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Naujoji Vaidilutė *. . • .
MOTERŲ INTELIGENÖIU MĖNESINIS .ŽURNALAS
Nr. 1O 045) 1937 metų spalių mėn. XVI

J. MACEINIENĖ

Genijus ir moteriškumas
„Marija gi dėmėjosi sau visus šituos dalykus 
ir svarstė juos Savo širdyje“ (Luk. 2, 19).

Tokia antrašte išspausdino Dr. Elene Stourzh-Änderte „Stim
men der Zeit“ 1934 m. 2 nr. nedidelį. apžvalginį straipsnelį. Šitas 
straipsnelis yra vertas dėmesio tuo, kad jame autorė, tegul ir labai 
suglaustai, bando išspręsti moters genialumo problemą. Teisingai 
yra autorė pastebėjusi, kad moteris su pasauliu kitaip santykiuoja 
negu vyras ir todėl jos kūryba papildo vyro kūrybą taip, kaip 
moters asmuo papildo vyro asmenį. Konstatavusi faktą, kad pasaulis 
moterų meno genijų kaip ir nepažįsta, Dr. Änderte pabrėžė moters 
ypatybę bendraujant su vyru įkvėpti jį genialių veikalų kūrybai. 
Nagrinėdama toliau'meno kūrybos procesą, autorė visai teisingai 
pastebėjo, kad menininko vyro prigimtis savo gelmėse yra moteriš
ka ta prasme, kad ji yra imli, t. y. ji meno idėją priima ir ją ap
vaisina, subrandina ir paskui jau pagimdo vienokia ar kitokia meno 
kūrinio forma. „Meno veikalas atsirado“, cituoja autorė paplitusį 
posakį, „tai buvo moteris, kuri jį pradėjo, ir vyras, kuris jį pagimdė“.

• Lygindama toliau fizinį gimdymą su dvasiniu meno kūrinio gim
dymu, autorė iškelia moterį, kurios pagalba meno kūrinys išvysta 
pasaulį: Čia ji laiko moterį tąja g i m d a n č i ą j a j ė g a ir tuo pačiu 
vyro genijum. „Prie kai kurių menininkų šalies stovėjo šitas 
genijus (t. y. įkvėpiančioji moteris J. M.), sako autorė. Ir kiekvie
nas žino, iš kokio šaltinio triško jos žavinti galia: tai buvo visuomet 
ir amžinai tik meilė“. Čia autorė ir prieina problemos išsprendimą. 
Moterys autorei yra meilės genijai, kurie nė kiek nėra menkesni už 
vyrų meno genijus. Jie yra tik kitoki. „Taip, kaip vyro gyvenimas 
yra kūryba“, sako ji, „taip lygiai moters gyvenimas yra reikšmin
gas męile, vistiek, ar toji meilė būtų vyrui, ar tai būtų kūno ar dva
sinės motinystės meilė, ar visa naikinanti Dievo meilės liepsna“. 
„Tik ji viena“, sako toliau autorė, „silpnam sutvėrimui suteikia ant
žmogiškų jėgų, nes nėra jokių raiščių, kurių dėl mylimojo negalėtų 
moteris sutraukyti ir numesti šalin. Nėra jokių kliūčių, kurių nega-

J) Genie u. Weiblichkeit, 130 p. „Stimmen der Zeit“ 1934 m. 2 nr.
2) ibd 130-131 p.
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lėtų vyro, motinos ar antgamtiškai išskaistinta, mergiškai nuoširdi 
Dievo meilė nugalėti. Ir niekur aiškiau neapsireiškė sielos atsida
vimo gelmės, kaip gyvenimo tikslo perkėlimas nuo aš į tu: kiekvie
na tikra moteris tūkstantį kartų bevelytų būti garsaus vyro žmona 
ar garsaus sūnaus motina, negu pati būti garsi moteris. Kas galėtų 
drįsti, baigia autorė, nepripažinti moteriai lygios vertės. Kurianti 
dvasia ir įkvėpianti meilė, — kas dar gali būti aukštesnio?“1)

Niekas negali ginčyti, kad Dr. Anderle čia pasakė netiesą. Kad 
meilė yra moters gyvenimo ašis, yra aišku kiekvienam, pažįstančiam 
dvasinį moters pasaulį. Bet meilė neapsireiškia visa moters kū
ryba. Meile vadinti moters kūrybą galima tik ta prasme, kad ji sa
votiškai nudažo moters santykius su pasauliu. Čia tad minėto straips
nio autorė gal neatsargiai moters kūrybos aspektą yra šukei tusi su 
moters geniališkumu. Moteris, kaip ir vyras, jaučia savyje kūrybos 
nerimą ir trokšta pasidalinti savo vidaus pasauliu. Bet kad jos san
tykiai su išorės pasauliu yra kitokį, negu vyro, tad šitas apreiškimas 
yra kitoks. „Menininkui“, sako O. Walzelis,„pasaulis yra arba tai, 
ką jis nori pažinti arba tai, ką jis nori palenkti savo valiai“2). Šitaip 
su pasauliu santykiuoja menininkas vyras. Moteris su pasauliu san
tykiuoja savo meilės jėga. Jai nereikia pasaulio palenkti savo 
valiai, nes pasaulis a t s i veria jos meilei. Jai nereikia skaus
mingai stengtis pasaulį pažinti, nes pasaulis glūdi jos sieloje savas, 
kaip kūdikis. Jai lieka tik atskleisti jo bruožus pažįstamus ir myli
mus; jai reikia tik“paregėti jo paslaptis, kurių raktus jis nuolankiai 
jai ištiesia, tuo tarpu vyras turi juos išsikovoti jėga. „Marija gi dė
mėjosi sau visus šituos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“ (Luk. 
2, 19). Šitas posakis apie Mariją puikiai apibūdiną moters santykius 
su pasauliu.

Moteris, sakoma, yra arčiau žemės. „Geist und Erde“, sako 
vokiečiai. Vyras čia vadinamas dvasia, o moteris žeme. Žemė ji yra 
ta prasme, kad su gamta ją riša kažkokios slaptingos jėgos. Tai in
tuityviai nujautė žmonės, ir todėl pasakų laumės, undinės, raganos 
yra moterys, kurioms paklūsta gamta, kurios susikalba su vėjais 
ir medžiais, su gėlėmis ir paukščiais, kurioms tarnauja žuvys ir miš
ko žvėreliai. Moteris visa savo esybe yra gilioje vienybėje su gamta. 
Ji ne filosofiniu protavimu konstatuoja, kad gamtoje yra paslapčių, 
kad tai, ką mes matome yra tik viršutinis gamtos lukštas, tikaiždan- 
ga, kurią atskleidus, gamta pasirodytų visose savo misterijose. Mo
teris intuityviai pažįsta gamtos mįslingumą, ir kūrybiškai jos dva
siai atsiskleidžia slypinčios gamtos gelmių paslaptys. Vyrui tos 
paslaptys yra uždaros. Todėl kurdamas civilizaciją, jis taip apnuo
gino gamtą ir padarė ją savo priešu. Jam reikia šv. Pranciškaus 
Asyžiečio meilės, kad galėtų vilką pavadinti savo broliu ir saulę -— 
sesele. Šv. Pranciškus savo meile gamtai priartėjo moteriai, ir to
dėl gamta jam atvėrė savo gelmes. Moteris, meilingai santykiuo
dama'su gamta yra susirišusi su ja ryšiais, kurie kyla iš slaptingų 

. m o t i n y s t ė s g e 1 m i ų. „Čia glūdi, sako Karl Joel, paslėpti turtai,
J

x) Genie u. Weiblichkeit, 131 p.
2) Gehalt u. Gestalt im Kunstwerk des Dichters, 86 p. 
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kurie niekados neįgis įstatymo formos, bet kurie gal kada nors pa
kels atgimstančią tikrą gyvenimo dvasią“1). Moters motinystė, toji 
pirmykštė, tyra, globianti galia, apimanti ir gamtą ir nustato gy
vybinius su ja santykius. Santykiavimas su gamta, kaip su gyvu, 
net tam tikros globos reikalaujančiu padaru ir įlieja gyvenimui 
gaivinančios srovės. Be globiančios ir suprantančios moters mei
lės gamtai, be mistinio su ja santykiavimo, nebūtų atsvertos vie
našališkos vyro pastangos gamtą pavergti.. Suprantanti meilė ir 
pirmykštis gilus motiniškas nusiteikimas padaro, kad gamta pati 
įplaukiau jos dvasią ir moteriai lieka tik „svarstyti ją savo širdy
je“, tai yra tvarkyti Jvisas tas nuostabias paslaptis, kurias jai apie 
save atskleidžia gamta.

Šitaip santykiuodama su gamta, moteris įneša džiaugsmingos 
gyvybės į vyro sukurtų formų pasaulį. Nebūtinai tai įvyksta ak
tingai ir sąmoningai moteriai stengiantis kurti kartu su vyru. Da
lyvaudama gyvenime, moteris jau savaime jame paskleidžia glū
dintį joje pirmykštumą ir visa, kuo ją yra pripildžiusi gamta. „Ji 
man tarė kuklius, kasdieniškus žodžius, gerus ir paprastus žodžius, 
kurie jos lūpose atgyja, gauna nepaprastą skaidrumą ir žavesį“2). 
Irracionalumas atsistoja šalia vyriškojo racionalizmo, siela šalia 
šalto apskaičiavimo, intuicija šalia pramatančio proto. Bet visas 
gyvenimas ir vėl. atsiskleidžia moters meilei ir įžengia į imlią mo
ters sielą. Ir tame gamtos ir gyvenimo junginyje, tame pasaulyje, 
kuris susikuria jos sieloje, moteris pirmoje eilėje kuria pati 
save. 

