas, kas jį labiau atgaivino, kaip 
ilga ramybė. Jis vienam laikrašty paskaitė apie didelę lėlę, kurią 
geležinkelio tarnautojai viens kitam siuntinėjasi.

Iš pat pradžios jis buvo įsitikinęs, kad tai niekas kitas nega
lėjo būti, kaip Labanas, apie kurį ėjo kalba. Kas gi tai per lėlė? 
Kur tik ji pasirodo, visur linksma ir džiugu apie ją.

Tikrai, dar daugelis šalyje ir šiandien atsimena linksmas iš
daigas su keliaujančia lėle.

Galima suprasti, kad dalykas prasidėjęs tuo, jog kažkuris 
linksmas geležinkelietis, radęs traukinyje sėdinčią vienišą lėlę, 
pasiėmė ją į stotį, parašė eilėraščiuką ant lakštelio ir su poema ant 
krūtinės išsiuntė į kitą stotį. Kad dar geresnį pokštą sudarytų, jis 
pasiuntė telegramą savo draugui į skirtą vietą:

„Ponas Labanas atvyksta greituoju traukiniu, prašau jį gerai 
priimti“.

Ponas Labanas! Kas buvo ponas Labanas! Buvo didelis nustebi
mas stotyje, kurioje jis buvo laukiamas. Stoties viršininkas, buhal
teris ir bagažo budėtojas stovėjo perone, kad jį priimtų. Kai atėjo 
traukinys, visi stengėsi pažinti, kuris iš keleivių galėtų būti ponas 
Labanas. Bet kai iš to nieko gero neišėjo, teko paklausti konduktorių.

— Turėjo, vis dėlto, kažkoks ponas Labanas traukiniu atva
žiuoti? Kur jis dabar? Mes vis dėlto, turime jį priimti.

— Ponas Labanas, — pasakė konduktorius. — Ak šitaip, jis 
turi čia išlipti? Taip, jis važiuoja pirmąja klase. Aš noriu tuojau 
eiti ir jam pasakyti.
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Ir greit po to jis pasirodė su didele lėle rankoj. Galima su
prasti, kokiu džiaugsmu ji buvo priimta.

Paskum kažkas rado, jog buvo perdaug geras juokas, kad j o 
toliau nekartotų. Taip lėlė tapo aprūpinta nauju eilėraščiu, kuris 
buvo prisegtas šalia pirmojo, be to, ji gavo kaklaraištį, kad labiau 
pakeleivingai atrodytų. Po to ji buvo vėl pasodinta į traukinį ir 
patelegrafuota į kitą stotį, pranešant apie jos atvykimą.

Taip kartojosi istorija, bet po to, kai lėlė jau beveik visa bu
vo apsegiota rašteliais, kažkam atėjo mintis aprūpinti ją kelionės 
lagaminėliu, kur galėtų savo lakštus susidėti.

Tuo būdu lėlė apvažiavo kraštą, iš stoties į stotį. Telegramos, 
kurios pranešė apie jos atvykimą, buvo vis iškilmingesnės ir ji vis 
džiaugsmingiau buvo priimta, juo toliau keliavo. Geri žmonės sto
tyse negalėjo atsidžiaugti. Ji kaip tik važiavo Kalėdų metu, kada 
visi buvo dosnūs ir gerai nusiteikę. Ir daugiau jau lagaminėliu ir 
gražiais eilėraščiukais nebęsitenkinta, bet ji jau gavo visus rūbus. 
Ji dabar turėjo apsiaustą, naktinį maišą, laiškadėtę ir piniginę. 
Kišenėse ji turėjo cigarėtų, degtukų, nosinių, peiliuką, kišenines 
šukeles, šepetėlių ir tūteles su brilijantinu ir nive — kremu. Ji taip 
pat turėjo kelionės skepetą, kurią galėdavo ant kelių užsidengti, 
kai panorėdavo išsitiesti ant sofos, ir ypatingą kelionės kepurę, 
kurią dėvėjo traukinyje sėdėdama. '

Galima suprasti, kad šita išdaiga po kai kurio laiko pasiekė 
taip pat laikraščius, ir taip sužinojo žmonės apie šitą geležinkelie
čių kalėdinį juokavimą. Ir tada žmonės įgavo noro taip pat pažaisti. 
Taip toli nueita, kad kai ateidavo telegrama, kad ponas Labanas 
turi į kurią vietą atvykti, susirinkdavo didelė žmonių minia jo pri
imti ir pamatyti nuostabų kelionės bagažą ar pasiskaityti eilėraščių.

Vienas iš jų buvo atspausdintas ir laikraščiuose ir per šitą 
eilėraštuką berniukas galėjo tikrai įsitikinti, kad tai buvo jo lėlė, 
kuri tokio didelio garso pasiekė.

Eilėraštis šiaip skambėjo:
Aš esu vargšas Labanas ir nevalgau niekad duonos.
Negaliu vaikščioti, negaliu stovėti, p vistiek netenka kęsti 

' jokios bėdos.
Nes gražiuoju traukiniu vykstu diena iš dienos.
Esu tai čia, tai ten, esu
Ir mane myli kiekvienoj vietoj. 1
Taip, berniukas iš pirmos akimirkos žinojo, tai buvo jo lėlė. 

Dėl to nebuvo galima abejoti. Taip pat juk negalėtų būti kitos lė
lės pasaulyje, kuri vadintųsi Labanu, o kas svarbiausia, juk jokia 
kita lėlė negalėtų sugalvoti tokių išdaigų. Geležinkeliečiai, gal būt, 
mano, kad jiems atėjusi mintis ją šen bei ten nusiųsti, bet berniu
kas geriau žinojo, viskas, iš pradžios ligi galo buvo lėlės išradimas, 
nes ji jau tokia buvo. Dabar tik turėtų žmonės pamatyti, kaip jam 
buvo sunku su ja išsiskirti.

Jis negalėjo atsistebėti, kad niekas geležinkeliečių dėl lėlės 
nepajuokė. Priešingai, visi atrodė esą jiems dėkingi, kad jie padarė 
šitą pokštą, kuris visą kraštą įdomavo. Atrodė, lyg būtų visi žmo
nės malonesni pasidarę šitiems žmonėms, kurie apskritai rodosi 
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tik valdininkiškomis išraiškomis, kad jie dabar parodė, jog ir jie, 
kaip ir kiti, mėgsta pajuokaut. To visai iš jų nebūtų galima tikėtis.

Ne, šį kartą lėlė teturėjo tik vieną dėmę — turėjo per daug lai- _, 
mės. Per daug buvo rašoma apie ją laikraščiuose ir per didelė spūs
tis stotyse. Po to nauji geradariai visu tuo triukšmu persisotino. 
Per daug nepašauktų įsimaišė į žaidimą, kad jiems visas šitas pok
štas pasidarė nebeįdomus.

Kol berniukas kiekvieną dieną.skaitė ir girdėjo apie lėlę, ji
sai vėl tvarkingai gyveno ir buvo linksmas, kaip anksčiau, bet kai 
žinios nutilo apie ją, jis vėl paskendo į savo pirmesnę apatiją.

Pavasarį jis perskaitė vieną pastabą apie savo senąjį draugą. 
Ten buvo pasakojama, kad didžioji lėlė, vadinama geležinkelių La- 
banu, kuri Kalėdų metu buvo tiek daug susidomėjimo sukėlusi, 
dabar didžiųjų vaikų, kurie su ja žaidė, visiškai užmiršta. Dabar ji 
gulinti sandėlyje, netekusi viso savo bagažo.

Berniukas labai susimąstė, kai jis šitai paskaitė. Lėlė buvo ne
toli jo, ir jis ją vėl galėjo gauti, bet jis nustūmė laikraštį į šalį; ne, 
ne, jie nenorėjo. Jis žinojo, kaip tai turės baigtis, ir dar kartą to 
visko išgyventi nenorėjo. '

Kai sekančią dieną apie pietus grįžo iš mokyklos, motina jam 
linktelėjo daug sakančia išraiška, kai jis ėjo pro jos prekių stalą. 
Ji visada taip atrodydavo, kai būdavo laiminga, parūpinusi jam tai, 
apie ką žinojo, jog jis galės džiaugtis.

Kai jis įėjo į savo užtvarą, pamatė atraminėj kėdėj sėdintį 
Labaną. Taigi, motina buvo taip pat laikraščiuose apie lėlę paskai- 
čiusi, nuėjusi į stotį ir ją parnešusi. Pagaliau ji pamatė, kaip labai ji 
jam buvo reikalinga.

Bet dabar įvyko kažkės nepaprasta, nes kai berniukas pamatė 
lėlę, kurios visą žiemą buvo ilgėjęsis, sėdinčią įprastoj vietoj atra
minėj kėdėj, jį apėmė įtūžimas, kurio jis negalėjo suvaldyti.

—- Kaip tu galėjai drįsti dar kartą grįžti? — sušuko jis lėlei. 
— Tu juk gerai žinai, kad aš tavęs negaliu laikyti! Ar tu manai, 
kad noriu visa tai, ką dėl tavęs iškentėjau, ketvirtą kartą iškęsti?

Nes ką bereiškia, jeigu pagaliau motina suprato, kokią jėgą 
turi lėlė? Visi kiti, visi kaimynai, visi vaikai ir suaugę, visi moky
tojai ir mokyklos draugai dar nemokėjo lėlės suprasti ir nemokės.

Jis pagavo lėlę už sprando, kaip kačiuką ir nė kiek nesirūpin
damas, kad motina jo laukia su pietumis, išbėgo laukan.

Po valandėlės jis grįžo. Ir dabar jis jautė nuostabią ramybę, 
dabar jis žinojo, kad rado geriausią išeitį, dabar lėlė jam niekada 
nebesipainios. !

Dabar jis ją nusiuntė ten, kur ji turės liktis. Gaila, kad anks
čiau jam tai nebuvo atėję į galvą. Jis būtų anksčiau gavęs ramy
bę, ir nebūtų tekę tiek daug kentėti.

— Ką tu padarei su lėle? —- paklausė motina, kai jis grįžo.
—• Aš ją nusiunčiau ten, iš kur ji niekada negrįš, —- pasakė 

berniukas, — kas dabar paims, gali ją pasilaikyti.
— Taip, — pasakė motina.
Daugiau ji nieko nekalbėjo, tik nustebus žiūrėjo į sūnų, bet 

jis laisvai tęsė:

283

29



— Ir dabar, motina, aš noriu nustoti lankęs gimnaziją, nėra 
jokios prasmės beeiti, aš negaliu pasilaikyti draugo, kuris man pa
dėtų pasidaryti kuo nors ypatingu j ir todėl aš ten neturiu ko ieškoti.

— Ką tu nori pradėti?
— Aš noriu padėti tau prekiauti.
Motina kiek netikra pažvelgė.
— Tu negali pagaliau žinoti, ar lėlė dar kartą negrįš, — pa

sakė ji.
— Ne, motina, — atsakė berniukas, —- dabar ji niekada nebė^ 

grįš, šitai aš jaučiu.
— Bet ką tu su ja padarei? — paklausė motina.
— Aš ją pasodinau ant denio, didžiojo išeivių laivo, kuris 

šiandie stovėjo uoste, — pasakė berniukas.
— Taip, — atsakė motina ir buvo taip pat įsitikinusi, kaip ir 

jis, kad dabar viskas baigėsi, dabar lėlė nebegalėjo grįžti. — Taip, 
jeigu tu ją išsiuntei į Ameriką, tada gali ryžtis padėti krautuvėje,
— pasakė ji. — Dabar mes jos nebematysime.

— Ne, dabar ji pateks į tą kraštą, kur galima lėlę pasilaikyti,
— atsakė berniukas.

Tuo būdu berniukas grįžo į gyvenimą. Dabar jis jau yrą suau
gęs vyras ir nebeliūdi lėlės, bet mielai apie ją pasakoja.

Kartą jis turėjo laimę tarp savo klausytojų turėti vieną moks
lininką archeologą, kuris labai įdomavosi pasakojimu.

— Ar tamsta žinai, — pasakė jis, — visame tame yra pagrin
das. Lėlė, ar ji nėra žmonijos palydovė nuo pat ankstyvosios jos kū
dikystės? Kas žino, kiek daug mes turime jai dėkoti? — Ir mokytas 
vyras pradėjo aiškinti apie lėlę, kurios uždavinys buvo buvęs at
skleisti necivilizuotos žmonijos nuostabius palinkimus. Juk tą pačią 
akimirką, kurią pirmoji lėlė iš molio grumstų ar susuktos žolės bu
vo suformuota, gimė fantazija ir su ja vaidyba, poezija, dailieji me
nai! Geriausia, ką mes turime, tai,' kuo mes didžiuojamės, juk tai 
yra kūrybos galia, ir kas šitą sugebėjimą tokiame aukštame laips
nyje išplėtojo, jei ne lėlė? Mes tai tik tada pamatytume, kai jos 
istorija būtų parašyta. Ji daugelio mūsų didžiųjų vyrų gyvenime 
vaidino svarbų vaidmenį.

Kitą kartą klausėsi jaunas rašytojas. Šis tuojau įpyko ir api
pylė jį priekaištais.

— Nelaimingasis žmogau, ką tamsta padarei? Tokią lėlę iš
siųsti per Atlanto vandenyną? Ar tamsta nesupranti, karališką 
svečią turėjai rūsio kampelyje? Pasityčiojimas, šmeižimas, kas tai 
yra prieš Dievo dovaną fantazijos, įkūnytos po savo stogu, turėji
mą? Kodėl tamsta jos neperleidai, mažų mažiausia, man arba ku
riam iš manųjų? Bet ją išsiųsti amerikiečiams, tai nusikaltimas. 
Tai tėvynei išdavikiškas pasielgimas! Ar jis turi viską iš mūsų pa
imti! Iš mūsų emigrantų, ktirie iškeliavo per pasaulio jūras, visų 
daugiausia netekome dėl tamstos lėlės.

Prie kitų aplinkybių, kai vyras savo istoriją pasakojo papras
tiems, nemokytiems žmonėms, vienas iš jų sušuko:

— Aš norėčiau žinoti, kaip ten lėlei, sekasi, ir ar ji vis dar te
bėra tokia šauni. Tamsta turėtumei paduoti į anų laikraščius anon- 
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M. MYKOLAITYTĖ

Lakūnas
Kartą buvau aerodrome.
Ir tada atlėkė Jisai.
Paukščio sparnais Jis nusileido... —
(Tai yr' ne pasaka visai!)

Sėdėjo Jis ant paukščio kaklo, 
O rankoms laikės už ausų...
Ir taip Jis skraidė kalnais, kloniais.
Skraidė Jis taip už debesų...

O paukštis — milžinas tai buvo!
Širdis ir kaulai geležies!.
Ir kraujas jo — nebuvo kraujas, 
Bet gyslose tikros ugnies!...

Stovėjau aš susižavėjus
Ir tuo paukščiu ir Lakūnu.
Ir . kasdien valandą tą pačią
l aerodromą vis einu.

Ir vis matau tą plieno paukšti...
Ir Jis pasveikina šypsniu...
Paskui pakyla vėl padangėn,
O aš ir vėliai nueinu...

Širdy su meile Jį palydžiu,
Kasdien su meile sutinku,

; Bet Tau, Lakūne, grįžt į žemę —- 
Tau, miels Lakūne, nelinkiu!..

są, ir paklausti, ar kas jos nėra matęs; jeigu ji dar tebėra tokia, tai 
ji vis dėlto turėtų būti žinoma.

— Bet ne taip jau lengva šitą dalyką anonse išdėstyti, — įsi
terpė kitas.

— Ne, jeigu tamsta iš tikrųjų norėtumei žinoti, kas tenai dė
josi su lėle, tėra vienintelis kelias visą nuostabią istoriją perduoti 
laikraščiams, — pasakė tretysis.

— Visą istoriją, — sušuko ketvirtasis, — kam tai galėtų tikti?
■— Na, kas ieškotų vargingos skudurinės lėlės istorijos lai

kraščiuos? — pasakė kitas.
Taip, į tai rasti atsakymą nėra taip lengva, bet dabar jau tai 

padaryta ir pažiūrėsime, kas iš to išeis.
Išvertė Antoni j a Ž ag r a k a Ii e n ė
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J. DRUNGAITĖ

Ar esame ant gero kelio
Katalikiškoji moterų spauda svetur ir pas mus1

Prigesintas gyvenimas.
Belgija ir Vokietija, Briuselis ir Berlynas — dvi priešingybės 

ta prasme, kad pirmojoj tikrai jauti, ir tikrai yra sąžinės, mokslo, 
politinė ir tautos laisvė (toms keturioms laisvėms pažymėti Briuse
ly yra net paminklas, prieš kurį amžinai dega laisvės ugnis, stovi 
garbės sargyba ir žydi vis nauji ir nauji gėlių vainikai), ta laisve 
visi džiaugiasi, visi ja naudojasi, visi jaučiasi pilnateisiai savo kraš
to sūnūs, o tuo tarpu antrojoj, Vokietijoj, visos gyvenimo sritys 
tempiamos ant vieno kurpalio. Betkokia laisvė tik svajonėse ir sap
nuose. Visi žmonės jaučiasi, kaip diedukai paverti ant siūlo — va
do ranka tampo tą siūlą, visi turi pagal nustatytą taktą judėti, gal
voti, kalbėti — tikras marijonečįų teatras. O kas priešinasi dirigen
to — vado rankai, tas atsiduria kaltinamųjų suole, o paskum dar
bo stovyklose.

Ir tą vado ranką pajusi netik politikoje, netik kultūriniame 
ideologiniame gyvenime, bet net pačiose kasdienįškiausiose smulk
menose. Ir taip, jei paklausi kodėl Berlynas vakarais užsidega tik 
būtiniausias šviesas, ■— šviesos reklamų nakties erdvėse, elektros 
upių, kaip Briusely, čia nepamatysi, tau atsakys, kad taip jau se
niai yra, kitaip nepriimta ir pagaliau, kad vadas taip nori. O kodėl 
vokietės auginasi ilgus plaukus, ar jau tokia mada — ne, vadas.taip 
įsakė. Vokietės nedažo lūpų, jos nutarė nesikepinti saulėje ir likti 
amžinai baltos rasės tik dėl to, kad vadas taip nori. Vokietijoje „že
meliai“ įgavo savotišką, keistą skonį, dešros verdamos cypia ir spro
ginėja, grietinės negalima visai gauti, o sviestą tik pagal korteles 
dalyja piliečiams —-kodėl? Tai išdava ekonominės ūkio politikos, 
o gal net militaristinių aspiracijų — geresni maisto produktai kon
servams ir į sandėlius, karo atsargai? Juk ir vokiečių tekstilė ver
čiasi „erzacais“ — kokio tik šlamšto šiai pramonės šakai nepanau
doja —- visi skudurai, žolės, popieris, stiklas ir 1.1., pritaikomi šiai 
pramonei, sukaršiami, verpiami ir audžiami. Ir šiai pramonės šakai 
žaliavos iš kitų kraštų stengiamasi kuo mažiausia įvežti. Daug kas 
mano, kad visa geresnė žaliava sunaudojama kariuomenės rei- . 
kalams.

1 Pradžia 4 nr.
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Spauda geležiniuose rėmuose.

Taip maždaug atrodo prigęsęs gyvenimas, stebint faktus visose 
gyvenimo srityse. Spaudoje šis slėgimas dar labiau jaučiamas.

Vokiečių tauta turi daugiau šiaurės tautų charakterį — užsi
darymas, svarstymas, abejojimas ir pasiryžus vykdymas savo 
sumanymo iki neesminių smulkmenų, skrupulai dėl visai ne
reikšmingų trupinių... štai tie bruožai, kurie atsispindi ir vokiečių 
spaudoje. Žurnalai žiuri daugiau turinio, o ne ekspresijos. Iliustra
cijos, dekoracija ir spalvos vartojamos labai saikingai. Fotomonta
žai, kuriuos taip mėgsta belgės savo žurnaluose, vokietėms beveik 
nežinomi, t. y. jos nemėgsta to savo žurnaluose.

Žurnalų technika puikiausia, bet visas žurnalo svoris pasi
reiškia įrašytomis į jį mintimis, kurias norėdama pasisavinti, turi 
savyje pažadinti gerą norą, imti žurnalą į rankas su gera valia ji 
skaityti ir juo domėtis, kitaip tau bus nuobodu. Jei belgių žurna
luose jausti ofenziva (žurnalas tave užpuola, -— jo iliustracijos, de
koruoti puslapiai, ornamentuoti posakiai ir šūkiai privers tave 
suprasti žurnalo pagrindinę mintį, nors tu jo ir neskaitytum), tai 
vokiečių moterų ir merginų katalikių žurnaluose pajusi statiškąją 
rimtį. Jei ką sakyti, tai rimtai, jei ką vaizduoti, tai irgi rimtai. Pas
toviai, vienodai laikyti savo liniją, nusistatymą. Jokių netikėtumų 
negali būti rimtame darbe. Kitokio charakterio žurnalai vokietėms, 
gal būt, atrodytų net nekultūringi. Taip, Vokietijos katalikės mėgs
ta „rimtus“ žurnalus.

Kaip Belgijoje, taip ir Vokietijoje katalikių spauda individu
alizuojama ne tik lyčių atžvilgiu, bet dar ir amžiaus. Mokyklinio 
amžiaus mergaitės turi savo žurnalus, paaugėlės savo, o suaugusios 
merginos irgi savo. Moterų žurnalai irgi kiek individualizuojami - - 
pagal jų interesus: motinoms, šeimininkėms, - šviesuolėms, liaudies 
moterims.

Vokiečiai, kelių dešimtų milijonų tauta (siekia ar tik ne iki 1 
80.000.000), todėl ir spaudai dirva gana plati. Tiesa, Vokietijos ka
talikai sudaro tik dalį savo tautos, kiti yra protestantai. Bet vis 
dėlto jų yra tiek, kad net moterų žurnalai gali turėti milijoninius ’ į- ........tiražus ir tai dabar, kada betkokia intensyvesnė katalikų akcija 
yra negalima, kada ir pats laikraščių turinys varžomas speciajaliais 
spaudos nuostatais. Lig šiol buvę katalikų visuomeninio ir kultū
ros gyvenimo žurnalai tapo tik religiniais, nes vadas leido jiems 
rašyti tik religiniais klausimais. Moterų žurnaluose tą pajunti iki 
juokingumo įtemptoje formoje. Pavyzdžiui, panaikinti katalikių 
moterų ir merginų žurnaluose visi praktiški skyriai. Nei vaikų auk
lėjimo, nei slaugymo, nei rankdarbių, nei ruošos klausimais negali
ma rašyti. Net iliustracijos yra griežtai kontroliuojamos. Pav., vaiz
delį, kur motina žegnoja kūdikį jo lovytėje, galima katalikių mote
rų žurnale spausdinti, bet tokio, kur motina kūdikį peni, jau neį
dėsi. Ligonis bučiuojąs kryžių, katalikių spaudai tinka, bet ligonis 
slaugomas ir. geriąs vaistus, jau netinka ir t. t. Bet nežiūrint to, 
pačių Vokietijos moterų žodžiais tariant, katalikių žurnalų tiražai 
yra dideli.

'S.
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Štai kelios skaitlinės:
.Junge Saaf. mokytinio amžiaus mergaičių mėnesinis 

laikraštėlis. Eina jau dvidešimts pirmus metus. Tiražas — 40.000.
„Knospen“, Vokietijos katalikių mergaičių Sąjungos pir

mos jaunystės merginoms mėnesinis laikraštėlis. Eina 15 metus. 
Tiražas — 180.000.

„D e r K r a n z“, Vokietijos kat. merginų sąjungos organas — 
mėnesinis žurnalas. Eina jau 31 metus. Tiražas — 390 000.

„Frau und M u 11 e r“, Vokietijos katalikių moterų ir mo
tinų sąjungos organas. Eina jau 28. metus kartą per mėnesį. Tira
žas — 900.000.

„F r a u e n 1 a n d“, katalikėms vokietėms; mėnesinis žurnalas.
„Frauen art und Frauenleben“, katalikių moterų ir 

merginų elitui žurnalas. Kuklus be jokių iliustracijų. Eina 27 metus.
„Die k a t h o 1 i s c h e F r a u“, žurnalas moterų katalikiška

jam elitui — inteligentėms. Eina 35 metus kartą per mėnesį. Neilius
truotas.

„D i e J u g e n d f ū h r e r i n“ — vadovė mergaičių organiza
cijoms. Eina 27 metus. * . ■ * * • •

Tai žiupsnelis vardų iš Vokietijos katalikiškos moterų spau
dos; tie vardai, jų tikslai ir juos charakterizuojančios skaitlinės 
daug pasako. Vokiečių moterų spauda turi pakankamai erdvės, t. y. 
daug, skaitytojų, todėl žurnalų tiražai dideli, palyginus juos su 
belgių žurnalų tiražais. Be to, beveik visi čia išvardyti žurnalai 
pradėjo eiti kur dar prieš didįjį karą. Taigi buvo laiko subręsti, su
rasti tikruosius kelius į skaitytojų sielą, suburti bendradarbes ir p. 
Todėl galima drąsiai sakyti, kad Vokietijos katalikių spauda, nežiū
rint nepalankaus režimo, kaip vedė, taip ir ves Vokietijos katalikes 
prie didžių laimėjimų. 

■ ’ ' • ‘ ■ r ' . . r
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O mūsų moterų spausdintas žodis?

„Moteris“, „Naujoji Vaidilutė“, „Liepsnos“! Tai palyginti dar 
mažas rinkinys, bet ir tuo jau galima džiaugtis. Jei turėtumėm dar 
specij alų laikraštėlį moksleivėms, tai šituo rinkiniu tuo tarpu gali
ma būtų visai pasitenkinti.

Mums artimesni ir dabar praktikuojami yra vokiečių spaudos 
metodai. Taigi tokia ir mūsų moterų spauda. Tiesa, mes negalime 
turėti tokių didelių tiražų, ir mūsų spaudos technika dar kuone pri
mityvi, bet šita kliūtis, krašto kultūrai kylant, bus irgi pašalinta. 
Atrodo vis dėlto, kad ir turinio atžvilgiu ir pačios kompozicijos, 
mums vertėtų panaudoti kai kuriuos belgių katalikių spaudos me
todus. Bet tai jau būtų atskiras klausimas.
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I. S. TURGENEVAS

Jos nespės nužydėti... manąs 
nebus

Iš epistoliarinės novelės „Susirašinėjimas“Aleksiejaus Petrovičio Marijai Aleksandrovnai. Drezdenas, spalių 1842 m.Rašau jums, mylima Marija Aleksandrovna, ir rašau tik todėl, kad nenoriu numirti neatsisveikinęs su jumis, nepriminęs jums apie save. Aš gydytojų nuteistas... taip, aš ir patsai jaučiu, kad mano gyvenimas eina prie galo. Ant mano stalo stovi rožės; jos nespės nužydėti, kai jau manęs nebus. Iš tikrųjų, šitas palyginimas ne labai vykęs. Rožės daug Įdomesnės už mane.Aš, kaip matote, užsieny. Štai jau šeši mėnesiai, kaip aš Drezdene. Aš gavau jūsų paskutinius laiškus — gėda prisipažinti — daugiau kaip mėtai atgal, kažkuriuos iš jų užmečiau ir neatsakiau jums. Tuojau pasakysiu — kodėl? Bet, matote, jūs man visada buvot brangi: man, išskiriant jus, nė su kuo nesinori atsisveikinti, bet, galimas daiktas, kad ir nėra kam pasakyti sudie.Parašęs jums paskutinį laišką (aš visiškai ruošiaus važiuoti į jūsų kraštą ir išanksto ruošiau įvairius planus), aš pergyvenau ■ nuotykį, turėjusį, galima sakyti, stiprią įtaką mano likimui, tiek stiprią, kad aš, štai, mirštu iš šito nuotykio malonės. Taigi, aš nuvykau teatran baleto žiūrėti. Aš baleto niekad nemėgau ir dargi visoms artistėms, dainininkėms, šokėjoms jaučiau slaptą pasišlykštėjimą. Bet, matomai, nei likimo savo permainyti negalima, nei patsai savęs niekas nežino, taip ir ateitį numatyti negalima. Išti- krųjų, gyvenime vieni netikėtinumai ir mes visą amžių tik prisitaikome įvykiams. Bet aš, rodos, vėl įsileidau filosofijom Senas įpratimas. Žodžiu, aš įsimylėjau vieną šokėją.Šitai buvo daugiau negu keista, kad ir gražuole ją pavadinti negalima. Tiesa, jos nuostabūs buvo auksingai plaukai ir šviesios akys su užsimąstymo šešėliais ir tuo pačiu laiku laukine išraiška. Man taip ir paliko neišaiškintas šitas žvilgsnys. Aš visą metą mi- l riau ir gesau jo akyvaizdoje. Ji buvo gražios sudėties ir, įšpildant! tautišką šokį, publika plodavo ir šaukdavo apsvaigus... Bet, rodos,[ išskiriant mane, niekas jos neįsimylėjo — kitaip sakant — niekasi nemylėjo kaip aš. Tą pačią minutę, kai aš pamačiau ją pirmą kartą; (ir dabar, vos tik sumerkiu akis, tuoj stojasi teatras, beveik tuščiap scena, vaizduojanti miško ramumą ir ji, išbėganti iš už kulisų, su
‘i ■ v ' . ■ ■ ■ ’ ■ .

j ■ ’ . ■ . . . . ■
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vynuogių vainiku ant galvos ir tigro kailiu ant pečių) nuo tos le
miamos minutės aš priklausiau jai, kaip šuo priklauso' savam šei-- 
mininkui; ir jeigu aš, mirštantysis, ir dabar nepriklausau jai, tai 
tik dėl to, kad ji mane pametė.

Kalbėsiu tiesą, ji niekada ypatingai ir nesidomėjo manimi. Ji 
vos pastebėdavo mane, nors visada patenkinta naudojosi mano pi- ; 
nigais. Aš buvau jai, kaip ji išsireikšdavo savo laužytine prancūzų 
kalba „oun Rousso baun enfan“ — ir daugiau niekas. Bet aš... aš 
negalėjau gyventi ten, kur jos nebuvo; aš atsimočiau nuo viso to, 
kas man brangu, nuo pačios tėvynės ir pasileidau šitos moters pė
domis.

Jūs, galimas daiktas, galvojate, kad ji buvo išmintinga? Nei 
kiek. Užteko pažvelgti į jos žemą kaktą, užteko bent kartą paste
bėti jos tingų ir bereikšmį nusišypsojimą, tuojau pat susidarei 
išvadą apie jos išsilavinimą. Ir aš niekada nelaikiau jos ypatinga 
moterimi. Aš, ištikro, nei vieną akimirksnį nemaniau geriau apie 
ją; bet šitai nepadėjo. Kad ir ką aš galvojau apie ją, vis tiek jutau 
vergišką priklausomybę. Vokiečių legendose riteriai dažnai įkris
davo panašion savijautom Aš negalėjau atitraukti žvilgsnio nuo 
jos veido bruožų, negalėjau atsiklausyti jos kalbos, atsidžiaugti 
kiekvienu jos judesiu; aš, ištiesų, ir kvėpavau tik ja. Tarp kitko, 
ji buvo gera, nesivaržanti, dažnai ypatingai nesivaržanti. Joje buvo 
daug gyvenimo, tai yra daug kraujo, to gaivinančio ypatingo krau
jo, kuriam saulė, galimas daiktas, paskolino dalį savo spindulių. 
Ji miegojo devynias valandas į parą, mėgo pavalgyti, niekada 
neskaitė nei vienos spausdintos eilutės, išskiriant kartais žurnalų 
skiltis, kur kalbėjo apie ją ir ar tik ne vienintelis aukštesnis jaus
mas buvo joje, tai prieraišumas ii signore Carlino, maloniai go- 
džiam italui, tarnavusiam pas ją sekretorium, už kurio ji paskui 
ir ištekėjo. Ir tokią moterį aš, išsilavinęs ir išsimokslinęs žmogus, 
galėjau pamilti! Ko iš viso to reikia laukti? Aš, savaime aišku, 
šito nelaukiau. Aš nelaukiau, kad būsiu tąsomas į repeticijas, šal
siu ir drebėsiu užkulisiuose, kvėpuosiu teatro chalatais, susipažin- 
siu su įvairiais visiškai nedėkingais tipais... Ką aš kalbu susipa
žinti — lankstysiuos jiems; aš nelaukiau, kad nešiosiu šokėjoms 
skaras; pirksiu jai naujas pirštinaites, balta duona valysiu senąsias 
(oj, oj, aš ir šitą dariau!) vešiu namo jos gėles, lakstysiu pas pir
maeilius žurnalistus ir direktorius, laidysiu pinigus, dainuosiu se
renadas, tarnausiu, paliegsiu... Aš nelaukiau, kad pagaliau užsi
tarnausiu tik vokiečių kalboje išsireiškimą: „der Kunst-barbar“... 
Ir visa šita veltui, pačioje pilniausioje to žodžio prasmėje — 
veltui. Štai, kas yra. Prisiminkite, kaip mes žodžiu ir raštu 
kalbėjomės apie meilę, kokiu švelnumu vadinome; bet tikre
nybėje yra, kad meilė — jausmas, visai nepanašus į tą, kurį 
mes vaizduojamės. Meilė, greičiausiai, visiškai ne jausmas; ji — 
liga, paliegusi savijauta sielos ir kūno; ji neišsivysto iš lėto, joje 
negalima nusistatyti, joje negalima užsispirti, nors ji apsireiškia ne 
visuomet vienodai: paprastai ji užlieja žmogų be klausimo, slaptai, 
prieš jo valią — nei atimk nei pridėk — cholera arba drugys. 
Pagauna tave, balandėli, kaip peslys viščiuką ir neša, kur tik pa-
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tinka; kad ir kaip muštumeis, kaip blaškytumeis. Meilėje nėra ly
gybės, nėra, taip vadinamas, laisvas sielų susijungimas iki idealu
mo, atspėjamu laiku vokiečių profesorių išgalvoto... Ne, meilėje vie
nas veidas — vergo, antrasis — viešpaties ir ne veltui poetai trak
tuoja meilės nukaltas grandines. Taip, meilė — grandinė, ir pati 
sunkiausia, Aš priėjau šitą išvadą, ir priėjau patyrimo keliu, nu
pirkęs šitą išvadą gyvenimo kaina, dėl to, kad vergas, ir mirštu.