' . ■ ■ .... f ■

Tai yra tyli ir dažnai geniali kūryba, kurios vaisiai yra ne 
regimi, tik jaučiami. Čia moteris iškyla ligi aukščiausio genialu
mo laipsnio, tik pasaulyje tokio genijaus vardas lieka nežinomas, 
nes „Marija visa tai svarstė savo širdyje“. Pečkauskaitės „mama- 
tė“ yra vaizdus tokios moters išvidinės kūrybos pavyzdys. Santy
kiuodama su pasauliu, mamatė praturtino savo sielą ir tyliai iš 
viso to turto kūrė savo asmenybę. Vyras nepakenčia būti vienas 
su savo dvasios turiniu. Jis veržiasi kokiu nors būdu jį objekty
vuoti. Moteriai tas turinys yra medžiaga pirmoje eilėje išvidinei 
savęs kūrybai. Moteris niekados negalėtų ekspresionizmo linkme 
nueiti tiek „toli, kaip yra nuėjęs prancūzų dailininkas M. Chagall, 
stengdamasis pavaizduoti palaidą sąmonės turinį. Moteriai visi 
išoriniai įspūdžiai nuostabiai susilieja su jos siela, ir joje susiku
ria naujas, prasmingesnis pasaulis. Šitą naują pasaulį moteris 
apreiškia visa sąvimi, ir tokiu būdu papildo vyro kūrybą.

Klaida būtų manyti, kad moteris yra visiškai nelinkusi api
pavidalinti tai, kas glūdi josios sieloje. Išvidine savo kūryba ji 
nevisados pasitenkina. Tiesa, besiverždama pasidalinti savo sielos 
turiniu, moteris nesvajoja apie garsą, kaip nesvajoja apie jį joks 
tikras menininkas kūrybos įkarštyje. Bet moteris, moteris mylinti, 
moteris žmona ir motina, jausdama savyje dievišką menininkės

*) Wandlungen der Weltanschauungen, 930 p. II Bd. Tübingen 1930.
2) A. Vaičiulaitis, Valentina 123 p. Kaunas.
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kibirkštį tik didelėse dvasios kovose, tik sąžinei įsakant, galėtų 
paaukoti šitą kibirkštį meilei. Kūrybos nerimas kankina ne ti k 
vyrą. Jei galėtume apeiti visus kambarius, kur yra mažutės bal
tos lovelės, sutemose išgirstume nuostabiausių pasaulių, atsiverian
čių mingančiam kūdikiui. Tai motina atskleidžia kūdikiui savo 
vidaus turtus. Ir jei jau motinystė padaro moterį kūrėja, tai tikroji 
kūrybos dovana gali moterį iškelti iki genijaus viršūnių, ypač ta
da, kai prie tos dovanos dar prisijungia meilė. Tai yra įrodžiusios 
didžiosios mistikės, nuostabiais žodžiais išreiškusios savo meilę Die
vui, Teresės iš A vilos raštus kiekvienas skaito su pasigerėjimu. 
Mechtildos iš Magdeburgo regėjimai savo palyginimais primena 
Šventraščio poeziją. Vittoria Colonna išgarsėjo, kaip poetė, per 
meilę savo'mirusiam vyrui. Tokių pavyzdžių galėtume pririnkti 
nemaža.

Moteris, kaip minėjome, yra tarsi, kraujo ryšiais susirišusi 
su gamta. Šitas gamtos suvokimo būdas turi didelės reikšmės meno 
kūrybai. Tai, su kuo žmogus santykiauja, kaip su artimiausiu, tai, 
ką jis jaučia savo kraujuje, tai, ką jam atskleidžia intuicija, — vie
ša tai įgyja savotiškos išraiškos meno kūrinyje. Ruysdaelis yra 
genialus ne kaip botaniškai tiksliai sugebėjęs atkurti gamtą. Kaž
koks jautrus su ja santykiavimas padėjo jam atskleisti, sakytume, 
gamtos sielą, nusileisti į tą, pasak Foersterio, „motinų karalystę, 
į tą dar negimusią, neišsemtą tikrenybę, kuri jam pasako visas 
savo paslaptis ir atidengia galimybes, kurios dar gal niekados 
nėra buvusios tikrenybe, tačiau , turi savo pagrindą to gy
venimo gemalo giliausioje esmėje“1). Tai yra moteriškas su gamta 
santykiavimo būdas. Kiekviename šiek tiek išprususios dailininkės 
peizažėlyje žymu toji savotiška gamtos kalba, kuria ji kalba tik 
moteriai. Čia moteriai dailininkei pasireikšti yra neišsemiamos ga
limybės. Tik ji tur išsilaisvinti iš akademizmo, kuris jau ir vyro 
dailininko kūrinius nususina. Santykiuodama su gamta, kaip su 
Dievo piršto užbraiža, moteris menininkė gali atskleisti tą mistinę 
gamtos pusę, kuri paprastai lieka nepastebėta. Reikia tik prisiminti 
Šeimos Lagerloef „Goesta Berling“. Tik Knute Hamsuno gamta 
turi kažką moteriškai pajausta. Bet ji neturi tiek, sakytume, pul
suojančio kraujo, ji neapreiškia-tiek pajaučiančios mistikos, kiek 
Šeimos Lagerloef „Goestos Derlingo“ gamta. „Kur tik moteris me
ne užima pirmą vietą“ sako H. Luetzeler, ten vietoje šalto dvasin
gumo atsiranda siela, tai yra, kažkas gyvesnio, apčiuopiamesnio, 
irracionalaus“. Toji gamtos siela, tas irracionalumas ir sykiu in
tymus žmogui artumas jausti ne tik Lagerloef gamtoje. Daugiau 
ar mažiau vykusiai jį yra išreiškusios visos moterys menininkės. 
Tik jos turi neišeiti iš savo mąstymo ir iš savo gamtos pergyveni
mo būdo. Aplinka, mokykla, vyrų kūrinių pavyzdžiai, be abejo, 
daug turi įtakos moters kūrybai. Bet ji neturėtų niekados užmiršti, 
kad kiekvienas sekimas iškreipia individualybę. Mene jis yra ypa
tingai žalingas. Vyras tik ieško savo santykių su gamta, nes jis 
juos yra praradęs. Moteris nėra nutraukusi savo kraujo ryšių. Gam-

J) Kristus ir žmogaus gyvenimas 22 p. Kaunas 1931.
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ta dar ja pasitiki. Todėl ir meno kūrinyje moteris gali išreikšti vi
sai naują gamtos veidą: tokį, kokį jį užbrėžė josios kūrėjas.

Linkusi visame gyvenime ieškoti išvidinės jojo pusės, mote
ris ir ž m o g u j e pirmoje eilėje i e š k o j o vi d a u s pasaulio. 
Žmogaus veido bruožai, jo balsas, jo eisena, jo gestai yra tik ženk- 

• lai, kurie apreiškia žmogaus vidų. Todėl moteris taip labai pastebi, 
kartais, net išorines smulkmenas. Ji godžiai ieško sielos. Ji intuity
viai nori santykiuoti ne su žmogaus paviršiumi, bet su giliausiomis 
ir slapčiausiomis jo gelmėmis. Gamta atsiveria jos intuicijai ir jos 
meilei. Jai nereikia dėti daug pastangų gamtai sau palenkti. Su 
žmogumi moters santykiai jau nebėra toki pirmykščiai. Čia ji kiek
vieną sykį savo meile turi išsikovoti žmogaus'misteriją. Tik 
meilė ir sugebėjimas įsijausti padeda moteriai skaityti žmogaus sielą. 
Nebūtinai tai turi būti meilė vienam kuriam asmeniui. Tai yra meilė 
žmogų i, vistiek ar tai būtų vyras ar moteris, ar kūdikis ar senelis.

Žmogaus siela su visais savo pergyvenimais, su savo skausmais 
ir viltimis, su savo lūkesčiais ir ilgesiais moters intuicijai taip pat 
yra lengviau prieinama negu Vyrui. Iš pasikeitusių bruožų, iš menko 
antakių pakėlimo, iš šmėkštelėjusio veidu šešėlio, iš nuleistų rankų, 
moteris, retai suklysdama, įspėja, kokios pasakos, koki troškimai ir 
koks nerimas yra žmogų apėmęs. Ji lengvai susikuria išvidinio žmo
gaus gyvenimo vaizdą. Bet kaip gamtoje moteris suvokia ne tik 
paprastą, fizinį, bet tam tikra prasme metafizinį gyvenimą, taip ir 
žmogus yra jai būtybė, savyje turinti amžinybę. Toks žmogaus per
gyvenimas moters meno kūrybai suteikia savotiško atspal vio.

Tiesa, narpliotis žmogaus sielos labirintuose meistriškai suge
ba ir vyrai. Tai rodo taip mūsų laikais mėgiamas psichologinis roma
nas. Tai rodo visų laikų asmeninė lyrika. Bet pažvelgti į žmogų su 
visomis jo silpnybėmis, su jo aistromis ir su jo kilnumu, su jo troš
kimais ir kovomis, pažvelgti į jį suprantančia meile, moka tik mote
ris. Tai yra labai ryšku A. Rachmanovos veikaluose; šita meile yra 
persunkti visi Pečkauskaitės raštai; ji šviečia visų garsių moterų 
kūriniuose. Tas meilingas nusiteikimas žmogaus atžvilgiu turi dide
lės reikšmės ir vaizduojamajam menui. Moteriai portretistei nesun
ku atkurti dvasinį žmogaus tipą.