Ech, kai pagalvoji, koks mano likimas! Pirmoje jaunystėje aš 
ypatingai norėjau save pašvęsti dangui... paskiau ėmiau trokšti 
pasiaukoti žmonijos labui; labui tėvynės; paskui ir šitas praėjo; aš 
galvojau tik, kaip sutvarkyti savo šeimyninį gyvenimą... tada su
klupau, skrusdėlyne, ir būsiu — žemėje; ten —■ kapinėse. Jau mes, 
rusai, meisteriai baigti šitaip.

Bet ištiesų*, laikas'nusigrįžti nuo viso to, tikrai laikas. Lai ši
ta našta kartu su gyvenimu nugrimsta į mano sielą. Noriu paskuti
nį kartą,, nors atmintyje, pasigerėti tais trumpais gerais jausmais, 
kurie tyliu atspindžiu užlieja mane, kai tik atsimenu, jus. Jūsų at
vaizdas man brangus liko... Kartu su juo atsiskleidžia prieš mane 
mano tėvynė, ir aš einu į ją, ir siunčiu jums pasveikinimą. Gyven
kit, gyvenkit ilgai ir laimingai ir atminkite vieną: susilaikydama 
toje stepių glūdumoje, kur jums dažnai taip liūdna būdavo, bet kur 
aš taip norėčiau praleisti paskutines dienas, paliksite, gal, ir kitą 
rungtynių lauką atmindamagyvenimas tik šito neapgauna, kurs 
negalvoja apie jį, nieko iš jo nereikalauja, priima ramiai jo teikia
mus smūgius ir ramiai naudojasi juomi. Eikite pirmyn, kol galite, 
o kojom pailsus, sėskite arti kelio žiūrėdama į praeinančius be 
pykčio ir pagiežos, nes ir jų kelias nebetolimas. Aš pirma jums ki
taip kalbėjau, bet mirdamas nors šito išmokysiu; vis dėlto, kas pa
sakys, kas tasai gyvenimas, kas ta tiesa? Atminkite, kas nėra davęs 
atsakymo į šituos klausimus. Atleiskite, . Marija Äleksandrovna, 
atleiskite paskutinį kartą ir neminėkite žiauriai vargšo—Aleksiejaus.

j * . . ■

Vertė Br. K.

Koks didelis džiaugsmas yra gyventi, jausti: girdėti paukščių 
čiulbėjimą, matyti žiedus, žvaigždes, ir žinoti, kad kiekvienas pra
einąs debesėlis tik laikinai užstoja skaisčiąją saulę.
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PIERRE TERMITE

Mažoji pienininkė
Pirmoji Velykų diena. 6-ta valanda ryto.
Einu į bažnyčią... Šalta... Gatvės... tuščios... kapų tyla.
Prieš mane skuba mergaitė... Keturiolikos... penkiolikos metų? 

Ne daugiau. Vienplaukė, apsivilkusi viena balta bliūzele, kuri su
juosta prijuoste.

Abiejose rankose, nuleistose, ištemptose, ji neša po kelias pieno 
skardines.

Prisiveju. Dabar jau matau ir veidą. Išblyškęs baltas veidelis 
su dviem labai mėlynom akim, pridengtam šešėliu.

Jau ji atsikėlusi... Jau ji kelionėje!.. Iš tikrųjų, juk nieko ypa
tingo, tai vargšė mergaitė. ,

-i* ■

* ~

Staiga ji sustojo, pasidėjo savo skardines ant šaligatvio ir pra
dėjo verkti!.. be paliovos... ieškodama nosinės, kurios neradusi, pra
dėjo šluostyti akis prijuoste...

Sustojau ir aš.
— Ar jūs turite kokį nors rūpestį, brangus vaikeli?
.— Taip, kunigėli, aš turiu rūpestį... didelį rūpestį!..
— Kodėl?
— Štai šiandien pirmoji diena Velykų ir aš negaliu nueiti iš

klausyti mišių!..
— Ar šeimininkai jūs neleidžia...?
— Ne... Mano šemininkai geri žmonės... ypač šeimininkė!.. 

Bet jie taip kaip ir aš... ir jie taip pat negali... Paprasti sekmadieniai 
praeina!., atsisakai. Bet šiandien! Be to, nėra šunies!...

—■ Ką jie veikia, tie jūsų šeimininkai?
— Jie turi pieno krautuvę Baliguolesse.
— Ir dabar jie krautuvėje?
— Užimti nuo ankstyvo ryto... Ši skardinė štai... Jos laukia 6 

vai. šios 7 vai. šalutinėj gatvėj. Tokių aš turiu išnešioti 12... Jau esu 
pavargusi...

— Ar jau papusryčiavote...?
— O, ne!.. Nėra laiko!.. Gal 9 vai., kai sugrįšiu... Jei nebus pir

kėjų krautuvėlėj!.. O jeigu yra pirkėjų, tai kaip gali valgyti.
Tai pasakiusi»,,., ji pradėjo net pasikukčiodama verkti.
Pamatęs taip visiškai apleistą mergaitę, pradėjau ja domėtis 

daugiau.'
— Jūs ne iš Paryžiaus...?
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— O, ne!... Aš iš šiaurės...
— Ar dar turite tėvus...? /
— Taip... Ir jei jie žinotų, kad Velykų rytą jų duktė negali 

rasti kelių minučių laiko mišioms.:, jie labai gailėtųsi, mane čia iš
leidę!.. Aš galvoju apie savo seseris, kurios yra pasilikusios pas 
juos... Jos šiuo momentu ruošiasi eiti į bažnyčią... Joms dabar šven
tė... pati didžioji šventė!... Jos Velykas jau turėjo ir ketvirtadienį — 
jos priėjo velykinės... o aš tuo tarpu!...

Vėl pabiro ašaros... . ~
Man atėjo į galvą gera mintis!?
— Ar ir jūs norite atlikti velykinę ir švęsti Velykas?
— Bet kaip...? Juk aš net mišių negaliu išklausyti...
— Eikite su manim... Pabandysime!...

. — Eiti su jumis...?
. — Taip..,-'

— Su visomis skardinėmis...?
—- Su visomis skardinėmis.
Aš pasuku į bažnyčią, ar geriau pasakius, i dvi bažnyčias, su

jungtas ilgu siauru koridorium.
Mažoji pieno pardavėja eina su manim, nieko nesuprasdama.
Bet aš, aš suprantu...
Atėjęs į bažnyčios prieangį, aš jai sakau:
— Padėkite čia savo skardines su pienu.
— Ar man jų kas nepavogs?
— Ne. . * *

*
Didesniam atsargumui aš paprašiau vieną „davatkėlę“ pasau

goti pieną.
— Dabar, mano mažyte, turi atlikti išpažintį...?
— Bet aš nepasiruošus!...
— Paruoš, nebijok...
Kaip tik šiuo momentu pro šalį eina vienas vikaras.
— Ar negalėtum išklausyti šią mergytę išpažinties..?
— Kodėl ne.
Po to ėjo mišios su Šv. Komunij a.
—‘ Jūs galite tuojau eiti prie Komunijos...
— Kaip..? Su šita prijuoste!...
— Taip... Kaip stovi... Su prijuoste.
— Ką man pasakys...?
—Niekas jums nieko nesakys. Tik užsigobkite galvą..

* *
Mergaitė užsirišo nosinę.
Aš ją mačiau pamaldžiai atsiklaupusią... priimančią Gerąjį 

Dievą... darančią greitą dėkojimą... po to, truputį neramią grįžtan
čią pas savo skardines... tas kasdienines skardines sustatytas prie 
sienos.

— Ką Gerasis Dievas pagalvos apie šią Komuniją!... sumur
mėjo ji imdama skardines į rankas...
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G JUDVALKYTĖ

Ateinam, Viešpatie...
1 * . ’

Ateinam, Viešpatie paverkt po Tavo Kryžiumi, 
Kaip Šventos Moterys Tavęs numirusio.
Tu manna alkanus pasotinai
Ir nepavargdamas ieškojai savo vienos avies paklydusios.

Pabarstę galvą pelenais palinkstame po savo kaltėmis,
O kada, o ir kada iš ją pakilsime?
Tu vis tas pats žvelgi nuo savo kryžiaus, vis tas 

pats geras, didelis ir kenčiantis
Ir mes ateinam pas Tave ir toki pat nuliūdę ir pailsę.

Ir vėjas pelenus mums nuo galvą vėl nupučia
Pamirštame, ką Tu nuo savo Kryžiaus mums kalbėjai.
O Tu lieki toli vienišas, ir toksai baisiai kenčiantis,
Ir liūdintis, kad mes taip greit, kad mes pergreit nuėjome...

Ir vėlei gaudom laimę, laimę nesugaunamą,
Ir nežinioj paklystam, pamiršę Tavo juodą naktį ant Golgotos.
O Tu vis lauki mūsą, Tu lauki nesulaukdamas 
Kada Tau savo vėją išpustytą širdį atiduosime.

— Ką Jis pagalvos...?
Aš žiūrėjau į šią mažąją vargšę, jos išblyškusį veidą, dide

les mėlynas akis, kuriose dabar spindėjo velykinis džiaugsmas.
Na kaip, mano brangusis vaikeli, aš manau, kad Gerasis Die

vas dabar yra labai patenkintas.. .
— Tikrai...?
— Iš tikrųjų...!

— Aš irgi labai patenkinta.
❖

Ir metusi pavydų žvilgsnį į besimeldžiančių ir šventadieniškai 
pasipuošusių minią, tyliai iš lėto geriančią dieviškos aukos džiaugs
mą, ji, vargšas Gedeono kareivis, buvo benueinanti, bet tuoj apsisu
ko, sugrįžo pas mane, matyt, norėdama man ką nors pasakyti...

Iš tikrųjų; nuleidusi galvą ir truputį paraudusi, ji man tyliai 
tarė-

— Tėve... aš niekad... niekad neužmiršiu šios gatvės!...
Vertė Pr. Tamošaitis

*■ ’
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NAMŲ ŽIDINYS

jolan gerchy
* • •

Moderni motina
Tęsinys iš 4 nr. 

• ' < ■ • • • . . • »

Elenos motina sėdėjo inspektoriaus kabinete, prieš ją moky
toja. Išklausiusi skundą dėl jos dukters, ji lengvai atsiduso, lyg bū
tų jai palengvėję. Paskum jos nudažytos lūpos silpnai nusišypsojo:

— O daugiau nieko jai negalima prikišti? Aš vėl bijojau, kad 
blogai su mokslu, nes šių dienų gyvenime jauna mergaitė iš gerų 
namų turi lankyti kokią nors mokyklą. Del visų kitų dalykų, ku
riuos man išdėstė panelė mokytoja, išviso man jie atrodo nereikš
mingi. Eilutė yra moderni mergaitė. Aš pripažįstu, kad ji gal kiek 
perdaug yra subrendusi, kaip, kitos jos amžiaus, bet tikėkite manim 
ji yra puiki mergaitė. Namuose ją niekas ir niekada nesiskundžia. 
Tik jos tėvas, lygiai kaip jūs, sako, kad aš jai duodanti per didelę 
laisvę, kad Eliute perdaug pasitikiu, kad ji daro, ką ji nori. Bet 
mano Dieve, juk aš negaliu modernią mergaitę užkalti keturiose 
sienose. Ir ji yra tokia protinga, kad ji draudžiamų ribų žinoma, 
neperžengs.

— O šie mažieji pasibučiavimai už yartų? Tai nieko nereiškia. 
Mažas flirtas, daugiau nieko. Aš dėlto esu visai tikra, kad mano 
Eliutė nepames galvos ir neištekės už tokio vyro, kuris ‘jai ne
pritiktų...

—- Jūs sakysite, kad tai pavojingas žaidimas?. Moralės kriti
mas? Aš nesu tos nuomonės, kad moterys turi būti taip pat laisvos, 
kaip vyrai. Na, bet mažas nekaltas flirtas, tai nėra kažkas nepado
ru, šių laikų mergaitės pakankamai apšviestos, kad suprastų, kas 
yra leidžiama... — Vėl, kad ji kitas suvedžioja? Bet ar skundžiasi jų 
tėvai? Lyg ne tiesa? Iš to matyti, kad visi modernūs tėvai galvoja, 
kaip aš. Galbūt, dar jie džiaugiasi, kad tokia apšviesta mergaitė jų 
dukteris į gyvenimą įveda. Q antra, ar mes motinos, lyg neturime 
teisių į gyvenimą. Pažiūrėkite į mane, ar aš esu tokia sena, kad nuo 
ryto ligi vakaro trypčiau vaikų kambaryj e ar kalsčiau prie židinio 
virtuvėje. Kad savo dukters sekčiau kiekvieną žingsnį kaip auklė? 
Jaunuomenė leidžia laiką visai kitaip, negu mes suaugusieji. Ir jei 
mes visą dieną jai ant sprando sėdėsime, neduosime pasireikšti jos 
individualumui, ji negalės išsiblaškyti ir. sulaikysime jos vysty 
mąsi...
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Aš iš tiesų nesuprantu jūsų susijaudinimo, miela panele, kur čia yra šeimos klaida? Ar mes mokyklos neparemiame? Atsi- prašau, bet iš tiesų aš nenoriu su jumis, arčiau susibičiuliauti: viena, aš turiu pasakyti, mokykla turi tik vieną uždavinį atlikti duoti mūsų vaikams reikalingų žinių. Visa kita palikite mums, tėvams. Pagaliau mes esame atsakingi prieš savo vaikus...— Sugedusi vaiko dvasia? Nemorališka mada? Laisvama- nybė! Visa frazės! Jaunimas niekad nebuvo kitoks. Skirtumas yra tik tame, kad seniau priversdavo ją apsimesti ir apgaudinėti, d šiandien ji pasirodo, kokia ji ištikrųjų yra. Šiandien pagaliau draugiškumo formos yra pasiekusios savo natūralumo, ir nėra jokios prasmės užgniaužti tikrą gyvenimą, jei nepasirodys viešai, jį ves slaptai...— Jūs klystate, panele, kultūra nesireiškia prigimties slopinimu. Priešingai, yra pažiūra, kad reikia į prigimtį grįžti. Ar šių dienų madą gadina prigimtį? Čia vėl kitas klausimas. Mada rodo skonio pakitėjimą. Aš iš savo pusės matau tik estetišką išsivystymą, kad modernus žmogus nepakenčia lygaus, išblyškusio ar žibančio veido: jo grožio supratimas reikalauja lūpų, antakių dažų ir pudros, ir jei tą geriau įvertina, aš matau tik pagerėjimą...— Kad sveikas, natūralūs veidas neišblyškęs ir apsinešęs atrodo! —* pasakė mokytoja.Bet, vieton kokio nors atsakymo, Elenos motina juokėsi, paskui baigė labai pabrėždama:— Aš su jumis nenoriu ginčytis, miela panele, mūsų pažiūros yra perdaug skirtingos. Jei jūs dėl Elenos mokymosi nieko daugiau neturite, tai dalykas yra aiškus.Nė panelė auklėtoja nenorėjo daugiau tuo klausimu kalbėti. Ji tik trumpai paaiškino, kad mokyklos tvarka tokių skirtingų disciplinos dalykų nepakęs, ir kad motinai reikia dukterį atimti iš gimnazijos, kad ji jau privačiai galėtų savo mokslą tęsti.Su tais žodžiais ją, nustebintą ir nuginkluotą motiną, nuvedė į gimnazijos direktoriaus kabinetą. 'Piktžolė buvo išrauta, tik reikia abejoti ar pasiseks išrauti jos pasėtas sėklas, kaip galima būtų išnaikinti tas piktas sėklas, jei visi modernūs tėvai panašiai galvotų? Ši ponia yra tik viena iš tų, kurios savo vaikus pačios siunčia į pražūtį ir nūodyja jų jaunas sielas. Per mokytojos galvą perbėgo matyta jaunuomenė gatvėse, pajūryje, sporto aikštėse, kino teatruose, ekskursijose visai be vyresniųjų ar mokytojų. Nereikia stebėtis, kad šių .dienų jaunimas yra apšviestas ir su užmerktomis akimis pats bėga į pavojų. Vienos žinios jų neapsaugos nuo viso sugedimo, reikia ir dorovinio auklėjimo.Jų žinios juos negali apsaugoti nuo netikrų dalykų. Blogio ir gėrio riba net suaugusiam išslysta iš akių. Kaip galėtų nepatyrusi jaunuomenė rasti šitas ribas? Veržimasis susirasti pačiam gyvenimo kelius, veda prie klaidingai suprasto krikščioniško gyvenimo idealo, blogis maišosi su gėriu ir neribota laisvė, pražudo ir supainioja jaunuolio charakterį. ■ ’ <290
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Daugelis — tikėkime daugelis — nesugenda nė šioje didelėje 
laisvėje. Bet kokią vertę toki žmonės galėtų pripažinti šeimai, 
tėvynei, aplinkai, jei jie be šių pagelbos galėjo būti geri, o ne 
blogi?

Jaunimas nekaltas. Jie gimė dviejų amžių persilaužime, iš 
kur jie turėtų žinoti, kur jiems reikia pasukti. Jų likimo tragedija 
panaši į to mažo vandens paukštelio likimą, kuris pasaulio šviesą 
išvido išdžiūvusios pelkės dugne. Motina juos nesugeba nuvesti prie 
ritmingai vilnyjančio vandens-. Reikėtų vado, bet jo nėra. Tada 
visi iškrinka, kiekvienas mėgindamas savo laimę. Ar reikia stebėtis 
jei, jie paklydę, žus.

Vadu padarė vargas. Gyvenimą pažįstąs, pasišventęs vadas 
turi nujausti linksmai čiurlenantį gyvenimo šaltinį ir tikrai prie 
jo vesti, o neleisti aklai kiekvienam klaidžioti. Jo kompasas turi 
būti taurūs krikščioniški papročiai ir tvirta pasaulėžiūra.

Garbė Dievui, kad tokių vadų atsiranda. Jei yra modernių 
motinų, netrūksta ir modernių apaštalų, kurie žino, kad jaunimą 
ne žodžiai paveikia, bet daug daugiau gyvenimo harmonija ir gy
venimo idealas, į kurį tikime.

Vertė. Iz. Matusevičiūtė
» * » , .

J. • VALENTUKONIS
I , f . . . • ,

. ♦ ■ . - r

Mūsų butams reikia daugiau spalvin
gumo ir lietuviškos ornamentikos!

Spalvos ir ornametikos pamėgimas žmoguje yra jau pačios 
prigimties įdiegtas. Jau pirminis žmogus savo urvo sienas puošė 
spalvotais piešiniais. Spalva ir ornamentas lydėjo visą klasiškųjų 
stilių laikotarpį.' Tuomet buvo mėgiamos sočios, tirštos ir ryškios 
spalvos. Ornamentai buvo griežti, kieti, dažniausiai tamsiais kon
tūrais apvedžioti. Toks ornamentikos ir spalvotumo charakteris 
buvo net iki paskutiniųjų laikų. Tik šiandien, kada moderniškojo 
žmogaus dvasia pasijuto per daug to klasiškojo preciziškumo sle
giama, imama ieškoti naujų, laisvesnių ornamento formų, lengves
nių spalvų ir harmoningesnio jų suderinimo. Ornamentas, kuriam 

t savu laiku kraštutiniai moderniosios architektūros šalininkai prana
šavo net visišką išnykimą, užleidžiant vietą spalvai, šiandien vėl 
atgyja. Jis kartu su spalva šiandien turi paįvairinti perdaug nuo
bodžias architektūrines plokštumas, o ypač gyvenamiems trobe
siams ir butams turi suteikti jaukumo, šilumos.

Jei anksčiau buvo laikoma gražu tai, kur buvo įdėta daugiau 
fantazijos ir darbo, nežiūrint ar tai reikalinga ar ne, taip pat nebu
vo tiek svarbu kiek tas atseis, tai šiandien beveik visa matuojama 
principu: kas praktiška, turi būti ir gražu, o be tp, dar ir pigu. Ta
čiau, reikia pasakyti, kad praktiškumas ne visuomet yra suderina
mas su gražumu, o pigumas kartais priveda net prie naiviškumo ir 
banališkumo.

t < ‘ ’ ■ -
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Vos tik pradėjus reikštis naujoms 
moderniškosios architektūros formoms,, 
buvo tvirtinama, kad jos, esą, orna
mento, ypač smulkaus, negalinčios pa
kęsti. Vidaus sienos buvo daugiausia 
dažomos arba viena kuria spalva, arba 
kombinuo j ant. ir derinant įvairias spal
votas plokštumas. Tame pačiame kam
baryje kiekviena siena buvo dažoma 
vis kitokia spalva, arba net ir ta pati 
siena buvo skaldoma keliais spalvotais 
sklypais. Tačiau kaip tamada greit 
atsirado, taip greit ir pradėjo nykti. 
Lygi spalva pasirodė ne tik nuobodi, 
nejauki, bet ir nepraktiška. Kol ji švie
žia ir švari, tai dar pusė bėdos, bet ar 
ilgai ji tokia gali būti? Mažiausiai ne
atsargus prisilietimas ar sutepimas, tuoj 
visą įspūdį sugadina. O be to, ir tech
niškai tas gana sunku išgauti. Tam rei
kia ideališkai gerų sąlygų: lygaus ir 
sauso tinko, kas prie greito šiandienės 
statybos tempo jokiu būdu -nėra įma
noma.

Nors mus ši banga mažiausiai 
palietė, bet vis dėlto kai kuriose mo
derniškose statybose tos rūšies dekora
vimo pavyzdžių galima rasti.

Nors mes nuo svetimos įtakos Ki
nų siena atsitverti negalime, o pagaliau 
taip elgtis būtų ir netikslu, bet sekda

Subtilių spalvų bordiū
rą—tinka nedidelėms plokš-, 
tumoms užpildyti arba dides
nius plotus paįvairinti. (Iš da
žytojų kursų darbų parodos).

mi svetimus pavyzdžius, turime dau
giau atsižvelgti į savo krašto aplinku
mos sąlygas, žmonių charakterį ir jei 
jau ne taip gilias, tai vis tik šiokias to
kias lietuvių tautos tradicijas. Pasauli
nės mados pavyzdžiai turi būti pergro-
muluoti, pervirškinti ir persunkti lietuviškai tautiniu charakteriumi. 
Juk ir anais klasiškųjų stilių laikais stiliaus mados banga nesi- 
lokalizuodavo, bet ‘ sklisdavo toli už tos mados išradėjo — tautos 
ribų ir ten pražysdavo naujais žiedais, įgaudavo naujus, tam kraš
tui charąkteringus, pažymius. Meno istorija šiandien puikiai ski
ria „prancūzišką, itališką, anglišką ar vokišką gotiką, baroką ar 
pan. Kodėl gi negali būti ir „lietuviškas modernizmas“?

Kai kas į tą „lietuvišką modernizmą“ labai pesimistiškai žiūri. 
Bet tai nenuostabu, nes dar tik pirmuosius žingsnius težengiame, 
dar tik pirmuosius bandymus tedarome. O svarbiausia, kad šiuo 
atžvilgiu nesame: dar vieningo nusistatymo. Ne visi vienodai su
prantame ir įsivaizduojame. Ką viens pavadina ,,lietuvišku“, ki
tas tai griežčiausiai paneigia. Girdi, tai nesąs joks „lietuviškumas“,
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o tik gražaus, originalaus liaudies meno sukarikatūrinimas, suža
lojimas ir tt. Kartais net ,sunku ir supaisyti, ko kas nori, kaip kas 
ką įsivaizduoja. Geriau yra su tokiais pritaikymais, kur jau turime 
senesnių liaudies meno pavyzdžių, sakysim, kad ir audime, kera
mikoj, raižyboj ar šiaip smulkesniuose rankdarbėliuose, bet vidaus 
sienų dekoravime, galima sakyti, jokių tradicijų neturime. Ir aišku, 
kai dabar reikia pritaikyti motyvai sienų dekoravimui, kyla klau
simas, iš kur jų imti: ar iš audinių, ar iš keramikos, ar iš skrynių 
ar iš kitų kurių rankdarbių puošmenų. Be to, ne mažiau svarbus 
ir antras klausimas: kaip tą visą liaudies meną taikyti? Paimti pri
mityvioj formoj? — netiks mūsų laikų dvasiai. Juos perstilizuoti, 
sušvelninti ar kaip kitaip perkombinuoti — tūlam atrodys neleistinu 
iškraipymu originalių formų. Ir šiaip negerai, ir taip blogai. Tad 
ką gi pagaliau daryti? Būtų gera, kad šiais ir panašiais klausimais 
savo nuomonę pareikštų kampetentingesni asmens, duodami ir kon
kretesnių pavyzdžių ir išvadų. Bendros frazės ir neigimas to, kas 
jau yra daroma, čia nieko nepadės. Jei taip elgsimės, tai mes ilgai 
dar klaidžiosime „moderniškai lietuviško“ stiliaus kūrime, ir var
gu ar kada nors pasieksime tikrai vertingų rezultatų.

Tuo tarpu tik vienas vienintelis pageidavimas: mūsų butams 
reikia daugiau spalvingumo ir lietuviškos ornamentikos! O kai bus 
pareikalavimas, gal atsiras daugiau ir žmonių, kurie labiau susi
rūpins šiuos reikalavimus greičiau, energingiau ir tiksliau paten
kinti. Čia labai ir labai daug gali nulemti jautrus lietuvės moters 
skonis. Juk ištikrųjų, kam daugiausiai tenka rūpintis buto kultū
ros kėlimu, jei ne moteriai, namų šeimininkei!

0 . <

Miegamajam kambariui dekoruoti eskizas. Lietuviška stilizuota orna
mentika labai vykusiai pritaikyta šiam reikalui Aleknavičiūtės, meno mok. mo
kinės, dažytoju kuršy klausytojos projektas.
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Šiam kamb. dekor. eskyzui panaudoti mūšy tautišky audeklu raštai. Siena, kad būtu įvairiau, papuošta stilizuotu augaliniu motyvo bordiūrą. (Iš dažy- tojy kursu darbu parodos).
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EM. p.
Ne vistiek, kaip stalą užtiesti

iVisose srityse j ieškoma patobulinimų ir patogumų ir sekama kiekviena naujenybė. Viena iš tokių, gal dar ne visoms žinomų, naujenybių, yra vietinis stalo uždengimas, tai yra vietoje vienos didelės staltiesės naudojimas daug mažų staltiesėlių, padengiamų po kiekvieno asmens lėkštėmis bei kitais valgymo reikmenimis. Nors šis būdas, dar vadinamas anglišku, kaž kokiame namų ūkio kongrese esą buvęs pripažintas nepraktišku ir atmestas, tačiau užsienio moterų laikraščiuose apie jį gana daug rašoma, o kai kas jau ir pas mus jį praktikuoja. Dėlto pravartu arčiau jį pažinti ir panagrinėti gerąsias ir blogąsias puses. »Šios staltiesėlės daromos nelabai didelės — ant jų turi tilpti visi vieno asmens vaĮgymo reikmenys ir dar šiek tiek kraštai matytis, įvairių formų —- keturkampės, apvalios, ovalinės. Medžiaga turi būti lengvai skalbiama — plonas linas, batistas, mezginiai; patogu tuo, jog joms galima pritaikyti įvairūs medžiagų likučiai. Siuvįnėjimai tinka kuo rečiausi, geriausia nėriniai, įvairūs tinkliniai siuvinėjimai — mėreškos, file, hedebou ir kit. Spalvos gali būti ir nevienodos, įvairumas kaip tik čia priduoda gyvumo ir įdomumo. Pav., jos gali būti vienos rūžavos, kitos šviesiai žyd-ros, gelsvos arba žalsvos. ■ ,Aišku, jog toks stalo padengimas gali būti derinamas tik ant gražiai ir lygiai poliruoto, arba stiklu dengto, inkrustuoto, gražaus stalo. Didelės staltiesės šiuo atveju patogios tuo, jog jos pridengia
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išvaizdos defektus. Antra vertus, kartais staltiesių įsigijimas ir jų 
priežiūra brangiau atseina, nei vieną kartą įsitaisyti gražų stalą.

Įsigyjimas tokių staltiesėlių, vis dėlto, nėra taip jau visai pap
rastas dalykas. Joms įsigyti reikia šeimininkei turėti ir sumanumo ir 
skonio. Neskoningai ir nekruopščiai atliktas darbas neatsieks, savo 
tikslo — nepriduos taip paruoštam stalui reikiamos elegancijos, 
nei iškilmingumo. Be to, kas nežino, kiek gražūs rankdarbiai pa
reikalauja taip brangaus laiko?

Atrodo, jog taip gražiai ir naujai papuoštu stalu, kur yra daug 
gražių indų, baldų, gal būti, pasidžiaugsime, bet ar šis naujas pap
rotys prigys — dar sunku numatyti. /

Suknelė apsidėvėjo
Suknelė nusibodo ar apsidėvėjo, o naujos taip greit nesu

sigrėbsi pasiūti. Tuo tarpu vasaros saulėtos dienos reikalaute 
reikalauja naujesnio, elegantiškesnio drabužio. Išeitis paprasta — 
parūpinkim savo suknutei naują apykaklaitę žabo ir turėsime 
visai naują suknutę.

Čia duodame porą paprastų, bet skoningų žabo pavyzdžių. 
Juos kiekviena gali pati pasidaryti iš menko medžiagos gabalė
lio. Juk beveik kiekviena namuose turi nesunaudotų medžiagos

42. <4^ > Iš šios paprastos tiikam- 
pės skarikės, įkirpus brėži
ny nurodytose linijomis 
vietose, suraukus smulkiu 

t 7

medžiagos 
taip, k-'ip 

5 cm.

Trikampės 
gabalą. Įkirpti 
parodyta brėžiny 
pločio medžiagos rėžį ne
reikia visai nukirpti, vidu
ry paliekam tą rėžį neat- 
kirptą per 10 cm. (brėžiny 
parodyta); po to dvigubai 
sulenkę L medžiagos rėžį 
(lenkti išilgai) padarome 

' iš jo apikaklaitę, o liku
sios medžiagos trikampio
gabälo sparnams nusvirus, gauname žabotiką. 
Toks žabo tinka vyresnio amžiaus ponioms.

mazgą ir galus užpakaly 
;int kaklo susegus arba su
rišus, gausime neblogą suk- ‘ 
nu ės papuošalą, tinkantį 
jaunesnio amžiaus moterims 
ir panelėms.

liekanų, pav., šilko, žoržeto ir k. Geriausias dydis, jei medžiagos 
trikampio šoniniai kraštai yra 00 cm. ilgio.

Gražiai atrodyti galima netik už pinigą, bet ir savo suma* 
numo dėka.
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Greit pagaminsi!

Ii

Šparagai. Paimti neperaugusius Šparagus, nuvalyti nuo gyslų, užpilti šal
tu vandeniu ir virti, o verdant pasūdyti. Kai bus minkšti, išimti, nusunkti ir 
pusdubenyje užpilti parausvintu sviesta su pyrago trupiniais.

Žemuogių kremas. Pertrinti per tankų sietelį tiek uogų, kad būtų 2 
stiklinės, sumaišyti su 3 baltymais, puoduku cukraus ir plakti Šaltoje vietoje 

~iki sutirštės. Atskirai suplakti 2 puodukus saldžios grietinėlės, sumaišyti su že
muogių masė, įpilti Šaukštą ištarpinto želatino, išmaišyti ir supilti į išplautą šal
tu vandeniu ir cukrumi apibarstytą formą. Padėti Šaltai, kad sustingtų.

Tortas iš rabarbarų. Tešlai imti 15 dkg. sviesto, 20 dkg. miltų, 8 dkg 
cukraus, 2 virtus trynius, vieną žalią, truputis draskos. Iš viso to suminkome 
tešlą ir padedame valandėlei. Tuo tarpu gaminame marmeladą — 25 dkg. cuk
raus, 37 dkg. rabarbarų, citrinos žievės kvapui. IŠ viso to išverdame marmela
dą. 15 tešlos iškočiojame jos dalį į storoką sluoksnį ir dedame į keptuvą. Kitą 
dalį tešlos panäudojame daryti piršto storumo lazdutėms, iš kurių ant pirm 
padėto tešlos sluogsmo padarome pynutę (langučius). Kepame patepus kiauši
niu. Iškepus, į langučius prikrečiam marmelado ir pabarstome cukrumi.

Tortas pigus 4 kiaušiniai, 4 tryniai, 12 dkg. cukraus, 7dkg. si joto, mal
to pyrago, 4 kiaušinių baltymai, kvapui cinamono ir apelsinos žievelių. Kiauši
nius trinti su cukrumi ir kvapais, sudėti išplaktą baltymą, pabarstyti trintu py
ragu. Iškepus apiberti cukraus pudra.

Kam tinka citrina?
Citrinos, jų sunka ir žievė naudojami valgiui kaip paskaninimai ar būtini 

priedai. Bet citrina labai naudinga ir daug kam kitam. Ir šeimininkėms ji vi
suomet reikalinga.

Truputis citrinos sunkos, įlašintos į vandenį, kuriame žuvis verdama, ap
saugo žuvį nuo sukritimo.

Citrinos sunka parūgština sriubas, kuriose mėsa verda ir suminkština kie
tas mėsas.

Apžėlę variniai ar bronziniai daiktai labai lengvai nublizginami su puse 
citrinos padažytos į druską.

Pajuodus rankoms nuo bulvių ar nusidažius nuo daržovių, jas labai 
lengva nuvalyti citrinos gabalėliu.

Susitepus kempinei, į ją reikia išspausti vienos citrinos sunką, paskui 
išmaigyti Šiltame vandenyj Ir kempinė pasidarys švari.

't ■ ■ ■ . ' • .

{juodus ar kitaip „apžėlus* porcelino daiktams, juos galima lengvai su 
citrina nuvalyti.

Rašalo dėmes galima išimti irgi su citrina. Ant dėmės užpilama citrinos 
sunkos ir apibarstoma druska. Po to padedama ant saulės. Kai išdžius, išplau
nama dėmė šiltam vandeny. Jei dar neišnyko, — valymas pakartojamas.

Sušildyta citrina duoda daugiau ir lengviau syvų.
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UŽ MOTERYSTES SAKRAMENTO ŠVENTUMĄ
■ - . . 7 

• ■ J ' ‘ .

Kat. organizacijų vadovybės kreipėsi į Arkivyskupijos Ordi- 
nariatą, prašydamos leisti birželio mėn. 4 — 6 dienomis daryti jų 
nariams su kitais tikinčiaisiais bažnyčiose ir koplyčiose viešas ado
racijas ir maldauti Viešpatį, kad mūsų krašte būtų išsaugotas mo
terystės sakramento šventumas ir nešuardomybė.