Psichologiniam portretui , užtenka gerai išstudijuoti mo
delio veido bruožus, pastebėti tuos vos žymius šešėlius, su
gulusius veide, kurie tiksliai atkurti, yra ne kas kita, kaip 
žmogaus nusiteikimų žymės. Svarbu tik akių žvilgis, lūpų lini
jos, raukšlės... Psichologinis portretas atkuria kasdieninį žmogaus 
veidą, kuriame atsispindi bendri žmogaus linkimai, svarbiausi jo nu
siteikimai ar didžiausia jo yda. Bet jame nepasirodo dvasinio žmo
gaus gelmės. Jame nematyti antgamtinio žmogaus linkimų ir nežy
mu, kad kiekvienas žmogus yra vienoks ar kitoks kūrėjas, kad jis 
yra nepasotinamas, kad jis trokšta amžinybės. Psichologi
nis portretas atkuria t i p ą, charakterį, bet ne asmenybę. Visa tai 
išreikšti galėtų s p i ritu a 1 i s t i n i s portretas, kuris moteriai ne
būtų sunku sukurti.

Spiritualistiniame portrete žmogus nėra kasdieniškas. Daili
ninkui čia rūpi ne tiek atkurti psichinius žmogaus kompleksus, kiek

' 453

7



giliausią jo nusiteikimą, kiek jo galias, glūdinčias jo sielos gelmė
se,kurios gal niekados nepasireikš darbais, bet kurios savotiškai 
nudažo visą jo sielos gyvenimą. Spiritualistinis portretas atkuria 
idealinį žmogaus tipą, apvalytą nuo kasdienos, žmogų, kuria
me žaidžia ir gyvybinės ir antgamtinės paslaptys. Toks portretas 
nebūtų modelio kopija. Portretuoj amam žmogui jis atrodytų keis
tai svetimas (ir Rembrandtu buvo nepatenkinti klijentai, kurių 
portretus~7is tapė, pamatę save portrete kitokį, negu buvo pratę 
save matyti veidrodyje. Tai buvo todėl, kad Rembrandto genijus 
perskverbė psichinio žmogaus lukštą ir portrete atkūrė dvasinę 
žmogaus tikrovę), nes mums visa atrodo svetima, kas išvysta dienos 
šviesą, glūdėjo kažkur mūsų dvasios gelmėse.

Kurdama portretą, moteris dailininkė kaip tik turėtų eiti 
Rembrandto keliu. Jos intuicija nusileidžia į žmogaus dvasią, ir jai 
nėra sunku atskirti, kas yra .žmogui pripuolama ir kas išplaukia 
iš giliausios jo esmės. Vyras ieško žmogaus tipo. Nauji ban
dymai surasti charakteringus žmogaus dvasios bruožus j am 
dar nepasisekė, nes jis nesivadavo moteriška intuicija, kaip 
Rembrandtas, bet impresionistinius bandymus, kurie yra grynai iš
viršiniai, pritaikė, ieškodamas kelių atkurti dvasiniam žmogaus gy
venimui. Moteris, turėdama meilingą intuiciją žmogui, portrete ne
sunkiai gali atkurti dvasinį žmogaus gyvenimą. Tik ji neturėtų eiti 
sykiu su vyrų blaškymusi. Susitelkusi ir įsijautusi į žmogų, moteris 
menininkė įstengtų atgaivinti pirmųjų krikščionių žmogaus pergy
venimą mene: ne kaip t i p o, bet kaip a s m e n y b ės, kuri o- 
j e g 1 ū d i n u o s t a b u s D i e v o a t v a i z d a s.

Pagaliau yra dar viena sritis, kur įdomiai pasireiškia moters 
genijus^ lydimas meilės. Tai moters santykiai su Dievu, išreikšti me
no kūriniais. Kaip su visa, kas yra gyva ir kas atrodo negyva, mo
teris intymiai ir meilingai santykiuoja, taip intymių ji ieško santy
kių ir su Dievu. Šitie jos santykiai, išreikšti meno kūriniuose, įgyja 
ypatingo skaidrumo ir kažkokio vaikiško paprastumo. Iš jų kyla gra
žios legendos, kaip Šeimos Lagerloef, jie suteikia nuostabaus pa
trauklumo mistikių raštams, pagaliau jie apsireiškia tokiais kla
siškais posmais, kuriuos cituojame, neversdami, iš originalo. Tai 
Ruth Schaumann eilėraštis iš rinkinio „Passional“ (1926).

„O edler Pelikan,
Was hast du dir getan,
Dass deiner Federn Schnee sich purpurn rötet,
Und unsrer Schnäbel Eis
Erblüht und wird so heiss?
Hast du dein klares Herz für uns getötet?

Dein rosenfarbner Flug, f ■ ■ ■
Der dich zur Sonne trug, . • ■
Liegt über uns in weitem Bogen.
Des Himmels Tiefe klagt,
Des Morgens Röte, zagt,
Er seufzt die ew‘ge Bahn, die du geflogen.
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Nun. fliegst du nimmermehr,
Wir scharen um dich her
Und trinken unverzagt dem köstlich Leben.
Denn deiner Augen Licht
Hat uns die Zuversicht,
Hat uns den milden Mut zu dir gegeben11.

Visose meno srityse moteris atsistoja šalia vyro ne tik kaip jo 
įkvėpėja. Šalia šitos gražios jam paramos, šalia įkvėpėjos, moteris 
lygiai gražiai ir lygiai įdomiai padeda vyrui kurti i r o b j e k- 
t y v i a s m e n o ve r t y b ė s, savo ramiu pasitūrėjimu atsverdama 
skausmingus vyro ieškojimus. Savo menu moteris įnešė .ir, pasirin
kusi savo tikrąjį kelią, įneš naujos gaivinančios srovės visam meno 
pasauliui.

. .-455
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P. ORINTAITE
Žvaigždės ir žvirgždai

1. ..O, dieviškas mano pasauli!Aukšti tavo toliai, lakus tavo balsas, šviesus tavo veidas! Ir akys ir lūpos tavęs pasigodę, ir širdys ir smegens tavęs tartum žmogiško Dievo pasilgę — ir trokšta, ir geria tave, ir visi gėrisi, džiaugiasi...Tavy — žmogaus dvasios skaidriausių gijų audiny — tiek sutelpa grožio, tiek turto, tiek gyvo gyvenimo, mūsų garbingos žmonijos širdy išdaiginto! Gaivingos vaivorykštės spalvos išrašo kiekvieną kūrybišką kelią skaisčiausiais sruvenimais grožio pasilgstan- čios sielos... Ir kyla, ir žydi, ir tiesias į saulę kūrėjo galybė — to tikrojo dieviško žmogaus vardu.;.• Tad koks didelis tu, koks galingas — pagarbintas meno pasauli!Tu moki pareikšti žmonijos didybę — ir grožį, ir gėrį, ir galią sruventi aukštyn, į naujus, vis iš naujo apvaldomus kosmoso plotus. Tu moki įamžinti žmogų šioj nykstančių smilčių pakalnėje: ženklas nemirštamas meno vardu pasilieka ir smilkstančioj pakelio dulkėj, ir vėjo nupustomam pūdyme, ir — žemės vargo vagų purvinam arime.Tu pakeli žmogų nuo žemiško slieko lig mėlynai spindinčio skliauto ir išvedi jį pasigert, pasisotint, dalykais jau daug didesniais, negu duona kasdienė ar vandenio geriamo šlakas, ar taupiai branginamos druskos kruopelė (be šios juk žmogus, rodos, jau nei gyvent negalėtų!).Kūrybiško darbo gyvenime!Tu atnešei žemei gražiųjų daiktų pasilgimą — teisingos, į aukštį vis kylančio proto minties ar mylėjimu vergiančios viską širdies... Ir dar pasilgimą to didžiojo Dievo, Kuriam žemės maldos plasdenasi viso pasaulio balsais ir net kieto akmens nekalčiausiu tylėjimu.Taip menas palaimino tave, šios ašarų žemės žmogau!Per kuriančios sielos sruvenimo galią tu praregi daug didesnių, aiškesnių kelrodžių savo darbui ir žygiui. Per meno palaimą tu moki iš molio, iš šalto akmens jau sukurti gražiausius paveikslus. Iš darbo kasdienio, dienų ir vargų tu jau moki išskleisti ir dieviško džiaugsmo lašelį. “Ir štai tau, kūrėjau, garbinga kelionė nuo žemiško slieko į v dangišką Dievą — grožėtis, tikėti, žygiuoti, kovoti ir laimėti!456
i ■■ ‘ . .
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Pagarbinti meno daigai žmoguje pumpurais išsivystę, gyve
nimo žiedu pražydę! Žmogus, tartum Dievas, per meną jau regi ir 
didžiąją tiesą, ir skaistųjį grožį, ir sieloj pajunta laimėto gyvenimo 
meilę! Saldus tada darosi žemiškas kryžius... Ir šypsosi veidas, nors 
tavo pečius kuo sunkiausi vargai šiandien slėgtų!

Ir štai darbininkas, kur akmenis skaldo, dar moka širdim pa
sijuokti skambiau net už skylančią uolą. Dar elgeta luošis, ir alka
nas būdamas, gėrisi saule, nuoširdžiai dėkodama Dievui dėl savo 
gyvybės. Ir daugelis, daugelis mūsų — didžiausiame liūdesy ar nu
sivylimo valandą mokam pakelti^avo smunkančią širdį — kaip gro
žine, jausmą gaivinančia daina, kas giesme vargonų gausmu paly
dėta, kas mielu paveikslu įspalvintu drobės kampely, kas gyvo gy
venimo veidu granito kietybėj iškaltu.

Tad koks tu brangus ir pasaulio pagarbintas būsi, kūrėjau!
Tu stovi žmoni jjai tarp žemės ir Dievo ir tavo darbai j au sru

vena plačiau, negu daiktiškų dulkių pasaulis! Ir vertas todėl tu 
kiekvieno pagalbos —- bent meilės, bent žmogiško jausmo širdies!

Ir tu, gal būt, lauki, kūrėjau, už savąją auką žmonijai -— ar 
lauki tu dar bent kuklios padėkos? Ir tu jau tikiesi, kad greitai su
pras jie tave — tavo gerbiami broliai, ir išvien jau žygiuos su ta
vim tavo dvasinio žygio pasiekti ir laimėti?

Kūrėjau, pasaulio gyvybės valdove!
Nepasmerki pilkučio žmogaus, jei jis tavo dievybę po kojų pa

mynęs apspiaudys, tavim pasityčios ir tavo šventuosius paveikslus 
suplėšęs, sudaužęs, skeveldromis dar tave patį apmėtys...

Neverk, jeigu niekas — nė vienas dar neina drauge su tavim 
ir tu paliktas tyruose, tartumei dvasios tremtinis visiems nusikaltęs.

Nerūstauk, jei daug kas ant tavo iš naujo pralaužiamo kelio 
dar uolas ir pustančius kelmus atritins, dar taikstysis purviną koją 
pakišti ir tavo vežėčias apversti...

Kūrėjau! Tave tiktai marmuro kieto kantrybė, tik geležim 
kaustyta viltis laikys — atlaikys tavo aukuro žvaigždei!

Ir jei bus sunku. — kaip kad tūkstančių naštą ant savo pečių 
užsikrovęs nešiotum — neieškok nė vieno aplinkui, kas tave pa
remtų arba su tavim tavo auką pusiau pasiimtų... Nors kurtume 
gyvenimą tu milijonams, ir šviesą, ir grožį, ir džiaugsmą pasauliui 
laimėdams — o būsi dažniausiai pats vienas, dažnai tau sunku bus 
ir liūdna, kad gal dar svyruosi nekartą ir melši: „O, Viešpatie, jau 
atsiimki šią taurę“...

Bet būki tu tvirtas kaip uola ir sodriai sruvenąs kaip versmė 
besaikė — tai liūdesį juodąjį tavo tikėjimas kietas viduj visumet 
ištarpins ir į džiaugsmą pavers! Ir rausi tu akmenis, kelmus nuo ta
ko į naująjį žygį, ir pūdymo versi velėnas — ir lėksi plasnosi nuo 
žemės aukštyn — į tą didįjį amžių gyvenimo Dievą!

2. ii
Moteris — kūrėja menininkė! Kažkoks lyg baugštaus išdrįsimo 

aidas atsiliepia šiuose žodžiuose. Gražus ir garbingas kūrėjos vaini
kas, tartum tik vos-ne-vos prisiliesdamas jos viršugalvio, baugina

• . f
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moterį tuoj vėl nuslysti šalin, pasprukti negrąžinamai arba gal — nepakeliamai prislėgti. -Ir tas netikrumo siaubas, tas virpėjimas prieš trapią nežinomybę alpina nevieną jauną ir subrendusią menininkę, trokštančią išeiti savo širdies galiomis į didžiųjų žmonijos darbų plotus.O seniai jau laužia moteris erškėčių takus į toliuose spindintį dvasinės kūrybos sodą, ir vis dar tie takai, tartum tik ką pradėti — Dieve, vis dar toki įžėlę ir skaudūs! Tik nepabaigiamas instinkto atkaklumas, tik prigimties jėgų~būtinumas, vis dar stumia moterį kūrėją eiti ten, kur Dievas pašaukė, nors aplinkui ir priešais — baisiausios šmėklos grasintų — kaip kad tos didvyrės mergelės pasakoje. Ir sakykit, kaip ta per tūkstančius metų vergiama ir žeminama moteris lig šiol dar neišgesino savo širdies ir vis dar pasiryžusi pražysti pilnųjų rožių žiedais! Ji vis dar tikisi ir turi vilties, ji laukia rytdienos ir mato švintančią aušrą...Per eilę tūkstančių metų moteris, pro vargą ir vergės kiautą retkarčiais prasismelkdama, vis išeina aikštėn su meno laimėjimų vainiku ant savo nužemintos galvos. Poetės, muzikės, dailininkės kukliomis žvaigždutėmis spindi ilgo laiko horizonte. O paskutinio šimtmečio laisvių ir naujybių laikai dar labiau pratarpavo moteriai kūrybinės vietos, kur ji galėjo šiaip taip atsistoti, drąsiau atsiremti. Ir išaugo lig šiandie moteris tikrai žmogaus vardo verta (o kadaise ir tuo dalyku abejota!).Didžiųjų menininkių veidai jau neišdildomi iš žmonijos žemėlapio. Ir vis dėlto dabar ypač, kai žmonių žudomoji jėga ir kumštis išsikerojo Europoje visu savo klestėjimu -— dar moteries kūrybos kelias akmenimis apmėtomas: jos prigimtis esą netinkanti didiems kūrybos žygiams, ji sugebanti kurti tik pritaikomąjį meną, tegalinti būti tik vyro parėmė j a ar įkvėpėja, ji turinti rūpintis tik šeima ir namų ruoša, o ne plačiaisiais žmonijos gyvenimo turtais ir tt. ir tt. Ir tas, kurios vis dėlto per tuos erškėčių dyglius, per dvigubas kliūtis, pagaliau prasisiekė į pačias aukštybes (nuo šiaurės Lagerloef ir pietų Deleddos ligi amerikietės Peare Buck) — jos vis dar vadinama atsitiktinomis išimtimis ar kaip kitaip, norima užmerkti nuo jų akis, kad tik, rodos, kitos nesektų jų pėdomis, neišeitų savo didžiojo pašaukimo keliu — Dievo sėklos pasaulio sieloje ieškoti!Išsismelkė viršun lanksčioj i Aišedora per didelį vargą, beveik beprotiškai kovodama, visą savo gyvenimą tartum šventai aukai atidavė rimtoji Selma. Bet kiek jų — tokių kūrėjų moterų — skaudus gyvenimas papiove ir širdį joms išgesino pirmiau, negu jos galėjo atiduoti pasauliui savo didžiąsias vertybes —- niekas nežino. Tapčiau jų, turi būti daug. Juk dar ir šiandien lengva širdimi ir laisvu liežuviu kaišiojami pagaliai į menininkių darbo vežėčias. O, kad mes galėtume nors dalį jų išgelbėti, nors dalelę jų kūrybos turto žmonijai amžiams laimėti.
■ • . ■ f *

' ■ 3-Dieve neduok panūsti kuriai mūsų jaunuolei nenumalšinamu instinktu į meno kūrybą! Dieve neduok, sakau, nes tai reiškia — išeiti į kruviną ir kietą Golgotos kelią...458 ■ • '
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— Aš būsiu muzikė... dailininkė... rašytoja... — tik išdrįsk ši
tuos žodžius bent sau balsu išsitarti, —- pati išsigąsi, lyg atsistotum 
prieš tą pasakos slibiną, kuriam reikia devynios galvos nukirsti, o 
jos vis tuojau atauga...

Pirmiausia tėvas suniekins!
— Neišsigalvok kas nereik. Iš to duonos nevalgysi. Tik laiką 

sugaišinsi, galvą tuščiai’ išdžiovinsi, geriau apsidairyk, kur greičiau 
vyrą susigautum —- tai bus puikiausas pašaukimas...

Ir niekas nesistebės, jei pinigo pakankamai prisikalęs tėvas 
vistiek stengiasi savo dukterį ko greičiausia ,,už vyro iškišti“, tar
tum nuo savo sprando kokią slogą tuo būdu nukratydamas'.

Motinėlė irgi gyvenimo nuslėgta, vargų nukamuota, tavęs ne
padrąsins, vilties nepakurstys!

— Ką tu, vaikeli, niekus sumanei! Ar tai tavo-silpnai galvelei 
toki dalykai? Kada tu ką geresnio pasieksi? Kamuosies, stengsies 
kaip vabalėlis, o jeigu nepajėgsi ligi galo? Man tik širdį skaudės. 
Tu tokia gležnutė — vargšas mano kūdikis, man gaila tavęs. Geriau 
ką lengvesnio pasirinktum...

Tavo neviena draugė, kuri meno vertę supranta, gal būt, ne 
tiek dvasinio džiaugsmo didybe, kiek viešos garbės pasiekimu, -r-- 
dar pavydėti pradės, ko gero! Ir ims rankioti smulkias tavo nuo
dėmėles, aižys jas ir pils į viešumą, — kad tik nereiktų tave pa
gerbti. Gerai, jei iš visų bent vieną bičiulę surasi, kuri į tave su šir
dim ateis ir džiaugsmu viltį pakels. Gerai jei bent vieną...