Arkivyskupijos Ordinariatas, pritardamas tam prašymui, lei
do minėtomis dienomis daryti viešas adoracijas su Šv. Sakramen
to įstatymu monstrancijoje visose Kauno Arkivyskupijos bažny
čiose ir koplyčiose, kur tik yra laikomas Šv. Sakramentas prisi
laikant bendrų Bažnyčios rubrikų.

(pas. K. Š a u 1 y s) Generalvikaras Jo Švent. Rūmų Prelatas
Šiuo leidimu pasinaudota ir visoje Lietuvoje melstasi prie Šv. 

Sakramento ir Šv. Jėzaus Širdies už šeimos sakramento šventumo 
ir jo ryšių nesuardomybės išlaikymą. Bet šitomis-maldomis tikin
čiųjų, ypač moterų, budrumas ir aktyvumas, stovint šeimos gero
vės sargyboje, nepasibaigs. Malda ir darbas čia, kaip ir visur kitur, 
bus geriausi talkininkai.

RELIGINIS IR TAUTINIS — STIPRIAUSI LAIMĖJIMO 
LAIDAI

Gegužės mėnuo skirtas Vilniaus mėnesiu jau praėjo, bet Vil
niaus kryžių statymd darbas ilgiau vyks. Lietuvis savo brolių kan
čias žymės šiais religiniais simboliais iki laisvės aušra sušvis virš 
Gedimino pilies. Sodindami Vilniaus medį pajudinome tautos sie
loje tik nacionalinius motyvus, siųsdami Vytauto paveikslą aplink 
Lietuvą kėlėme taip pat tik tautinį jausmą. Trūko čia dar vieno 
motyvo, ir tai gal stipriausio —- lietuviško religingumo ir ypač 
meilės Marijai, kuri, nors ir atskirta, šviečia Lietuvai iš Aušros 
vartų kaip motina gelbėtoja ir žada laimėjimo viltį. Dabar daug 
tvirčiau žengsime Vilniaus vadavimo keliu. Dievo kampas su Vil
niaus .religiniais ir tautinias simboliais turi rasti kiekvieno inte
ligento bute vietą. Remt jūreivystę, aviaciją, Ginklų fondą ir Ge
ležinį fondą -— tautinis mūsų uždavinys. O Geležinį fondą remsi
me dar ir dėl religinių sumetimų.
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MOTINAI LAURŲ VAINIKAS
' • 4 • * . '

Motinos Diena pasidarė Lietuvoje pilnateisė šventė. Šie
met ši šventė įvyko gegužės mėn. 2 d., bet tą dieną paminėti iškil
mes atskiri organizaciniai vienetai rengė net iki gegužės mėn. 15— 
16 d. Gražiausi minėj imai įvyko bažnyčiose. Kaune, pradedant Ar
kikatedros Bazilika ir baigiant mažiausiomis priemiesčių bažny
čiomis ir koplyčioms, visur buvo pasakyta net po kelis motinų 
šventei pritaikintus pamokslus. Vienas iš didžiausių minėjimų bu
vo surengtas pakaunės šventovėje — Pažaisly, prie Stebuklingos 
Dievo Motinos paveikslo. Į Pažaislį garlaiviu iš Kauno nuvežta 
keli šimtai motinų ir jų artimųjų. Stud. Ateitininkų sąjunga mi
nėjimą surengė didžiojoj un-to salėj. Zitietės Motinos dieną pami
nėjo kartu su savo 25 metų jubiliejum Valstybės Teatre. Įvairiose 
miesto ir priemiesčių salėse minėjimus surengė pavasarininkai, 
kai. moterys ir kitos organizacijos. Karininkų Ramovėje minėjimą 
surengė kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų d-ja. Motinos 
dienos minėjimas buvo ir Valstybės radiofone. Ta proga iš prezi
dentūros rūmų kalbą pasakė ir Resp. Prezidentas A. Smetona. 
Valst. Teatre Motinos dienos proga buvo suruoštas spektaklis ne
turtingoms motinoms. Šiais metais Kauno Senamiesty vie
ningai paminėjo Motinos- dieną Lietuvių Katalikių Moterų 
D-ja, Maldos Apaštalavimas ir krikščionys darbininkai. Liaudies 
namų teatre susirinko apie 700 motinų ir visuomenės. Iškilmin
game susirinkime buvo pagerbtos pasižymėjusios motinos. Motinos 
Dienos proga Kauno Senamiesty buvo sušelpta daugiau kaip 200 
neturtingų motinų. Motinos Diena taip pat buvo paminėta visuose 
kituose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir mokyklose.

L. K. Moterų Dr-jos Motinos Dienos proga padarytųjų dar
bų suma šitaip/atrodo: visoje Lietuvoje neturtingoms motinoms 
buvo padaryta rinkliava dėžutėmis, taip pat ir bažnyčiose buvo 
renkamos aukos. Kaune dėžutėmis surinkta 2108 litai, 84 centai. 
Kaune Dr-jos skyriai tą dieną sušelpė iš viso 646 motinas. Netur
tingos motinos ir kūdikiai buvo šelpiami maistu, drabužiais, pini
gais. Sergančios motinos aplankytos namuose, nunešant joms do
vanų, kitur lankė motinas akušerė, nurodydama reikalingų moti
noms patarimų. Kitur esantieji Dr-jos skyriai taip pat neätsiliko: 
neturtingos motinos buvo apdovanojamos skarelėmis, sušelpiamos 
pinigais, drabužiais, maistu, vaišinamos ir linksminamos. 

« • •
’ t

ŠV. ZITOS DRUJAI 30 METŲ
i ‘ .

vŠi draugija originali savo charakteriu netik Lietuvoje. Ne- y ’
rasi Lietuvoje didesnio miestelio, kur nebūtų zitiečių. Jau vienas 
vardas zitietė labai daug pasako — tauri namų — šeimos pagelbi- 
ninkė, sąžininga darbininkė, drąsi religijos ir tautinių idėjų sklei
dėja — štai zitietės svarbieji charakterio bruožai. Religiniais tau
tiniais ir savišalpos pagrindis susikūrusi draugija jungia išsklaidytas 
po svetimas šeimas merginas į vieną šeimą. Visi žino zitiečių vaid- 
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menį miestelių atlietuvinimo darbe, toks pat vaidmuo jų laukia ir 
religimmo darbe.

Gegužės 2 d. Šv. Zitos Draugija, Kaune, minėjo savo veikimo 
30 metų sukaktį. Minėjimas pradėtas pamaldomis Bazilikoje. Iškil
mingas šv. mišias atlaikė kan. Dogelis. Gražų pamokslą pasakė 
kun. Puteikis. Valstybės Teatre įvyko iškilmingas posėdis, į kurį 
atsilankė daug garbingų svečių, viešnių zitiečių iš provincijos, 
draugijos narių ir bičiulių. Posėdį atidarė Draugijos pirmininkas 
kan. Dogelis, jau nuo pat įsteigimo sėkmingai šiai Draugijai vado
vaująs. Įžanginėj kalboj Draugijos pirmininkas kan. Dogelis trum
pai papasakojo apie Draugijos įsisteigimą ir veiklą per 30 metų. 
Po to gražiai ir nuoširdžiai sveikino ponia S. Smetonienė, kan. Pr. 
Penkauskas, prof. Pr. Dovydaitis—Krikščionių Darbininkų draugijos 
ir savo vardu, Dr.O. Norušytė— Kat. organizacijų Sąjungos var
du, prel. Dambrauskas Jakštas, — Šv. Kazimiero Dr-jos vardu 
ir kit. Raštu sveikino Šv. Zitos draugijos įkūrėjas kun. J. Jara- 
šūnaš, Tėvas Pranciškus Bizauskas, O. F. M., prel. Januševičius, 
kun. Kaščiukas, Kretingos zitietės ir kit. Po sveikinimų kan. Do
gelis perskaitė sąrašą zitiečių, tarnaujančių vienoje vietoje dau
giau kaip 10 metų. Jų sąrašas esąs dar nepilnas.

10 metų tarnaujančių zitiečių priskaityta 7; 11 metų — 4; 12 
metų — 2; 13 metų — 5; 14 metų — 3; m. 15 m. — 1; 16 m. — 
3; 17 m. — 1; 18 m. — 1; 19 m. — 1; 24 m. — 1; 26 m. 1; 27 m. 
—■ 1; 33 m. — 1; 38 m. — 1. Garbingai einančias šv. Zitos Drau
gijos narių pareigas pagerbė atsistojimu. Po keleto pranešimų bai
giamąjį žodį pasakė E. Starkienė. Pakilusia ir iškilminga nuotaika 
dalyvės-iai žiūrėjo Valstybės Teatro artistų gražiai suvaidintą dra
mą „Aušros sūnūs“.

KATALIKIŠKO JAUNIMO 25 METŲ ORGANIZUOTO 
DARBO SUKAKTIS

Pavasarininkai gegužės mėn. 2 dieną pradėjo jubiliejinius 
metus. Organizacija, subūrusi po vėliava „Dievui ir Tėvynei“tūks- 
tančius lietuviško jaunimo, sėkmingai įžengė į antrą savo veiklos 
šimtmečio ketvirtį. ’

Šia proga džiugu pažymėti, kad ši jaunimo švietėja, ši di
džios katalikiškos ideologijos mokykla formuojasi vis į tobulesnes 
formas. Pagaliau veikimas ir jaunimo auklėjimas individualizuo
tas netik pagal amžių, bet ir pagal lytį. Šiandie Lietuvos merginos 
ir vaikinai turi netik atskiras sąjungas, kuriose gali naudoti tik vy
ram arba tik moterims tinkamus metodus, bet ir savo laikraščius: 
„Liepsnas“ ir „Vyrų žygius“. 

1 4 *

Moteriškasis elementas Pavasario organizacijoje visada reiš
kėsi labai aktyviai, net kartais su persvara. Taigi reikia tikėti ir, 
šio jubiliejaus proga palinkėti, kad pavasarininkės surinktų po sa
vo vėliava visas Lietuvos merginas —- šimtai tūkstančių tebūna jų 
eilėse.
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NAUJA PROFESIJA
. — ■ »

Konferencija, kurią Paryžiuje pasaulinės parodos metu — lie
pos 11, 12 ir 13 d. organizuoja Tarpt. Kat. Socijalinio Darbo Unija, 
žada būti labai įdomi, nes jos metu bus paliesti šios srities patys ak
tualieji klausimai. -

Socij alinės veiklos darbininkės(ai) ir jos atstovės(ai) iš įvai
riausių kraštų — Pietų Amerikos, Anglijos, Austrijos, Belgijos, Ka
nados, Jųngt. Amerikos Valst., Prancūzijos, Olandijos, Lenkijos, 
Portugalijos, Šveicarijos ir 1.1., — praneš, kaip visuomeninko pro
fesija reprezentuojama, kaip ji-reiškiasi tuose kraštuose, ir kokios 
perspektyvos yra šios profesijos lygmenį pakelti. Bus taip pat svars
tomas visuomeninės profesijos moralės klausimas ir ypač vienas da- 
lykas — profesinės paslapties klausimas. Tėvas Guinn S. J., šios 
srities žinovas J, Amerikos V., nagrinės savo paskaitoje šį profesi
nės paslapties klausimą iš natūralinės moralės atžvilgio. Antras, 
gana svarbus visuomeninkams — profesionalams klausimas bus 
profesinio statuto svarstymas. Nes formuojantis visuomeninei pro- 
fesijai, turėti tarptautinėj plotmėj reguliuojančius šios profesijos 
darbą nuostatus yra labai svarbu.

Šalia aukščiau paminėto tikslo ši konferencija bus gera proga 
susipažinti ir užmegzti santykius atskirų kraštų visuomenininkėms 
(ams), socialinių mokyklų vedėjams arba direktoriams ir k. Aišku, 
kad šita prasme užmegstį santykiai turės didelės reikšmės tautų su
artėjimui. Į konferenciją kviečiami ne tik unijos nariai, bet ir pavie
niai asmenys, besidomį socialiniu darbu. Registracijos mokestis — 
15 f r. (pranc.) arba 20 fr. (belg.), litais nedaugiau 4—5 lt. Šis mokes
tis kiekvienam dalyviui duos teisę: dalyvauti visuose konferenci
jos posėdžiuose, lankyti numatytas socialines įstaigas, ir taip pat 
lankyti pasaulinę parodą visomis konferencijos dienomis. Konfe
rencijos reikalu kreiptis šiuo adresu: p-lei De Vuyst 111, rue de la 
Poste, Bruxelles, Belgija. -

Lietuvoje smulkesnių šiuo klausimu informacijų galima gauti 
KOS valdyboje.

KONFERENCIJŲ KONFERENCIJOS
■ ■ ■ ' I •

Kitos visuomeninkui įdomios Paryžiaus parodos metu vyks
tančios konferencijos yra šios:

Paryžiuje jau buvo: 20—22 gegužės šv. Vincento a Paula Dr-jos 
kongresas. 20—22 ’ gegužės tarptautinės Aboliucionistų Federacijos 
kongresas. 22—24 gegužės tarptautinės ,,Caritas Catholika“ kon- 
gresas. 25—28 gegužės tarptautinis kongr. prieš moterų ir vaikų 
prekybą. >

Paryžiuje bus 21—25 birželio antras Motinos ir šeimos tarp
tautinis kongr, Adr.: 25, rue des Valois, Paris.

' 24—27 birželio tarptautinis krikščioniškos šeimos kongr. Adr.:
86, rue Gergovie, Paris 14 e.

L—7 liepos tarptautinė šeimos savaitė. Adr.: 12, rue Monsieur 
et 84, rue de Lille, Paris. 

» • .
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I— 4 liepos tarptautinis poilsio kolonijų kongr. Adr.: Secrė- 
tariat: 52, rue St. Georges, Paris 9 e.

5—11 liepos tarptautinis sanatorijų kongr. Adr. 3, avenue 
Victoria, Paris. . _

8—10 liepos trečias tarptautinis katalikių akušerių konkr. 
Adr.: Secrėtariat: 38, boulevard de Courcelles-, Paris.

8—10 liepos studijos apie socijalinę moters karjerą. Adr.: M-lle 
Naegelen, 70, rue de Rennes, Paris.

10 liepos studijos apie socijalinę^ moters kpxijerą. Adr.: M-lle 
Naegelen, 70, rue de Rennes, Paris.

II— 13 liepos aukščiau aprašytoji tarptautinė socialinio dar
bo globos konferencija. Adr.: Secrėtariat: 111, rue de la Poste, 
Bruxelles.

18— 25 liepos antras tarptautinis socialinės politikos kongr. 
Adr.: 61, boulevard Pasteur, Paris 7 e.

19— 23 liepos antras tarptautinis protinio darbo higienos 
kongr. Adr.: I rue Cebanis, Paris.

19—22 liepos tarptautinis kūdikių globos kongr. Adr.: Secrė
tariat: 67, avenue de la Toison d‘or, Bruxelles.

24 liepos — 2 rugpiūčio 16 - tarptautinių katalikų studentų 
Pax Romana kongr. Adr.: Secrėtariat: 21, rue d‘Assas, Paris.

SUSIRŪPINO ISPANIJOS VAIKAIS
Tarptautinis Katalikių Unijos Biuras pastaruoju laiku susido

mėjo Ispanijos vaikais — karo aukomis, kuriems rūpinasi suteikti 
pagalbą. Nuomonei ir pastangoms apgyvendinti Ispanijos vaikus 
kituose kraštuose ir ten jais rūpintis, Biuras nepritaria. Nes didžio
jo karo metu praktika parodė, kad vaikai išaugę svetur, kada jie 
sugrįžta vėl į savo kraštą, sunkiai jame aklimatįzųojasi..Tegu jie ir 
išmoksta savo gimtąją kalbą,, vistiek yra dar daug kitų priežasčių 
degeneruoj ančių —- nutautinančių juos. Kitokia maniera gyventi, 
kitoks maistas, kultūrinė aplinkuma skirtinga ir 1.1.

Todėl Biuras paveda šį reikalą savo nariams įvairiuose kraš
tuose apsvarstyti ir vesti propagandą ispaniukams šelpti jų pačių 
krašte. Biuras tikisi, kad labdaringos širdys aukomis parems šį 
reikalą.

AKADEMIKĖS
— Tarptautinė Baigusių Universitetą Mote

rų Federacija per Lietuvos Baigusių Aukštąjį Mokslą Mote
rų Sąjungą klausia, kiek ta Sąjunga turi tikrųjų narių, norima su
žinoti ne tiktai Sąjungos narių judėjimą metai iš metų, bet prašoma 
dar pranešti, kiek mūsų šalyj yra baigusių aukštąjį mokslą moterų 
bendrai ir kiek studenčių baigė mokslą šiais metais. Klausiama ir 
kitų žinių apie Sąjungos veikimą.

— Olandijos Diplomuotų Moterų Sąjunga siūlo 
150 florinų stipendiją International Federation, of University Wo- 
man nariams. Šią stipendiją gali gauti teisininkė, ekonomistė ar 
sociologė. Studijų laikas nuo š. m. VII. 5 iki VII. 30 arba nuo š. m.
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VII. 2 iki VII. 27 d. Studijų vieta — Tarptautinė Teisės Akademija 
Hagoje. Norinčios šia stipendija pasinaudoti, pristato L B A M M 
Sąjungai trumpą curriculum vitae ir kodėl norima aplankyti 
Olandiją.