Bernužėliai, tavo draugai — pats blogiausias reikalas — jie 
tau pasakys? Kaire akia šyptels ir nutaikys į pačią tavo širdį įgelti:

n ’ . * ... ■

— Kas iš tavęs, jei tu ne tokia kaip visos! Menas, kūryba, di
deli žygiai, siekimai kažkokį pro miglą... ar tai moteris? Vyrams 
tetinka tokie dalykai! Neištekėsi! Tikroms mergaitėms rūpi tualetas, 
gražios suknios ir skrybėlaitės, šokiai ir kavinės, o tave — kas supai
sys!* Ar tu mokėsi įtikti vyrui? Tavo galvoj bus ne valgio puodai, 
ne vaikų vežimėlis, o bala žino kas!

Kitas dar įtikinamai, draugiškiausiu tonu pridurs:
—- Atvirai sakau, tos tavo pretenzijos į menininkes, į kūrybą — 

blogiausia, kas tik gali būti! Nuoširdžiai patariu: laiku susiprask!
Arba dar meilesnį komplimentą gausi: >
— Visapusiškai man patinki: rimta, darbšti, įdomi, graži — 

norėčiau tokią žmoną turėti, tik... jei nebūtum menininkė...
Tiek to. Tegul, pavyzdžiui, būsi jau ištekėjusi. Ir šeimos parei

gas eisi, kaip saldžią naštą glėbyje laikydama, ir į kūrybą išsiveržti 
mėginsi. Čia tau sąlygos nebus nė per pusę tiek palankios, kokios 
būtų tavo vyrui menininkui. Jis atsisėstų į savo atelje ar nuošalų 
kambarį, ir visi žinotų: tėvas dirba — nelieskit jo! Ir vaikai stipi
nėtų aplink tik pirštų galais, ir šeimos reikalui aptarti, bijotum jį 
trukdyti; ir svečiai vengtų ilgiau pas jį užgaišti, nes — kūrėjas 
dirba!

O tavo pačios, motinėle, kas saugo ramumą ir kas ugdo susi
telkimą? Tau nėra uždarų nuošalumo valandų, nors tave šaukia 
didieji meno darbai tuo pačiu žmogaus vardu ir nors tu kupiniausią 
širdį meno gemalų turėtum! Ir vaikas turi būti prie pat tavęs nuolat

- ’ . ' 459-
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su savo balsingais reikalavimais, ir kasdienių ruošos darbų smulky- 
bės tave vergia ir vargina, ir tarnaitės darbus sekiok jai padėdama 
ir jos klausiama ir vyro mažmožiams visada koskubiausiai atsidėk. 
Tai nagi pamėgink didesnę dienos dalį susitelkti savo dvasios darbui!

Tave nutremta dar žemyn ir ta pati visuomenė, kuriai tu ren
giesi aukoti savo kūrybą — pačias brangiąsias savo sielos žvaigždes:

— Turi šeimą, vaikus, ar tai reikia dar prasidėt kito ko! Juk jai 
yra namuose kas veikti ir taip. Išdykumas! Garbės troškimas! Ir tik 
šeima nukentės... — piauja tave tuo pariziejišku grasinimu ir šyp
sosi iš tavo pastangų. -

Ir tu pluksies tada kaip darbo pelė, ir dvigubai, trigubai dau
giau savęs paaukosi šeimai, negu kitos, nemenininkės motinos — ir 
vis dar ant tavęs pirma proga suieškos kiekvieną šapą, kad esą — 
pareigų neatlieki...

O pamėgink tu, meno žvaigždžių pasekėja, išeiti į viešumą ir 
siekti paramos, pritarimo! Kol nepasiekei pačių meno aukštybių 
(o ligi jų juk toks ilgas ir sunkus kelias kiekvienam) — tavim kiek
vienas abejoja ir rankas plaunasi. Ir kas tau padės išaugti? Kas tave 
proteguos, morališkai bėi materijališkai palaikys? Atsakymo dar 
šiandie į šiuos klausimus lietuvei menininkei nėra. Nes tu nebėgsi 
ieškotis sau draugų užtarėjų viešose parado vietose, kavinėse ir 
įstaigose. Tu nepapirkinėsi sau šalininkus nei alaus bokalu bare 
arba degtinės ropute restoranuose. Taip pat ar tu rasi šilimos ir už
jautimo valdančiose rankose, kai ten nėra moterų, o vyras pirmiau
sia paklaus: kodėl neištekėjai? tegul tavo vyras tavo reikalais rū
pinasi...; arba dar geriau: jei būtum vyras su tokiais gabumais, 
tai gal..., bet moterims, matote... — ir nebaigęs sakinio pilotiškai 
savo rankas apsitrins... '

Gyvenimas rieda ir kinta ir jis — eina aukštyn!
Kadaise moterį žmogum nenorėjo vadinti, jos siela abejojo. 

Dabar dar jos dieviškųjų kūrybos galių daug kas nenori pripažinti 
(ir didžiosios pasaulio kūrėjos — tik „išimtys“!), bet „rytojaus va
karas gal bus giedresnis“, kaip toje pasakoje.

O tikėkime, niekas negali paneigti to, kas iš tikrųjų yra žmo
guje, kas jo įgimta, ir niekas negali sulaikyti jo noro savo dievišką 
prigimtį gražiais kūrybos dalykais išreikšti.

Menininkės kelias yra kryžiaus ir Golgotos kelias bent ligi 
šiol (dar taip neseniai mūsų M. Katiliūtę tas kryžius palaužė). Bet — 
kam daugiau duota, iš to daugiau ir pareikalauta. O mūsų tikėji
mas ir viltis — nepalaužiami.

Ir tu, širdinga moterie, kuri „mylėdama verki, kentėdama 
džiaugiesi“ — visada žygiuosi savo žmogiško gyvenimo keliu į švie
sesnį pasaulį, ir tegul nieks nesulaiko tavęs nuo tavo dieviško pa
šaukimo!
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. J. DRUNGAITĖ

Mergina iš didžiojo kiemo
„...mylėsi savo artimą“

Dekalogas

Ankstyvas rytas. Senis Laurynas dideliais šuoliais šluoja 
kiemą.

-— Dar daug, dar pašėlusiai daug, — murma jis, paniurusiu 
žvilgsniu apžvelgdamas milžinišką grįstą kiemą, apjuostą kelių 
aukštų mūriniais, aprūkusiais namais.

Pro lenktus vartus pūsteli rudens vėjas. Tai iš laukų ir iš 
upės —■ Laurynas, buvęs baidokininkas, jį pažįsta gerai.

Porą dienų atgal, jis būtų tą savo seną draugą maloniai pa
sveikinęs. Būtų drąsuolio paklausęs, ar greit bus ižas, ar daug bai
dokų užšals pakeliui į jūrą. Būtų padėkojęs vėjui už saują gryno 
oro, atneštą į dvokiantį kiemą. Bet šiandien ne. Toks įkyrus jam 
kiemsargio darbas — rodos, vienu kartu apžiotų kiemą ir nubrauk
tų visas šiukšles į duobę ir tada... Bet dar lieka šaligatvis — juos
ta ko ne per visą kvartalą.

—- Kasdien tas pats darbas —prišnerkš, pribus visokie šio
kie tokie, o tu voliok tą purviną šlamštą... Kad taip ir kiemsar
giam sustreikavus! Juk ne kuo geresni tie kepėjai, kad štai jau ke
lintą dieną nė nagų į tešlą nekiša ir visą miestą badu marina. Taip, 
streikas puikus dalykas, ir nedirbi, ir vaikštai sau po gatves, ir žiū
ri į tave visi, ir...

Taip samprotaudamas senis vįstiek nesiliovė šlavęs, nes ži
nojo, šeimininkas pakels pragarą už vieną nevietoje numestą kau
lą, prikibs tvarkos dabotojas už nevietoj palietą pamazgų kibirą.

— Visi jie tokie, -— murmėjo sau.
Kas tie „visi“, senis daug neskirstė. Tik jie, tik streikininkai 

prie tų . „visų“ nepriklausė— puikūs vyrai.
Bet seniui kaip tik ir buvo pikta, kad tie vyrai puikūs, kad 

jie gali streikuoti, o jis ne. Jis turi graibytis po šiukšlyną, nes jis 
ne kepėjas, jis, senas kiemsargis, su nieku pastreikuoti nesusitars.

% •K
To paties kiemo antrame mūro aukšte, dideliame, šviesiame 

kambary, prie pusryčių stalo susitiko studentas teisininkas ir so
ciologijos profesorius.

— Jau yra suimtų, — tarė Regimantas Siviltas Ssavo globė
jui profesoriui Rimui Zujui.

— Idėjai reikia aukų, — tepasakė profesorius ir ramiausiai, 
net nepasidomėjęs ką ir kiek suėmė, ėmėsi pusryčių.
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Šalia pasidėjo naujausią sociologijos mokslo žurnalą ir, kartas 
nuo karto į jį žvilgčiodamas, siurbė kakavą. Jo pavyzdžiu pašėke 
ir Regimantas. Ir tikrai, studentas būtų dabar buvęs taip pat ra
inus, kaip ir jo profesorius, jei suimtųjų tarpe-nebūtų buvę Juro, 
Karilės brolio. Dėl jo paties tiek to, — jis matęs ir šilto ir šalto. Be 
to, kiek padykęs, tai ši pamoką bus jam į sveikatą, nes ir suėmė 
jį ne dėl kokių ten streiko dalykų, o dėl paprasčiausio triukšmo 
restorane. Jūras gali sau kelias dienas pasėdėti šaltojoj, bet kaip 
tą pranešti Karilei. Ji ir taip jau bauginosi to streiko, o dabar dar 
tas areštas... Regimantas bijojo nustoti galutinai merginos palan
kumo... Bet mat, aukų neišvengsi — tai svarbiausias argumentas.