— K o r p. „G abi j a“. Š. m. gegužės mėn. 29 d. įvyko metinis 
Korp. „Gabija“ susirinkimas. Per šiuos veikimo metus be eilinių 
susirinkimų, dar surengė visai studentijai Ž. Ū. Akademijos viešą: 
Akademikės Dieną, Motinos Dienos minėjimą, Aukštadvary metinę 
šventę kartu su korp. „Agricola“. Bendrai, per šiuos metus ypatingai 
stengiasi praplėsti akiratį moteriškoj srity. Be to, gabijietės. dirba 
kitose katalikiškose organizacijose, Kėdainių rajone. Tolimesniam 
veikimui vadovauti išrinkta nauja 'valdyba: stud. A. Marčiūlynaitė 
— pirm., stud. J. Švilpaitė — vicepirm. ir stud. R. Užūpytė — sekr.

■ :— ,«G i e d r o s“ K o r p. Karmėlavoje buvo metinė šventė ge
gužės 30 d. Į šventę iš Latvijos atvyko draugiškos studenčių Vien. 
„Latvietė“ atstovės: Dr. E. Usenko - Kaudzite, L. Znotinš ir E. Holz- 
man. Viešnios atvežė daug širdingų linkėjimų ir pageidavimų už- 
megsti dar glaudesnių bendradarbiavimo ryšių su Lietuvos studen
tija. Dalyvavo ir dotnuviškių „Gabijos“ ir „Agricolos“ atstovai, ir 
gausus kauniškių būrys. Grąžią dieną, gražiam Karmėlavos pilia
kalny, šventė praėjo jaukioj nuotaikoj.

— 21. IV įvyko pas p. O. Krikščiūnienę žurnalo bendradarbių 
ir prijaučiančių arbatėlė. Dr. Norušytė papasakojo apie-keliones po 
užsienį. Įdomus pasikalbėjimas sukėlė daug naujų minčių, kurio
mis buvo jaukiai pasidalinta ir aptarta daug ta proga iškilusių 
klausimų. Be to, nutarta padėkoti p. Pikčilingięnei už jos bendra
darbiavimą ruošiant šios rūšies pasikalbėjimus ir dabar, nuo arti
mesnio bendradarbiavimo su „Nauj. Vaidilute“, pasitraukusiai.

— Š. m. III. 18 d. Šaulių Są-gos V. D. U-to studenčių šaulių krp. 
„Živilė“ turėjo arbatėlę, kurią živilietėms suruošė jų filisterė gyd. 
S. Morkūnienė. Arbatėlėj dalyvavo daug žymesniųjų moterų yisuo- 
meninkių. Taip pat atsilankė Šaulių Sąjungos vadas pulk. Sala- 
džius, mot. šaulių vadė Marcinkevičienė - Putvinskaitė ir kita 
šaulių vadovybė. „Živilės“ pirm. Br. Balšaitytė apibudino vyres
niųjų su akademiniu jaunimu bendravimo reikšmę ir pakvietė atsi
lankiusias viešnias stoti į ,,Živilę“ šaulėmis rėmėjomis. Gražų, živi
lietėms reikšmingą, šauliškos dvasios žodį tarė ,0. Mašiotienė, nuo
širdžiai pakalbėjo Kar. Šeimų Mot. D-jos „Birutės“ pirm. Černienė, 
Mot. šaulių vadė Marcinkevičienė atsiliepdama į „Živilės“ pirmi
ninkės kalbą, pasakė, jog jaunimas iš vyresniųjų privalo paramos 
ne vien prašyti, bet ir reikalauti. Taip pat, kalbėjo živiliečių filisterė 
Dr. Ambraziejūtė - Steponaitienė ir kt. Arbatėlėn atsilankęs aklas 
karo invalidas Pr. Daunius, papasakojo atsiminimus iš garbingų 
kovų ir žygių. Aklo laisvės kovotojo žodis giliai sujaudino dalyvius 
ir ne vienam ašrą išspaudė. Be to, jis dar paskambino pi j aninu. -Toliau pobūvį živilietės paįvairino sava kūryba: L. Bagdonaitė pa
skaitė iš rašomo romano fragmentą; Šulgalytė — eilėraščių; S. Gribi- 
naitė Balšaitytės eilėraščius; A. Pilvelytė — feljetoną ir pravedė* 
su živilietėmis keletą tautiškų šokių. Arbatėlė praėjo puikiausioj 
nuotaikoj. Ko ne visos viešnios pažadėjo būti korp: „Živilės“ rėmė-
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jomis Pažymėtina, kad korp. ,,Živilė“ būdama akademinė mot. 
šaulių organizacija, be karinio plačiai dirba kultūrinį ir socialinį 
darbą. Paminėtina šiais mokslo metais korp. iniciatyva surengtas 
tarpkorporacinis literatūros —- meno vakaras, universitete, netur- 
tįntingiems vaikams eglaitė ir įsteigimas korporacijos skaityklos. 
Be to, sąmatos reikalams suruošta po Kalėdų balius, kuris davė 
gražaus pelno.

■ ■ t ■ • ■

VANDENS SKAUTĖS... BIRUTEI PAMINKLAS
— L i e tu vos Skaučių Seserija susirūpinusi 1938 m. 

stovykla. Prie Seserijos įsteigtas Vandens skaučių skyrius.
— K u n i g ai k š t i e n ė s B i r u t ė s M o t er ų D r - j a kny

gą apie pasidarbavusias Lietuvos nepriklausomybei atgauti moteris 
netrukus išleis. Pasiruošimai Kun. Birutės šventei Palangoje ir jos 
paminklo statymui vykdomi.

Mokytojoms rekolekcijos. Šiais metais mokyto
joms rekolekcijos prasidės liepos m ė n. 2 d. vakare ŠvČ. Širdies 
Kongregacijos mergaičių gimnazijos patalpose (Kaunas, Vilniaus 2). 
Norinčias vietoje apsigyventj prašome iš anksto pranešti šiuo adre
su: Kaunas, Vilniaus 2, A, Kučinskaitei,

KALINIAMS ŠVENTĖ
— „S o t e r i j o s“ D r augi j a, naudodamasi mūs meno žmo

nių dideliu prielankumu, suruošė balandžio mėn. 25 d. Kauno kalė-

... v

Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos klierikų choras, vedamas 
kun. Budrecko, padedą nuskaidrinti kalinių sunkią dalią.
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jime kaliniams gražias iškilmės — a. a. kan. Tumo - Vaižganto ir 
kun. Adomaičio paminėjimą. Rytą buvo pamaldos, kurias laikė kan. 
Steponaitis. Mišių metu giedojo Kauno Metropolijos Kunigų Semi
narijos klierikų choras, vedamas kun, Budrecko. Po Mišių buvo 
koncertinė dalis. Įžangos žodį tarė prof. Kolupaila. Koncerti
nėje dalyje dalyvavo: p. p. Grigaitienė, Lipčienė, Kardelienė, Dam
brauskaitė, Dvarionaitė, Paleček - Levickienė, Šliožytė, Petraus
kaitė, Kutkus, Butėnas, Inčiūra, Kuprevičius, Vasiliauskas, Urbo
nas, Stanišauskas. Tikrai, kas šiame paminėjime dalyvavo, išsinešė 
neišdildomą įspūdį. Visi menininkai — solistai, nužengę iš didžio 
Parnoso, tapo viena vaižgantiška širdimi susieta šeima: jų dainos 
melodija ir literatų žodis kaliniams ašarą veržė ir šypsnį, kaip pa
vasario giedra, kvietė. Visus jungė nematomas Vaižganto šešėlis. 
Kaliniai, pasimiršę esą kalėjime, tapo žmonėmis, kurie jaučia lais
vės žodį, dainos galią ir grožį, ir taurumą sieloje. Tai juokės, tai 
kvatojo. Tai vėl kraupiu liūdesiu žvelgė. Solistai žavėjo savo daina, 
kaip retai kada. Visų lūpose buvo Vaižgantas - Tumas ir muz. Ado
maitis. Tas rodo, kokie brangūs mums buvo tie asmens ir kokie mieli 
jie ir kaliniams dar nūn. Tai tikrai reto grožio, reto meniškojo aukš
to lygio ir nuoširdumo paminėjimas. Miela priminti, kad tai didis 
solistų - menininkų nuoširdumas, didi garbė „Soterijai“.

GARSŲ IR ŽODŽIO MENININKĖS

— I e v a S i m Onaitytė jau visiškai pasveiko ir dirba litera
tūrinį darbą. Ruošia spaudai novelių rinkinį, baigia rašyti romaną.

—- Rūpinamasi suruošti tragiškai žuvusios dail. M. Katiliūtės 
darbų parodą. Manoma, kad ši paroda įvyks rudenį. ~

— To t i D al Monte, didžiausia pasaulio koloratūra, Mila
no Skalos primadona gegužės mėn. 31 d. Valstybės Teatre davė vie
ną koncertą. Ji yra garsiausia pasaulio dainininkė.

—- V. J o n u š k a i t ė - Z a u n i e n ė, Lietuvos Operos solistė 
birželio 9 d. dainavo Paryžiaus „Opera Comique“ iškilmingame 
spektaklyje.

— B. Dar lys - Dr angeliene, Čikagos operos artistė ba
landžio mėn. 17 d. dainavo Stokholme, Pabalti jos šventėje.

— H. P e t r a i t i s, lietuvė pianistė ir kartu, simfoninio orkes
tro solistė dalyvauja San Antonio (Tescano) simfonijos orkestro' 
koncertuose. Muzikos kritikai apie ją atsiliepia teigiamai. Ji yra ne 
tik gabi muzikė, bet ir muzikos organizuoto ja Tesces valstybėje.

— Manuela d e 1 R i j o, garsioji pasaulio balerina, Madri
do ir Barcelonos baletų primadona gegužės mėn. 13 d. gastroliavo 
Kaune.

— Buvusi Simpsonienė, Vindsoro hercogo sužadėtinė, pareika
lavo iš sutuoktuvių ritualo išmesti visuomet moters duodamą pa
sižadėjimą būti klusnia savo vyrui. Tai pirmas atsitikimas, kad ten
ka pakeisti civilinių sutuoktuvių ritualinį tekstą, to pageidaujant 4 
vienai susituokiančiai pusei.
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MUSŲ PARODOSE
’ A *

*

’ ‘ ♦ _____

— Raudonojo Kryžiaus Sanatorijoje Dr. Jase- 
vičiūtės rūpesčiu ir pastangomis neseniai buvo suruošta ligonių 
moterų rankdarbių paroda. Parodoje išstatyta buvo iki 400 ekspo
natų. Tai pirmas šios rūšies bandymas. Turėjome mokyklų, organi
zacijų, kalinių rankdarbių parodų, o dabar sulaukėme ligonių rank-

f

Sienai dekoruoti eskizas (ornamentika).

darbių parodos. Gal būt, kad saikingas ir įdomus darbas padeda 
sirguliuojančioms sveikti, atitraukdamas jas nuo liūdnų minčių.

— Dažytojų kursų darbų paroda, įvykusi šiomis 
dienomis, kaip ir kasmet, pavaizdavo kokiais keliais einama šioje 
srityje prie mūsų aplinkos suestetinimo, kokius metodus tam nau
dojama. Iš kelių šiame žurnale įdėtų pavyzdžių Gerb, skaitytojos 
įsitikins, kad kursai ruošia rimtų darbininkų būrį šiam specijaliam 
darbui. O ištikro mūsų butus, mūsų sales ir kitas privačiam bei vie
šam gyvenimui skirtas patalpas reikia puošti. Grožis padeda žmo
gui tobulėti — daro žmogų švelnesnį, gilesnį. Tiesa, mūsų šeimi
ninkės stengiasi butus kiek galėdamos puošti rankdarbiais, daili
ninkų ir skulptorių kūriniais, bet ką padės gražus kūrinys, jei visas 
butas neskoningai įrengtas. Tad prieš ateinant į butą dailininkui, 
skulptoriui, prieš padedant jame gražius rankdarbius, butą turi 
aplankyti dažytojas su savo teptuku ir trafaretais.

— Meno paroda Helsinkyje įvykusi balandžio mėn. 
davė progos suomiams pažvelgti į mūsų liaudies meną, kurio pa
vyzdžius, šalia Rimto Kalpoko ir Marijos Minginajtės (jos motina 
suomė, ir ji pati gyvena Suomijoje), išstatė Kauno ,,Marginiai“. Suo
mių spauda ta proga davė Suomijos skaitančiai visuomenei net ke
lias platesnes mūsų liaudies meno charakteristikas.
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KELIAUJAMEAachen e, keliaujant nemokslo metu, galima kreiptis nakvynės ir apsistojimo į soči j alinę moterų mokyklą. Adresas: Soziale 
Frauenschule des Katholischen Deutschen Frauenbundes, Aachen 
— Sigelhoehe. 45 _K o e 1 n ė“kreiptis į katalikių moterų sąjungos centrinius namus. Adresas: Koeln, Kaesenstr. 18.

J»D u e s s e 1 d o r f e nurodymų ir informacijų apie vietos sąlygas galima kreiptis į Vokietijos katalikių merginų sąjungos centrą, į jų namus. Adresas: Duesseldorf, Prinz- Georg- Strasse 44.

Atitaisymas

11.N. Vaidilutės* 1937 m. 3 ar., recenzuojant Vydūno knygą — Sąmonė, 
įsibrovė korektūros klaida.

Psl. 190 atspausdinta— Vydūnas, Sąmonė, žvilgsniai lį gyvenimo 
esmę. Rūta Tilžėje 1936 m. 199 psl. 2, 40 lt.

Turi būti — Vydūnas, Sąmonė, žvilgsniai į gyvenimo esmę. Rūta, 
Tilžėje 1936 m. 199 psl. 3, 60 lt.

Didžiausias tautai nuostolis, jei ji negauna auklėjimo t 
kurio ji yra verta. Renė B dzin ,

Gražus išorinis pasireiškimas vertingas tiek, kiek jis ata- 
į . 

tinka gražiai tikrovei (vidaus grožiui). M-er Qibier
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M. Vaitkus, Ž a i b a s i r M e r g a i t ė, 3 veiksmų 2 paveikslų 
negalimybė. Sakalas 1936 m. 139 pusi. Lt. 2.

Veikalas parašytas dramatiška forma, nors pačios dramos es
mėje kaip ir nėra. Nėra nėi stiprių išgyvenimų, nei paties tikro 
gyvenimo. Matyt, autorius tik norėjo kurią nors įdėją iškelti — 
išaiškinti ir pasinaudojo dialogu. -

Turinys paprastas, tik visą nepaprastumą įneša „negalimy
bė“ — veikėjas žaibas.

Žaibas įsimylėjęs valdovę Limną. Valdovė įsimylėjusi žaibą 
ir amžinai su juo norėtų būti... Bet deja jis. neturi kūno o už kito 
išeiti draudžia — tai čia ir yra visa drama. Vyriausiem veikėjam 
dar padeda antraeiliai: didžiūnas Nidar, (už kurio neleidžia žaibas 
Limnai tekėti) bet visai padorus vyras; ir didžiūnas Gudur, klas
tingas, net persirengiąs Žaibu ir viliojus Limną. Yra dar dvi tar-' 
naitės: Niga padeda Gudurui, o Sida Nidarui. Baigiama negali
mybe -— Limną užmuša Žaibas.

Dabar trumpai pažiūrėsime, kokią gi idėją autorius norėjo 
mums išaiškinti. Truputis dialogo:

Limną ...pakelk mane iki savęs! Aš trokštu būti Tavęs verta! 
(Taip ji kreipiasi į žaibą, o žaibas jai atsako)

Balsas. De j a — tai — neįmanoma — silpnybė negali — 
virsti galybe — galybė — neturi — bandyt nusileisti — iki silp
nybės...

L i m n a. Arg i... taip baisu... nusileisti iki... moteriškės?! Argi 
taip... nemiela... susivienyt... su Limną?

Balsas. Štai — taip jūs — žemės dukros — visada — gun
dote—- galiūnus — mesti savo -— aukštybes — pamiršti — savo 
galią — ir — pasinerti — drungnumo j!

Taigi idėja, bus parodymas, kad moters nemoka ne tik įver
tinti galiūnų, bet net juos pačius nori nutraukti žemyn... Dėl šito 
moters „nuvainikavimo“ ginčytis neapsimoka, nes varguikas pati
kės, bet, kad autoriui ne visai pavyko sukurti ir galiūną. ■ >

Limną, — ką jau apie ją ir šnekėti, — tik savo meilę tema
tanti (beveik tik patelė) ištroškusi apkabinimų... Net kai Gudur 
•pasiverčia „Žaibu“ — ji tuoj juo susižavi ir beveik jam siūlosi...

Bet gi Žaibas, tas kuris šneka: „Aš didysai — Aš — Vienas... 
nedaug kuo nutolęs nuo paprasto vyriškio, jis tik baimės įvaro 
vargšei Limnai, o pats štai ką sako: „Paliest? Apglėbt? Negundyk 
manęs — Limną — tuo, ko aš pats — esu — tiek kartų — troškęs! 
(137 pusk). O pačią Limną, kuri irgi apkabinimų tetrokšta, pajuo-

■ t * * *
1 . ■ . v
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kia:—Oi dulke, dulke! — kūno verge! Bet tik kūnas — tau jau — 
ir tobulybė!