Taip jis ir Karilei, susitikęs ją kieme, pasakė — aukų neiš
vengsi.

Kai Laurynas išėjęs jau į šaligatvį ėmė braukti į krūvą per 
naktį nukritusius lapus, o žmonės vis ėjo ir ėjo be paliovos, žargy
dami beveik per jo šluotą, senis galutinai perpyko. Jis šlamštė, 
šlamštė tuos purvinus nuo dulkių ir rudens ryto drėgmės lapus ir, 
lyg iš netyčių, šiūptelėjo visą krūvą praeiviams ant kojų.

Moters suktelėjimas, šuolis į šalį... Puikiai pataikyta. Praš
matnios poniutės šilkinėmis kojinėmis aptemptos blauzdos, kaip 
purvą bridusios.

Laurynas tik dėbtelėjo į tas blauzdas ir vėl šluojamo poniutė 
ko ne verkdama:

— Kaip dabar į įstaigą eiti? Ir kas čia dabar darosi mieloj 
Lietuvoj? Tarnaitei žodžio nepasakyk, kepėjai duonos nekepa, ir 
kiemsargiai ir tie jau... purvais drabstoši... Tuoj policiją!'

Ponia įkaito, bet Laurynas šluoja toliau ir patenkintas šypso.
— Tai mat, ir jis kai ką gali. Jam net policija grąsina. Taigi... 
Poniutė verkšlendama kažkur dingsta, o Laurynas vis šluoja. 
-—Mesk seni, — šūkteli kažkas jam į ausį, ir stiprios rankos 

nučiumpa jo šluotą ir sviedžia į šalį. ■ . /
Laurynas valandėlę kaip apdujęs. Automatišku judesiu jis 

siekia skrendančios į šalį šluotos, bet ši nukrenta atokiai pamū
rėje. Senis nuleidžia rankas.

Visi darbo žmonės išvien, — sako jam jaunas vyrukas, — 
parodykime, kad be mūsų pasaulis negali gyventi. Žmonijos gero
vei viskas.

Laurynas dabar jį pažįsta — tas pats, ką į jų kiemą kas rytą 
atveždavo kepyklos gaminius. ,,Duona, pyragai, baronkos“, šauk
davo jis, sustojęs kiemo viduryje, nuo savo vežimo vis žvilgčioda
mas į tas duris, pro kurias turėjo išeiti Karilė. Prie merginos kas
dienio juodos duonos s davinio, vaikinas pridėdavo nuo savęs ma
žą bandutę. Apstota šeimininkių būrio, Karilė kiekvieną kartą, 
lyg nustebusi, sakydavo; „Gimbai, bet taip juk negalima, iš kur 
tu imi vis?“ — „Tai tik lauktuvių“, tardavo Gimbas, ,,ši bandelė 
tikrai tau priklauso“. Jis švelniai pastūmėdavo merginą pro šeimi
ninkių ir tarnaičių klykaujančią kamšatį. Ir ji eidavo namų 
link. Bet Laurynas žinojo, ką mergina galvoja — Karilė su
stodavo prieangy, sakytum pataisyti savo našulį, bet ištikro,

16



ji tik lukuriavo kažko, ir valanda buvo arti. Antrame aukšte, 
kaip tik tuo laiku, virstelėdavo durys ir laiptais nutratėdavo 
žemyn žvalus studentas Regimantas Siviltas. „Labą rytą, Karile“,
— šūktelėdavo jis merginai ir neretai paduodavo jai kokią knyge
lę ar laikraštį, pasikalbėdavo valandikę. Matydavo šitai pro atviras 
prieangio duris netik Laurynas, stebėjo tuos pasikalbėjimus 
nutrūkstančiu žvilgsniu, dalydamas moterims pyragus, Gimbas, jis 
net turinį tų pasikalbėjimų atspėdavo, nebuvo jam mįslė nė Ka
rdės širdis, bet lauktuvių jai gabenti nenustodavo, taip Ši mergina 
jam tiko. O dabar, mat, kas kita. Nerūpi jam jau Karilė — didžiojo 
kiemo lenkiasi iš tolo, toks didėlis streikininkas iš jo.

Laurynas žiūri į nueinantį Gimbą, paskum būkščiai žvelgia 
namų pusėn, gatvės sargybinio būdelės link, susirūpinusiu judė
siu krapšto seną savo pakaušį ir lenkiasi paimti šluotą. Stovi va
landėlę ant jos pasirėmęs. Bet pro šalį vis eina ir eina žvalūs vy
rukai. Jų žvilgsniai tvirti, žodžiai trankūs, veidai drąsiai iškelti 
aukštyn, akyse pasididžiavimas ir užsispyrimas. Jų akivaizdoje 
nutyla bile koks darbas ir rankos draugiškai susipina bendram 
fronte, akys pakyla prie vieno idealo, kurį jų vadas apibudino žo
džiais „žmonijos gerovė“.

Meta savo darbą ir Lauryno kaimynai. Priešais esančio kie
mo sargas, pasvėręs sėmę ir šluotą per petį, trankiai uždaro vartus 
ir moja Laurynui tą pat daryti ir tąsai šluoti nedrįsta.

Kiemo vartuose Laurynas susiduria su Karile.
— Jūrą suėmė, — pasako jam pro ašaras mergina, — jau va

kar, o man tik šiandien Regimantas... — ji nebaigia.
Jau būdama gatvėje siaučiasi apsiaustą ir mauna ant galvos 

kepuraitę, jos plaukai skubotai vos sugriebti, bateliai vos užsegti.
Senis išsižioja, lyg norėdamas ką sakyti, bet mergina jau toli.
— Na, ir kas tokio, kad suėmė, — nusprendžia pagaliau pats 

vienas. — Tiek, kad Jūras jos brolis, ir gaila merginos, kad dabar 
rūpinsis, o šiaip, tai seniai jau reikėjo jį pamokyti.

- * *

jūras, miesto padauža, Užaugo gatvėje be jokios globos. Ge- 
: ros širdies, nepaprastai judrus vaikinas tapo valkata, vėliau darbi-
\ ninku iš būtinumo, nes mažame miestely kitaip iš kogi prągyvensi.

Įspūdingas, kaip ir jo sesuo Karilė, savo pažiūromis tačiau bu
vo kitoks. Jausdamasis skriaudžiamos darbininkų klasės labiausiai 
skriaudžiamu atstovu, negalėjo suprasti sesers, kuri tos skriaudos, 
atrodė, visai nejaučia.

— Tai tos vienuolės padarė iš tavęs tokią vištą, kad nedrįsti 
nė to reikalauti, kas yra tavo teisė, — niršo brolis ant sesers streiko 
išvakarėse, kai ši nesutiko būti streiko kurstytoja — ji negalinti 
pasitraukti iš Gerojo Ganytojo seselių kepyklos, nes kas tada atsi
tiksią su visomis seselių laikomomis senelių ir vaikų prieglaudomis,

- kai nebūsią šviežios duonutės. ,
Be to, seselės jau visas esamose sąlygose galimas lengvatas 

darbininkams atidavė ir viso to pasekmes pasiėmė ant savo sprando
— viršvalandžius moka, nakties metu paruošiamuosius darbus at- 

! lieka tik jos pačios...
•;-i • ■ ... ' ■ . . ' -

i"’ ' - - ■. ' 463
4. . ■ • . ■ . ' ‘ .

* J ■ •

.i ■ . ■ ■ - ’ ’ ■. ' ' ■ ■

’ ■
. i •. • \ , - ■ ■ ■ ... .

. i • ■ ■ ■ . ■ . .

17



. z . ■ ■ • . ■ . ’ i

Bet Juro idealas buvo visuotinis streikas — kad nieks nė pirš
to nepajudintų. Tegu ir nukenčia daug kas, ką reiškia vieno kito • 
niekam nereikalingo senio mirtis — aukų neišvengsi. Žmonijos ge-

v . • ' r • o • . . .. r J ... i

rovei viskas. Taip pasakė streiko vadas ir Jūras jį suprato. j
Dabar, pamatęs Karilę pro savo vienutės grotelius, ironiškai 

šyptelėjo. - j
— Pamokslą ar bandelių iš vienuolyno atneši, — paklausė? ]
— Koks tu, Jūrai, iš t ikro... Tu eini savuoju keliu, leisk tad ir į 

man eiti savuoju, — tarė švelniai priekaištaudama sesuo. — Juk J 
pripažįsti lygybę, brolybę ir laisvę... į

— O ką aš gaunu vieton laisvės — kalėjimą. Vieton brolybės
— kumštį. Vieton lygybės — žiaurų įstatymą, — pradėjo karščiuo- L
tis brolis. j

— Tik jau ne įstatymas tave čia įkišo. Ir ne dėl laisvės, broly-
‘ ■ * . . ' f,

bės, lygybės čia vargsti, — aiškino sesuo. ' 4
— Kaip ten bebūtų, bet į kalėjimą kišti žmogų dėl menkniekio į

— kad mes ten pasidaužėme truputį;.. O jie tuoj ir į kalėjimą. Tai j
nėra teisinga...

— Taip, kalėjimas yra blogas dalykas, bet į jį galima nepa- • 
kliūti, — paprieštaravo dar mergina.

Jūras nusijuokė, kaip ir visada, kai norėdavo sesers samprota
vimus suniekinti nepaisymu, ir po to pridūrė:

— Ne pamokslavimui, žinai, dabar laikas. Man reikia tavo pa
galbos,— tiriamai žvalgė sesers veidą ir, kai sargybinis kiek nutolo, 
pasakė: — Gal bent dabar, kai brolis jau kalėjime, susiprasi ir pa
klausysi. Neik vienuolyno kepyklon, neik. Ir kitom pasakyk, kad 
neitų, nes kitaip visoms bus blogai...