Ir išeina, kaip pasakėčioj: puodas katilą vainoja, abu labu 
.tokiu.

. ; . Galų gale išsiaiškina, kad antrasis „Žaibas“ yra Gudur (nors 
skaitytoj ui. senai aišku buvo, tik autorius nudavė nežinąs) Žaibas 
jį užmuša, užmuša ir Limną ją apkabindamas, nors jai pačiai 
reikia išprovokuoti apkabinimą, sužadinant pavydą — pasisakant, 
kad kitas ją bučiavęs. — Tada Žaibas jau visai vyriškai (net auto
riaus pažymėta karštai, 1 a i s v a i) šaukia:... tad šalin svyravi
mai, šalin atodairos! Tu mano!!

Tai toks dvasios „galiūnas!“ Bet kadangi tai yra negalimybė, 
tai ir paliksime negalimybe. M. J.

Juozas Paukštelis: P i r m i e j i m e t a i, romanas. Sakalas . 
1936 m. Viršelis Poliakovo. 357 pusi. Kaina 3, 50,

„Pirmieji metai“ yra viena storiausių knygų, puslapių skai
čiumi, iš mokytojų gyvenimo. Joje autorius norėjo parodyti, kaip 
neigiamai veikia mokykloje rutina į jaunesnius auklėtojus.

Turinys — Aloizo Giedrės, tik ką baigusio aukštąjį mokslą ir 
atkelto į Snūdų gimnaziją mokytoju, pirmųjų metų išgyvenimai, 
akompönijuojant surūdijusių pedagogų personalui.

Pedagogų personalas įvairus: senesnės ir jaunesnės kartos 
žmonės, bet beveik visi komiški ir nenatūralūs, tai ir visa Snūdų 
gimnažij a tikras nesusipratimas. Neranda ir nemato autoriaus ne 
tik galvojančių, dirbančių žmonių, bet ir paprastų piliečių su kas
dieniškomis ydomis, silpnumais bet ir su paprastais teigiamumais.

Direktorius rusas — lankstosi, kur vėjai pučia, be savo įsiti
kinimų, menkas pedagogas. Čia skaitytojas ir tiki ir supranta, kad 
tokių gali būti ir yra, bet kai autorius, padaro jį klounu — su ne
natūralia gyvulių meile, pav., „iš direktoriaus veido buvo matyti, 
kad jis greičiau duotųsi pats įpilamas, negu leistų įpilti savo šuniu
kui“... Arba: „pasakoja savo prisiminimą iš Vilniaus, kaip kartą 
Neryje vienas chuliganas žuvis gaudęs, o kiti chuliganai pavogę jam 
kelnes... Tai esąs įdomiausias jo prisiminimas iš Vilniaus“....Ir per 
visą veikalą nei vieno ne tik teigiamo, bet paprasto, ne šaržuoto, 
gesto neranda, tai ir nebetiki ir nebesupranti, kodėl jo autorius į 
Kalvariją neišsiunčia!

Ir ne vienas direktorius toks, trumpai tariant, idiotas, bet vi
si pedagogai, išskyrus Giedrę.

Kapelionas — „kavalierius, kelnes susiprosavęs, nosinaitę iš 
kišenėlės iškišęs“. Arba: „vikriai klupinėjo, rankomis be galo^ plas
tiškus judesius darė, miną taip pat pagal judesius stengėsi laikyti, 
ir iš viso atrodė, kad ne malda, susikaupimu nori pažadinti savo 
auklėtinių dvasią, bet plastika bei manieromis“^ Daroma aliuzija ir 
į donžuaniškumą: tarnaitė Sako; ...„pas ponus Verslovas... kapelio
nas dažniausiai tenai esti“... O kas ta Verslovienė? Autorius šiaip 
ją apibudina: „visą laiką nenustojo savo didelių, rudų akių visaip 
kilojusi ir kraipiusi. Tuo ji visados norėdavo pabrėžti, kad kaip 
kaukazietė — moteris su temperamentu“.
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Taigi ir kapelionas jokiais rimtesniais klausimais sau galvos 
nekvaršina, nors, rodos, tas jau „vėjų“ neturi ko bijoti.

Vicedirektorius, Gruberis, matematikas Varneckas, Žiauka ir 
1.1. — visi lig vieno nieko pedagogikoj nenusimano, mokiniams pa
taikauja, vizitatoriams atvažiavus (kuriuos ir autorius ligi kraštu
tinumo nemokšomis ir bukapročiais parodė) kinkas drebina ir net 
nebesižino ką šneką.

Galima būtų tokių j?edagogų gailėtis, jei būtų autorius paro
dęs, kad juos tai „vėjai“ pagadino, galima būtų nekęsti, jei maty
tum, kad tai žmonės blogos valios, blogų siekimų; bet kad čia ne 
žmonės, o tik pasigailėtini, kaip žmonės sako, kuriems vieno šulo 
trūksta, durneliai.

Pav., vicedirektorius flirtuoja: gatvėj stovėdamas mėto žir
niais į mokytojos langą; argi taip gali rimtas žmogus daryti? To
liau: „bakstelėjo pirštu jai į alkūnę, nusijuokė, paėmęs siūlo galiu
ką, prikišo prie skruosto“... ir tt. ir tt.

Mokytojas Žiauka flirtuoja: „pačiupo kėdę, įstatė jos koją į 
apatinę lūpą, atlošė galvą ir vaikščiojo po kambarį. Paskum stukte
lėjo durų rankeną, si, kaip stiklinė, trokšt ir nulūžo“... ir tt. Taigi 
čia ne tik ne mokyti žmonės, bet chuliganai, be jokio takto.

Sekretorius Urža — intrigantas, persimetėlis ir 1.1.
Moters: -
Vokiečių kl. mokytoja Müller ■— gryna karikatūra, amžinai 

valganti buterbrodus.
Milevičiutė — temieganti ir saldainius valganti.
Dainiūnaitė — isterikė, ir galų gale ją autorius iš proto 

išvaro.
Iš visų šių karikatūrų išsiskiria istorikas Nameika. Bet ka

dangi jis pas autorių išėjo panašus į žmogų, tai parodė tokį bespal
vį, kad, kai jį per gruodžio 17 suareštuoja, skaitytojas tikrai neži
no nei už ką, nei kodėl..

Giedrė — tai vienintelė teigiamybė romane. Bet, deja, jis 
toks bekraujis, kad ir šitų visų pusgalvių galerijoje neišėjo ryškus. 
Reikėtų paabejoti ir tuo autoriaus peršamu „bendravimu“ moky
tojo su mokiniais: „su visais mokiniais sveikinasi — paduoda ran
ką“. Arba elgesys su mergaitėmis:

— Na, kaip gi tamstos pavardė? — spustelėjęs jai alkunėlę, 
paklausė.

arba: >
— Na, jūs pumpurėliai, ko dabar juokiatės?
Vėliau jis įkuria „Saulės vaikų“ kuopelę, bet kokios įtakos 

turėjo mokiniams, koks veikimas, taip mums ir nebeparodė.
Giedrės flirtas, kuris turėjo romaną sucementuoti, visai išėjo 

nevykęs: be jokių gilesnių išgyvenimų, net dialogai tokie banališ- 
ki, nuobodūs.

Taigi visi autoriaus pedagogai — kartoniniai pajacai, kuriuos 
autorius, ištepliojęs baisiausiais bruožais, trauko už virvelės ir nori 
juokinti publiką.

Be pedagogų yra „Pirmuosiuose metuose“ ir visuomenės ats
tovų. Deja, jie nieko nesiskiria nuo pedagogų. Jau vien jų išorę
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piešdamas, parodo kažkokiais dinozaurais. Pav. apskrities virši
ninkas: „didelis, kuone sieksninių pečių, sprandas kaip velenas, 
burna plati (degtinę sako stiklinėmis iš karto imdavęs) nosis trumpą, 
stora, -— o po atsikišusia raudona kakta giliai paslėptos mėly
nos akys“...

Tėvų komiteto pirmininkas taip pat ,, re to storumo vyras“ — 
irgi trūksta vieno šulo, sprendžiant iš prakalbos;

Na, o jau svetimšaliai, kurie, autoriaus vaizduotėn pateko, 
beveik nei žmoniškai kalbėti nebemoka.

Taigi autorius parodė ne tik gimnaziją, bet ir visą aplinku
mą pilną kažkokių pusgalvėlių. Ir norisi paties autoriaus žodžiais 
jam pačiam pasakyti: „Lietuvių tauta dar nėra taip išsigimusi, 
kad idijotus gamintų“.

Visi „Pirmieji metai“ karikatūriškas gyvenimo vaizdavimas. 
Visur nučiuožta labai paviršium, pasigendame meniškos tikrovės. 
Giliau psichologiškai asmenų neišvystydamas, juokiasi autorius iš 
visko ir iš visų, matyt, norėdamas juokinti ir skaitytojus. Tai yra 
labai pigi priemonė, — tinkanti nebent literatūros vakarams, kur 
autoriai norėdami daugiau katučių sulaukti, parenka juokingesniūs 
veikalėlius, — ir kartu sunki, nes reikia mokėti taip juoktis, kad 
ir kiti juoktųsi. Šitą romaną skaitant, niekur juokas nepagauna ir 
neužkrečia skaitytojo,

Stilius lengvas, tik toks pilkas, be jokio įdomesnio palygini
mo, ar epetito. Nerasime veikale nei vieno gražaus gamtos apra
šymo. Gražių literatūriškai vertingų vietų irgi nerandame. Visa 
pasakoja labai ištęstai, be tampraus sąryšio ir vienodai.

„Pirmieji metai“ nėra nei romanas, tai geriau feljetonų rin
kinys.

Patiks šis veikalas mokiniams, nes juokiamasi iš jų „priešų“ 
mokytojų, bet dėl teigiamo veikimo reiktų paabejoti.

Autorius stilių lengvai valdo, vietomis gana aiškiai paryš
kina kurį veikėją, taigi reikia tikėtis, kad gali gražių veikalų su
kurti, tik reikėtų atsikratyti šaržavimo ir perlengvo dialogų pynimo.

Kalba taisyklinga, gal ką kalbininkai ir išknistų, bet papras
tam skaitytojui į akis nesimeta. Korektūros klaidų nedaug.

M. Janęytė
Antanas Venclova. Draugystė, romanas. Sakalas 1936 m. 

Viršelis L. Viliamo. 479 pusi. Kaina Lt. 5.
Šis didžiulis romanas „Draugystė“ nieko naujo neįneša 

mūsų literatūron, nes apie karjeristus, ištvirkėlius prisiskaitėmc 
Grušo „Karjeristuose“, Tilvyčio „Kelionėje aplink stalą“, „Dičiuje“ 
ir t. t. daug talentingiau parašytuose.

Bet vis dėl to vieną naują dalyką sužinome: kad tik proleta
rai gali būti idealistai, darbštūs, gabūs ir tt. Kodėl? To autorius 
mums jau psichologiškai neparodo, tai lieka jo paslaptis.

Šiame romane svarbiausi veikėjai studentai, ypatingai du — 
Algirdas Tutkus, pasiturinčio ūkininko sūnus, (kurio tėvas skaito 
„Šaltinį“ ką autorius pabrėžia) ir Andrius Gražulis, Tutkų piemuo, 
mažažemio vaikas. .

• . »■
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Algirdas iš pat mažens jau nedoras: draskydavo paukščių 
lizdus, mušdavosi, būdavo neapsakomo džiaugsmo, jei pasisekdavo 
katę nutverti už uodegos ir tt. Net jo išorė nesimpatiška „pilvas 
kaip lopšys“, nors čia pat pasakoja, kad motina nebeįmanydavusi 
kuo gardžiau bemaitinti, taigi autorius net pamiršta, kad didelius 
pilvus padaro tik prastas maistas, by tik tas bjauresnis rodytųs. 
Paaugęs Algirdas tingi mokytis, negabus. — Gimnazijoj jau rūko, 
geria, ištvirkauja. —Universitete— nesimoko, tik tėvų pinigus 
aikvoj a. Pagaliau per protekciją gauna gerą tarnybą, kur vartosi 
it inkstas taukuose, kol išeikvoja valdžios pinigus. Gręsia kalėji
mas, bet ir iš šios balos atsikelia sausas, nes jo devizas: „gyventi, 
bet kokia kaina, bet kaip žemintis, pulti ant kelių, bet išsigelbėti. 
Viešpatie juk mes gyvename tik kartą!“

Antrasis ~ Andrius Gražulis, proletaras, iš pat mažens darbš
tus, gabus ir tt. žinoma, kaip vaikas, dar eina į bažnyčią, bet „And
riui bažnyčioje buvo truputį baisu. Vaško kvapas, dūmai, paveiks
lai“. Taigi ir Čia autorius net prasilenkdamas su psichologiškumu 
(kogi vaikas baidysis paveikslų, kurgi jau tiek esti dūmų!) ima 
lenkti Andrių ant savo kurpalio. Mokytojas Užupis, kuris sienas 
nusikabinėjęs Tolstojaus, Nitšės, Markso paveikslais šitaip graudi
na Andrių: „Kvailystė, tamsumas geriausi nemokyto žmogaus 
bičiuliai. Bet, kas. bjauriausia, tuos prietarus skleidžia ir palaiko 
žmonės, kurie imasi spręsti žmonių sąžinės reikalus, Juk dvasinin
kai tik iš to ir gyvena, kad žmonės tamsūs. Jie nepaleidžia jų iš 
savo švelnių rankelių per visą gyvenimą. Jie, mat, viską žino apie 
Dievą. — Iš kur? Kas jiems tai pasakė? Ė, tai gudrus dalykėlis. 
Lengvai jo nesuardysi“.

Toliau jau Gražulis pats apsišviečia, galvoja ir, žinoma, nebe- 
. lanko bažnyčios, bet užtat tampa idealistas. Ir badauja ir šąla uni
versitete mokydamasis, bet, džiaugės net didžiavos tuo, kad jame 
ligi šiol neatsirado miestiško noro virsti ponu, lipti per kitų nuga
ras, spraustis į aukštesnę vietą, kad jis paprastas žmogus, kuris 
tetrokšta mokslo išsilavinimo ir teieško gyvenime vieno didelio 
dälyko — tiesos. '

■ ’ . ' « ■ ' '

Vėliau jis gauna korektoriaus vietą spaustuvėje, kur temoka 
centūs (savininkas turi išnaudoti darbininkus) susipažįsta su švie
sesniais darbininkais ir nueina į „šviesos“ klubą, kur . ima mokyti 
nemokančius. Tame klube susipažįsta su Treigiu, kuris irgi dirba 
darbininkams, irgi yra teisingas žmogus, ir užtat jų bibliotekoje 
kabo Markso paveikslas.

Dar du daugiau parodomi studentai, tai Šaknys ir Skirgaila. 
Abu yra buržujų tėvų, tai žinoma, pirmasis — be jokių principų, 
tuoj veda by tik nereikėtų dirbti; antrasis paskutinis paleistuvis ir 
cinikas.

\ ■ ■

Kiti veikėjai, kaip mecenatas Cibulskis, viršininkas, direk
torius— kadangi buržujai — mergininkai, sukčiai, bukapročiai.

Moters irgi visos pasileidusios, išskyrus tik Sofiją, socialisto 
Treigio seserį.
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z . Taigi autorius visą jo „Draugystės“ pasaulį padalijo į velnius 
ir angelus, bet giliau psichologiškai neapibudino nei vienų nei antrų 
— ir išėjo jie tik todėl tokie, kad taip norėjo autorius.

Neblogas dalykas veikale tendencija, bet kai ji kaip griaučiai 
šviečia, tai, žinoma, nieko neįtikina ir patį veikalą sugadina.

Pats romanas perdaug išplėstas. Stilius lengvas, bet pilkas. 
Norėjo kai kur autorius jį „paįvairinti“, pav., „upė stenėjo ir dūsavo 

- lyg moteris gimdydama“, arba „siuvėja Vasiliauskaitė, storoka 
mergiotė su didele dekolte pro kurią buvo matyti susiglaudusi 9S 
stambios krūtys, tartum nupenėti žąsiukai“. Bet, rodos, laikas jau 
būtų autoriams suprasti, kad tokie „pikantiškumai“, kurie nesiriša 
su visuma, tik parodo blogą skonį.

Intrygos kaip ir nėra, beveik galima butų šį. romaną pavadinti 
dienoraščiu. Bet didžiausias blogumas, tai yra begalinis romano 
ištęsimas, ir veikėjų per mažas psichologiškumas. Ir lieka .gaila An
driaus Gražulio, kurį autorius lyg saulę pastatė vidury visų, o ta 
saulė tokia blanki pasirodė, be ryškesnių šešėlių, dėl to ir be kait
resnių spindulių. T. D.

Mikola j Czerny, Judo klastos. Romanas. Išvertė J. Tal- 
mantas. „Šviesos“ spaustuvės leidinys. Pslp. 360. Kaina Lt. 3, —. 
Viršelis M. Katiliūtės.

Daug beletristų ir dramaturgų parašė veikalų, kurių siužetai 
paimti iš Kristaus ar pirmųjų krikščionių laikų. (Prisiminkime tik 
Wallace „Ben Kurą“, Sienkevičiaus „Quo vadis?“ ar Wisemano 
„Fabiolę“). Ypač mėgiami charakteringi anų laikų epizodai ar tipai, 
pav., Kristaus užgimimas, mirtis, Erodo viešpatavimas, gerasis lau
ras, didžioji nusidėjėlė Marija Magdalena, išdavikas Judas ir pnš. 
Beletristikoje jų įvairiais niuansais daug randame.