Vaikinas įsikibo rankomis į užtvaros geležinį tinklą, prispaudė 
prie jo krūtinę ir veidą. Atrodė, kad jo slegiama užtvara luš, kad 
kokiu stebuklu jis prasiverš pro geležį prie laisvųjų. Bet mergaitė 
buvo rami. Ji pakėlė ranką ir parodė ant stalo pintinėlę, kurią kaip 
tik kalėjimo prižiūrėtojas dabar tikrino.

— Atnešiau tau duonos iš mūsų kepyklos, nes girdėjau, pas 
jus bloga, — kalbėjo lygiu balsu ir staiga susidomėjo: — Sakyk, ką 
jums dabar duoda?

— Jau kelinta diena kaliniai tik buizą srebia. Pilvus susuko 
visiems. Aš tik vakar ir tai jau nusibodo... <

Jūras vėl įsikarščiavo. Karilė šyptelėjo.
— Rytoj vėl atnešiu, — tarė ji paėmusi ištuštintą pintinėlę 

ir išėjo. ' L -
— Įsigijai pas vienuoles malonę, bet labiausiai dėkok sese

riai, — tarė Jurui įteikdamas duoną prižiūrėtojas.
Vyrukui tie žodžiai buvo nemalonūs, bet pakvipus šviežiai, 

šiltai duonai, jis viską užmiršo net ir tą, kad čia pat kelios alka
nos akys godžiai seka jo ranką, dedančią į burną minkštimo kąsnį.

* *

Pagaliau ir Karilė buvo laisva. Į darbą nereikėjo eiti, nes ne
buvo iš ko kepti. Streikui išsiplėtus, nutrūko ir produktų pristaty
mas. Dėl to mieste diena po dienos galėjo prasidėti tikras badas.
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Blogiausia buvo kolektyvams— bendrabučiams, prieglaudoms, vie
nuolynams ir k.

Karilė stovėjo kryžgatvėje ant vieno kampo ir stebėjo vis dau
giau pėsčiųjų pritvinstančias gatves. Kitokio judėjimo nebuvo, — 
net privatūs vežimai ar automobiliai nedrįso pasirodyti. Į krautu
ves ir kitokias darbavietes buvo išsiuntinėti agentai ir agentės, ir 
įgrasyta nedirbti. Todėl miestas atrodė kaip išmiręs, o pėstieji gat
vėse, lyg didžiulės laidotuvių procesijos palydovai.

Bet šalia tos įtemptos streiko nuotaikos Karilė juto, ji žino
jo dar ir kitą, paslėptą gyvenimą. Seselės vienuolės dabar tikrai 
turi labai daug vargo su savo prieglaudomis. Karilei ypač buvo 
gaila vaikų —kiek tenai verksmo buvo jau vakar. Kelinta jau die
na, kaip vaikai negauna gryno pieno nei kitokio maisto pakanka
mai. Mažiukų veideliai ištįso, akytės liūdnos. Ji prisiminė Sauliu
ką. Pirmomis dienomis tas linksmas, budrus vaikas vis dar išdyka
vo burbuliuodamas puodely perpus vandeniu atmieštą pieną. 
Bet paskutinėmis dienomis jis pasidarė tylus. Pusantramečio vai
ko akys buvo pilnos kažkokio siaubo. Kiti vaikai verkė, bet šis 
berniukas — nė. Ir tas jo tylėjimas buvo baisus. Karilė žinojo, kad 
tokius nutilusius vaikus iš prieglaudos pasiima mirtis. MerginaiJ 
ėmė tvinti ašaros.

— Tie, ko jie nori pagaliau tuo savo streiku pasiekti, — su
spaudė ji kumštis, — atrodo, kad visam mieste nėra nė vieno pro
tingo žmogaus.

Prieš ją dabar stovėjo anas duonos ir pyragų išvežiotojas, 
kuris jai merginosi. Prieš ją stovėjo Gimbas. Jis buvo truputį pik
tas ant Karilės — ta žąselė drįsta nepritarti streikui, drįsta truk
dyti žmonijos pažangą. Bet nežiūrint viso to jos priešingumo, ji 
patinka jam, ir Gimbas patraukti ją savo pusėn norėjo. Apšviesti* 
jos protą nenustojo vilties, laukė tik progos ir proga buvo čia pat. 
Išgirdęs dabar jos žodžius, paėmė už rankos ir tarė:

— Einam į pasitarimą. Ten sužinosi, ko mes norime, — jis 
ėmė tempti ją per minią, nelaukdamas jokio atsakymo nei sutikimo. 
Žinojo, kad mergina nemėgsta jo ir kad geruoju hesiduos prikal
bama, todėl tempė ją kaip įmanydamas greičiau. Tik kai priėjo 
užakusioje gatvėje milžinišką laužą trobesį, ir kai peržengė jo 
slenkstį, Karilės ranką paleido.

Senas garažas buvo pilnas žmonių. Menkoje mažų langelių 
šviesoje galėjai pastebėti ir vieną kitą moterį. Minia buvo įsikarš
čiavusi. Kalbėtojai veržėsi ant paaukštinimo viens kitą nutrauk
dami, viens kitą užrėkdami.

— Klausyk dabar, — tarė Karilei jos vadovas.
Mergina valandėlę domėjosi tuo žiauriu kunkuliavimu, tuo 

bruzdėjimu ir rūsčiomis varžybomis dėl žodžio, paskui ji grįžte
lėjo vyriškio link ir tarė:

— Gimbai, bijau... Aš čia nieko nesuprantu, — ji ėmė atbula 
trauktis durų link.

Streikas jai visą laiką atrodė baisus, neprotingas sąjūdis, bet 
dabar ją tiesiog pagavo siaubas.
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— Aš einuiš čia, — kreipėsi jį vėl į Gimbą, bet šis prišoko 
prie jos, apkabino ją viena ranka per nugarą ir taip besiveržian
čią stengėsi laikyti vietoje. • • * ■ . > • ' ’ ' . • ' •

— Palauk, palauk, tuoj kalbės streiko organizacinio komi- 
teto pirmininkas. Matai, ten su raudonai dryžu kaklaraiščiu, jis 
jau rengiasi lipti... — draudė Gimbas merginą pasilikti.

Bet ji liko stovėti ne jo žodžių paveikta, o tik jo tvirta ranka 
sulaikoma. Ji dabar žvelgė nurodyta linkmė, bet ten nebuvo jokio 
pirmininko — prie lango stovėjo tik jos pažįstamas studentas Re
gimantas Siviltas ir žymėjosi kažką į užrašų knygutę.

Mergina kiek nustebo, kad Regimantas, tas švelnus ir geras 
vaikinas, neseniai apsigyvenęs su profesorium Zujum didžiojo kie
mo namų antrame aukšte, tas, kuris jai nuo pirmo susitikimo buvo 
toks malonus, dabar čia. Bet šalia to nustebimo mergina pajuto ir 
kitokį jausmą — jai atrodė dabar čia jaukiau ir saugiau.

■ Tuo tarpu studentas lengvai užšoko ant aukštokos kalbavie- 
tės. Kaire ranka atmetęs savo studentiškos milinukės skverną į 
šalį, dešinę pakėlė, duodamas ženklą nutilti.

— Tai jis, mūsų vadas, — pasilenkė prie Karilės Gimbas.
Bet mergina tuos jo žodžius paleido be atgarsio. Jai ir taip 

buvo perdaug.
Regimantas čia._Jos dievinamasis Regimantas — visi jį die

vino. Ir geras, nepaprastai geras buvo jis visiems. Bet tiktai ją 
vieną taip ypatingai kalbindavo sutikęs pareinančią iš darbo arba i 
rytą, išeidamas į universitetą. Ir tas mažas, rausva akute žiedelis 
ant pirštuko iš jo, ir knygelių tiek, ir į tuos vakarinius kursus ji 
vaikšto tik jo prikalbėta, ir... Tik... Ką jis dabar kalba? Taip, jam 
gaila senelių. Kitaip ir negali būti. Ir našlaičiam bloga prieglaudo
se. Tikrai, jis žino, kad vaikam bloga, bet kodėl? Sauliukas numirs 
dėl to, kad jis negauna pieno nei minkštos duonutės, dėl to, kad 
streikas. Ak, to Regimantas nesupranta, to jis nežino. Dabar jau 
bloga ir seneliams, ir visiems vargšams be galo sunku. Truputį 
pakentėti? Bet jie mirs... Ir seneliai, ir Sauliukas... Reikia aukų? 
Bet kodėl gi tomis aukomis turi būti kūdikiai, kodėl silpnieji? Jų 
krauju pirkti miestui laimę, jų kančioms gesinti luomų neapy
kantą... i ' _

Prieš Karilę švisteli ištįsęs Sauliuko veidelis — jis mirs, 
'jei šiandie arba nors rytoj negaus gero pieno. O jis, Regimantas 
Siviltas, kalba, kad dar negalima nusileisti, kad reikia laikytis, kol 
miestą suspaus dar didesnis vargas. Tegu visi baltarankiai pajun
ta, ką reiškia, kai pūslėtoji ranka pasitraukia nuo kasdienio darbo. 
Tik tokia kaina bus nupirktas darbo žmogui jo teisių ir laisvių pri
pažinimas.

Regimanto veidas švyti dideliu įkvėpimu, jo akys dega darbo 
žmonių meile, jo žodžiai kursto ir kelia minią ištverti kovoje iki 
galo ir laimėti, sutriuškinti priešą.