Šiemet pasirodė naujas šios rūšies romanas „Judo klastos“. 
. Autorius M. Czerny ne pasaulinio mąsto rašytojas, ir šis jo roma

nas nėra toks garsus, kaip Walloce ar Sienkevičiaus kūriniai. „Judo 
klastos“ nepretenduoja būti pirmaeiliu kūriniu, tačiau savo tobula, 
situacijų susipynimu ir pavaizdavimu yra įdomus ir patraukiantis 
skaitytoją romanas. Originale jis turi antraštę „Pro Christo“, bet 
vertėjas pakeitė į „Judo klastas“, lyg norėdamas labiau pabrėžti 
Judo charakterį. _ • -

Romano turinys komplikuotas. Jame vaizduojama Kristaus 
laikų epochos gyvenimas Palestinoj, kur romėnai vis labiau įsigali, 
o žydai nenoromis turi nusilenkti galingiesiems atėjūnams. Tačiau 
viešojo gyvenimo įvykiai sudaro tik kūrinio foną, o romane vaiz
duojama vienos turtingos žydo pirklio šeimos gyvenimo drama ir 
likimas.

Aukštos kilmės žydaitė Hagara myli jauną romėną Aurelijų, 
tačiau, ištikima savo tautai ir tikybai, išsižada jo ir susituokia su 

v tėvų išrinktu jaunuoliu turtingu Enochų. Praeina keleri metai. 
Enochas išveja iš savo namų netikusį tarną Judą, sergantį didybės 
manija. Judas, kilęs iš žemesniojo luomo žydas, jaučiasi esąs pašauk
tas išvaduoti Izraelio tautą. Išėjęs iš Enochb namų, supykęs ir įsi
žeidęs išdidus Judas keršija. Jis griebiasi įvairių gudrybių ir klastų, 
kad suardytų Enocho šeimos laimę. Pavyksta. Nelaimingoji Hagara
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nusižudo, o tėvo ir grįžusio iš Romos mokyklos sūnaus Ismaelio 
įtemptus santykius dar labiau aštrina kerštingasis Judas. Enochas 
ir Ismaelis daug kančių ir nelaimių išgyvena, kol pagaliau pats ker
šytojas, savo nedorybes apvainikavęs Kristaus išdavimu, nusižudo. 
Enochas ir Ismaelis tampa krikščionimis.

Tokia pagrindinė veikalo fabula. Į ją įpinta daugybė įvair-.ų 
kitų epizodų. Čia, šalia triukšmingo Erodo dvaro gyvenimo vaizdų, 
randame idiliškų scenų seno sandalų dirbėjo Danieliaus trobelėje, 
piemenų stovykloje. Tamsiuose požemiuose susirenka žydų tautos 
kunigai ir "kilmingieji pasitarti, kokiu būdu išsivaduoti iš romėnų 
jungo. Greta jų kitam urve kali Enocho uždarytas romėnas Aure
lijus. Apgriuvusioj smuklėj renkasi plėšikai, sukčiai ir įvairūs pik
tadariai aptarti savo būsimus žygius ir pralošti ar išlošti plėšimų 
grobį, o prabangiame rūme jaunas romėnas kvintus svarsto, kaip 
galėtų paveldėti savo dėdės Aurelijaus turtus. Aukštoj dvaro pilyj 
ruošia keršto planą Ismaelio paniekinta gražuolė Salome, o vargin
goj Danieliaus trobelėj nerimauja jo sužadėtinė Rachelė. Ir tarp vi
sų tų atskirų asmenų pinasi Judas, įkūnytas pikto genijus.

Apskritai, šis romanas įdomus, o, mėgstantį nuotykių pasako
jimus skaitytoją gali ir sužavėti, nes nuotykių kaip iš gausybės 
rago. P. K.

V. G. Korolenko, Aklasis m u z i k a n t a s. Etiudas. Iš ru
sų kalbos, vertė St. Skipitienė. Sakalo leidinys. Pslp. 193. Kaina Lt. 
2,50. Viršelis B. Macutkevičiaus.

19 amž. pabaigoje ir 20 ąmž. pradžioje rusų literatūroje tarp 
kitų figūruoja žymus publicistas ir rašytojas Vladimiras Korolen
ko (1853'—1921). Jo reikšmė tiek viešame, tiek literatūriniame gy
venime buvo didelė — jį mėgo ir vertino prieškarinė rusų inteli
gentija ir revoliucij onieriai bolševikai. Ištikimas savo įsitikinimams 
jis reiškė atvirai savo nuomonę ir net išdrįso tų laikų galingiesiems 
rėžti tiesą į akis. Už tą atvirumą jis buvo ištremtas. Tačiau aktyviu 
revoliucijonierium Korolenko niekad nebuvo, nes iš prigimties 

- švelnus, nors ir tvirtos valios, jis nebuvo fanatikas. Net ir didžiau
siame kovos įkarštyj su priešu jis visuomet išsilaikydavo tinkamoje 
žmoniškumo ir teisingumo aukštumoje. Jis buvo idealistas, troško 
tik taikos žemėje ir neapkentė kraujo ir žudynių. Pagal savo pa
saulėžiūrą jis priskiriamas prie taip vadinamų narodniku,, tačiau jis 
nebuvo kraštutinis narodnikas. Virš visų programų ir partijos tik
slų jis statė gyvą, pulsuojantį gyvenimą, žmogų ir jo realią laimę. 
Ir visur, tiek beletristikoj, tiek publicistikoj, tiek viešame gyvenime 
jis stojo už žmogų ir jo teises. Tiesa ir teisingumas buvo jo gyve
nimo idealai.

Kaip rašytojas -— beletristas Korolenko priskiriamas poetinio 
realizmo srovei. Savo kūriniuose jis meniškai pavaizduoja konkre
čią tikrovę, bet visuomet meilės ir tiesos idealų šviesoj. Nors savo 
sielos gelmėse Korolenko buvo romantikas bei lyrikas ir didelis na
tūralizmo bei simbolizmo priešas, tačiau labai vertino tiesos tikrumą 
ir pregnantįšką pavaizdavimą. Jo žodžiais tariant, Kūrėjo sielos 
veidrodis tūri būti lygus, permatomas ir skaistus, kad išorinio pa
saulio reiškiniai nepasikeitę, neiškraipyti ir ryškūs įsiskverbtų J
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jo gelmes“. Kūrėjas turįs turėti „gerą, sveiką ir nuoširdžią sielą“. 
Jo mėgiamiausi rašytojai buvo Tolstojus ir Čechovas, kurių idėjos 
sudarė jo pasaulėžiūros pagrindą.

Mėgiamiausios Korolenko literatūros žanras yra'epas — pa
sakojimas, dažniausiai novelės forma, tačiau neretai sutiksime ir 
pasakų bei legendų formos (pav., Makaro sapnas, Teismo diena, 
Šešėlis ir pnš.) Savo kūrinių veikėjams jis meniškai suteikia sim
bolinę prasmę. Nežiūrint tematikos bei vaizdavimo margumo ir 
įvairumo, viskas sueina į vieną tašką — šviesos simbolį. Korolen- 
kos kūrinių veikėjai visi veržiasi į šviesą, tiek fizinę šviesą, saulę, 
tiek į dvasinę sielos šviesą. Korolenko kūryba galima būtų pava
dinti šviesos kūryba, šviesos filosofija..

Apskritai, Korolenko nesigilina į psichologinių išgyvenimų 
smulkmenas ir analizę. „Aklasis muzikantas“ yra išimtis, tačiau 
pats autorius neskaitė jo vienu iš geriausių savo kūrinių.

„Aklasis muzikantas yra psichologinė studija aklu gimusio 
žmogaus. Autorius smulkmeniškai išnagrinėja ir pavaizduoja aklo 
Petriuko Popelskio sielos išgyvenimus ir jo veržimąsi į šviesą. Mo
tina ir kiti namiškiai stengiasi įvairiais būdais palengvinti jo gy
venimą, tačiau motinos brolis, senas karys invalidas, Maksimas 
buvo kitos nuomonės. Jis sakė, kad, jei namiškiai taip rūpinsis 
Petriuku, tai šis užaugęs bus labai nelaimingas, nes nė žingsnio 
negalės žengti be kitų pagalbos. Todėl, esą, reikia būtinai lavinti 
kitus jo gabumus kiek tik galima tobuliau, kad jie nors dalinai ats- 

JO . '

totų jo aklumą. Namiškiai, nors nenoromis, sutinka su Maksimo 
lavinimo metodu. Augdamas Petriukas vis labiau pajunta regėji
mo trūkumą, tačiau tai išlyginti mėgino lytėjimo ir klausos pojū
čiais. Kaip ir dauguma aklųjų, jis turėjo ypatingai jautrius ir švel 
nius nervus. Arklininko Jokimo dūdavimas pažadino jame ypatin
gą muzikos pajautimą. Dėdė Maksimas, tai pastebėjęs, iš pradžių 
buvo nepatenkintas, bet paskui su tuo sutiko ir net pats stengėsi 
įvairiais būdais padėti išlavinti jo muzikalinius gabumus ir skonį. 
Metai bėgo, ir mažasis Petriukas tapo jaunuoliu Petru, tačiau jo 
sielą vis labiau slėgė ir temdė nauji įspūdžiai ir išgyvenimai. Dėdė 
pasiryžo mėginti paskutinį bandymą. Jis pasamdė porą senų aklų 
elgetų,‘kad šie pavedžiotų Petrą po pasaulį. Jis tikėjosi, kad išgy
ventas ir patirtas vargas nuskaidrins nelaimingojo sūnėno sielą. 
Taip ir įvyko. Sugrįžęs iš kelionės su elgetomis, Petras atgavo sie
los ramybę, vedė savo kūdikystės žaidimų draugę ir, gimus sūnui, 
pasiekė to laipsnio, kad dvasios akimis pamatė visus savo myli
muosius: tėvus- dėdę, žmoną ir sūnų. Jo troškimas išsipildė — jis 
praregėjo. Praslinkus keleriems metams pagarsėjo šalyj aklas pia
nistas, kurio kompozicijos ir meniškas kūrinių išpildymas jaudin
davo klausytojus ir škverbdavosi į jų sielas. Tai buvo aklasis Pet
ras Popelskis. Dėdė Maksimas, pamatęs savo lavinimo metodo vai- 
sius, labai džiaugėsi.

Apskritai, šis Korolenko kūrinio vertimas yra gražus įnašas 
į mūsų beletristiką, ir visi „Aklojo muzikanto“ skaitytojai bus la
bai patenkinti. P. K.
Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė Beleckienė. Red. pavad. J. Drungaitė
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Naujos knygos
* ' ' ‘t’*' ’ ■ • • , / • ,

** ' . ' t . * '■
4- * .

Kun. ]. Aleksa M I C, Marijos mėnuo. Marijoną leid. 
146 nr.

K ti n. P. Jakas, Magnificat. Konferencijos apie Mariją 
(gegužės mėn. ir kitoms progoms). Kaunas, 1937 m. „ Pavasario0 
knyg. leid. Nr. 18. Kaina Lt. 2. — ’

K u n. L a d. T u 1 a b a, Kentėjimų problema. Kaunas, 1937 m, 
„Pavasario“ knyg. leid. Nr. 12, \

K u n. Pro f. D r. J. T o f o r a i t i s MIC, Žemaičių Kalva
rija. Marijonų leid. Nr. 141. Kaina Lt. 1. —

Juozas Grigaitis M I C, Radio bangomis. Paskaitėlės 
skaitytos Valstybės Radiofone 1935 —-1936 m. Kaina Lt. 2,50.

K u n. A n d r u ška, S. J. Naujos religinės giesmės. Kau
nas, 1937 m. Kaina 3 lt.

Tiesos Kelias, religijos, doros, mokslo ir visuomenės gy
venimo žurnalas. Nr, 4.

Kosmos, gamtos ir šalimų mokslų, iliustruotas žurnalas. 
Nr. 1 -3.. •

Medicina, Nr. 3. 1937 m.
* t « ‘

Visi i garbingąją talką!
* 

t

Gegužės 31 dieną sukakę didžiam katalikę Vadui ir nuoširdžiam Lie
tuvos draugui Popiežiui Pijui XI lygiai 80 metų amžiaus. Visas katalikiškas pa
saulis ruošiasi šj nepaprastą jubiliejų kuo iškilmingiausiai paminėti. Neatsiliko- 
me ir mes. Jau paruoštas Pijui XI pagerbti didelio formato apie 400 pusi, gau
siai iliustruotas kolektyvus veikalas Pijus XI, štai jo turinys:

I dalis Pijaus XI gyvenimas, parašė mokytoja O. Zaštautaitė.
II dalis Pijaus XI darbai: 1) Pijaus XI pontifikato programa, parašė mo

kytoja O. Zaštautaitė^ 2) Šventasis Tėvas Pijus XI ir Katalikų Akcija— Kun. 
Dr. V. Brizgys, Vilkaviškio Seminarijos profesorius. 3) šv. Tėvas Pijus XI ir 
krikščioniškoji šeima — St. Ladygienė. 4) Pijus XI mokyklų ir auklėjimo klau
simais — Dr. MrRuginienė 5) Pijus XI ir atskilusių Rytų grįžimas Bažnyčios 
vienybėn — Prel. A. Dambrauskas. 6) Pijus XI ir tikintieji rusai —. sul g Vys
kupo T. Matulionio atsiminimy. 7) Visuotinės Bažnyčios keliais — T. J. Belec
kas, S. J. 8) Pijus XI ir socialinė katalikų doktrina — Dr. Pr. Dielininkaitis, 
Teologijos-Filosofijos fakult. pTofesorius, 9) Šv. Tėvas Pijus XI ir dvasininkai— 
Prel. V. Borisevičius, Telšių Kunigų Seminarijos Rektorius. 10) Pijus XI —■ Di
džiojo Karaliaus Šauklys — T. J. Paukštys, S. J. 11) Pijus XI — Palaimintųjų 
ir šventųjų garbės skelbėjas — Dr. J. Sav. 12) Pijaus XI tarptautinė taikos po
litika Pov. Jakas. 13) Pijaus XI konkordatų politika —- J. PruUskis, „XX 
Amžiaus“ vyr. Redaktorius. 14) Romos klausimas mokytoja Rozalija Mise- 
vičiūtė. 15) Pijaus XI darbai Lietuvai — Vyskupas Pr. P. Būčys. Knyga jau 
paruošta spaudai.

Su knygos prenumerata prašome paskubėti, kad visų prenumeratorių 
pavardės galėtų būti atspausdintos jau tame egzemplioriuje, kurs bus patiektas 
Sv. Tėvui Pijui XI, kad tuo būdu kuo daugiausia mūsų tautiečių dalyvautų 
Šventojo Tėvo jubiliejiniame viešame pagerbime. Uoliųjų knygos platintojų pa
vardės bus atspausdintos ypatingame garbės lape, Prenumerata vos 4 lit, 
Amerikoje 1 dol. Paskui perkant Icnygynuose, teks brangiau mokėti.

Prenumeratą galima siųsti. „Naujosios Vaidilutės“ administracijai, ar šios 
knygos leidėjai, Lietuvos Moterų Kultūros Draugijai (Kpunas, Zanavykų 38. 
Tel. 24-5-24. O. Zaštautaitei.
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Mokytojoms, motinoms, darželio vedėjoms!
Vaiko galias išugdysite tik per tinkamą žaislų pasi- 

rinkyrną ir žaidimų pritaikimą.Tiksliausius nurodymus 
rasite Dr. O. Norušytės knygoje

„ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS“
kuri jau spausdinama. Galima bus gauti „N. V.“ adm- 
joj. Pasiuntus pinigus p. perlaida ar pašto ženklais kny
ga bus nusiųsta nurodytu adresu.

Ž. ūe C. 'Prcčkytės
Panevėžys, Saulės 2,

AUDŽIA TAUTIŠKUS 
kostiumus, kilimus, kaklasiaus- 

čius ir t. t.
Darbas atliekamas meniškai. Audiniuose jaučiama 

lietuviška kūryba. Užsakymai priimami ir laišku, nurodžius 
pageidavimus — pavyzdį.

Prieš perkant kviečiame susipažinti su

LIETŪKIO
parduodamomis naujų 1937 metų modelių patobulintomis

SIUVAMOMIS MAŠINOMIS 
Garantija 15 metų, 

i’ ■ .

Kaunas, Vytauto prospektas nr. 33

68


	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0001
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0002
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0003
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0004
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0005
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0006
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0007
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0008
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0009
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0010
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0011
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0012
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0013
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0014
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0015
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0016
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0017
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0018
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0019
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0020
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0021
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0022
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0023
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0024
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0025
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0026
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0027
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0028
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0029
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0030
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0031
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0032
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0033
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0034
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0035
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0036
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0037
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0038
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0039
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0040
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0041
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0042
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0043
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0044
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0045
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0046
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0047
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0048
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0049
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0050
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0051
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0052
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0053
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0054
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0055
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0056
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0057
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0058
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0059
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0060
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0061
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0062
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0063
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0064
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0065
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0066
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0067
	1937-nr05-06-NAUJOJI-VAIDILUTE-0068