Garsūs valio plėšia seną skardinį stogą. Ir senis Laurynas, , 
begalo patenkintas, kad dar kelias dienas jo šluotos gulės, net pa
metėdamas savo sulamdytą skrybėlę, irgi staugia valio. Minia dega.
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Suliepsnojo staiga ir Karilės širdis.
— Streikui turi būti galas... Turi būti. O! jie iš proto eina! 

Bet ji, Karilė, ji turi jam, Siviltui, ji turi jiems visiems pasakyti, 
ji pasakys, kaip baisiai kenčia seneliai, kaip miršta prieglaudose 
mažieji, jos Sauliukas — taip, jis dabar tikrai miršta, — kiek var
go turi seselės vienuolės paskutinį trupinį atiduodamos išbadėju- 
siems gatvės vaikams...

Karilė iriasi per minią. Ji negirdi Gimbo įspėjimų, ji nemato 
pašaipingų veidų, ją palydinčių, ji nejaučia įerzintos minios niuksų 
į pašones...

Pirm negu Regimantas baigs, pirm negu visi ką nutars, ji 
papasakos jiems viską, viską tokiais žodžiais, kad... Juk jie turi 
širdį!

Mergina sustojo valandėlei prieš kalbėtoją ir, pakėlusi įkai
tusį veidą, degančiomis akimis seka jo lūpų judesius, jo akių žai
bus, rankų mostus ir nutaria:

—■ Ne, jis nesupranta, jis nežino, kaip sunku dabar mažie
siem ir silpniem, kai mieste ima įsiviešpatauti sauvalė, kai padėti 
jiems nieks nedrįsta. Be to, juk nėra nė kaip padėti — į miestą 
duonos kąsnį nebent kišenėje galėtum įnešti. Visi keliai ir take
liai užsprausti streiko sargybiniais. Visur tik ir pasakoja, kad ten 
matė mušant ūkininką, kuris gabeno į miestą grūdus, ten užpultą 
moterį vejamą, tolyn nuo miesto, o jos ąsočius su pienu sudaužy
tus ir pieno upę nutekėjusią net į pakalnės pievas. Bet Regimantas 
tikriausiai to nežino. Ir ji, Karilė turi todėl būtinai kalbėtieji 
kalbės.

Studentas pastebi prieš save degančias merginos akis, bet ne
supranta, ko ji čia nori, ir jis kalba toliau — tik jo kalba dabar kiek 
prigęsusi. Pastebi merginą ir klausytojai — viens per kitą stiepda
miesi žiūri jie į skaisčiai mėlyną jos kepuraitę. Minios dėmesys nuo 
kalbėtojo nukrypsta, ir tasai, pasijutęs vienas, nutyla. Tą akimirką . 
pasigirsta skambus moteriškas balsas.

— Regimantai, streikas turi baigtis tuojau, nes mirs badu prie
glaudų seneliai ir tie mažieji... Sauliukas... Vienuolynas jau neturi 
duonos nei miltų jiems maitinti... — tai kalba Karilė.

Jo^ balsas, tariant paskutinius žodžius, pastebimai drebėjo. Ji 
stabtelėjo valandėlei, kad surinktų daugiau minčių — prisiminė 
brolį Jūrą kalėjime — gal dar apie kalinius ką pasakyti? Bet po to 
jau nebeprabilo. Minios įkaitęs protas greit veikė. Į merginą smigo 
viena po kitos strėlės — žodžiai.

— Ji nemūsiškė! "
— Ak ta, iš didžiojo kiemo...
— Dirba vienuolyno kepykloje...
— Nestreikavo... ■
-— Vaikų, senelių jai pagailo, valkatai...
— Vienuolių išperėta višta!..
— Šalin su ja!*' ’W* ... i • . ' .Žodžiai krito’taip greit ir staigiai, ir kaip aštrūs kirčiai smigo 

į merginos sąmonę, kad ji susigūžė ir nė pajudėti nedrįso. Aišku 
"r * . . t ' ‘ . ...
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buvo, minia nesuprato, nesuprato ir Regimantas, bet kalbėti dau
giau, ji žinojo, nekalbės.

Staiga pro tą minios triukšmą švilptelėjo kažkas ore ir skau
džiai dungstelėjo jai į nugarą — po kojų nusirito didokas apipuvęs 
arbūzas. Mergina susverdėjo dairydamasi, kas tai būtų, b minia 
nusikvatojo.

— Bravo, taip ir reikia jai, — pagyrė kažkas „drąsuolį“.
Po to antras, trečias smūgis. Mergina sudejavo ir dairėsi kur 

pabėgti. Bet kelio niekur laisvo nebuvo, tik smūgiai: Iš visur krito 
atmatos, šiukšlės, gelžgaliai, akmenys... jau dabar dešimtys, šimtai 
rankų pakilo. Įkurstyta minia prieš išnaudotoją priešą, dabar leng
vai tą priešą radusi, liejo savo pagiežą.

Ant paaukštinimo tebestovėjo Siviltas.
— Nurimkit, draugai, ko jūs pašėlote? Ta mergina niekuo ne

kalta, ji nesuprato visko kaip reikiant... Draugai... prašau... — šaukė 
vadas. f

Bet draugai kvatojo, staugė ir šėlo — puiki pramoga.
— Galvijai, žvėrys, liaukitės, — rėkė dabar iš visų jėgų stu

dentas, matydamas geruoju nieko nepešiąs.
O Karilė jau šlijo į šalį. Ji viena ranka braukė nuo veido 

kraują — pramušė jai kaktą — kita ranka stengėsi sugriebti kokią 
atramą. :

Regimantas Siviltas, tokią ją matydamas, iškėlė abi rankas, su
spaudė kumštis ir dar kartą riktelėjo, bandydamas minią sudrausti, 
bet veltui. Tada jis paleido susirinkimo vadžias — liko tik viena, 
išgelbėti merginą. O ji šią valandą jau krito ant žemės be sąmonės, 

a

Įšėlusi minia siūbtelėjo dabar artyn. Kažkas spyrė gulinčiai 
į šoną. Regimantas, jau šokdamas nuo kalbavietės, siektelėjo tajam 
kieta kumščia į veidą. Pastūmė į šalį dar kelis. Bet tie jo žygiai mi
nios nenuramino. Vyrai, įpratę prie muštynių, nuo to dar daugiau 
įsiuto. Tas, kūris prieš valandėlę taip gražiai kalbėjo, kuris vadino 
juos gražiausiais vardais, žadėjo rojų žemėje, dabar juos muša. Ir 
tai dėl kažkokios mergiščos. To jau perdaug.. Jie surėmė merginą 
užstojusį jaunuolį geležiniais delnais. Tos pačios rankos prieš va
landėlę, džiaugsmą ir dėkingumą vadui reikšdamos, mėtė kepures 
į aukštį, o dabar smaugė jį.

— Sudorosim, sudorosimi, kaip kirmėlę... — šaukė įniršę balsai.
Nebe merginą gelbėti galvojo dabar Regimantas, bet pats va

davosi iš mirties spūsnių ir žvilgčiojo šen bei ten, ieškodamas kokios 
išeities, ir jo žvilgsnis užkliuvo ant atmauktos sušilusio Gimbo ke
purės. Viltis švystelėjo studento akyse, ir jis* nežmoniškomis pa
stangomis išveržė iš savo krūtinės šauksmą:

— Gimbai, policiją, greičiau!
❖

■ v •

Po pusvalandžio kautynių vietoje buvo tylu. Viename garažo 
gale stipsojo būrys suimtųjų, kitus, tik pavardes surašiusi, policija 
paleido. Kitame gale gydytojas tvarstė kruviną Karilės galvą. Mer
gina netik sudaužyta, bet ir kojomis sutrypta, gulėjo dabar pakelta 
ant kalbavietės — vienintelės vietos, kur galima buvo sužeistąją pa-
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guldyti. Šalia stovėjo apdraskytas ir aplamdytas Regimantas, o ant 
žemės sėdėjo senis Laurynas ir neva užkrėstas akis šluostė, bet tai 
buvo ašaros.

— Juk ta mergaitė gali mirti, ji mirs. Ir kai lydės ją į kapus, 
žmonės kalbės, kad tai ta, kur iš didžiojo kiemo. Iš to kiemo, kurį 
kas rytą šluoja jis, Laurynas, buvęs baidokininkas. Tas Laurynas, 
kuriam Karilė jo vienatvėje buvo saulės spinduliu, kuriam ji ligoje 
tarnavo, kuriam dažnai pakišdavo skanėstą iš kur gavusi. Ir tas 
Laurynas tiek pakvaišo, kad įsigeidė streikuoti, streikavo, o streikas 
užmušė Karilę. ' •

— Prakeiktas streikas, — nubaigė balsiai tylias savo mintis 
senis.. ' .

Tarp tų dviejų grupių vaikščiojo susirūpinęs ir sujaudintas 
Gimbas. Kai kitą dieną jis nuėjo į kalėjimą pas Karilės brolį Jūrą 
ir nupasakojo jam įvykį, tasai pasakė:

— Ko norėjo, tą ir gavo. Ašgi jai sakiau, kad neitų pas vienuo
les dirbti, neklausė ir atsitiko nelaimė. Ir jums ne kas. Ar dabar 
jūsų kas klausys? Išdavikai, policijai atidavėt draugus...

— Kad tik ji gyventų, — sudejavo Gimbas.
Ar Karilė mirs, mes dar nežinome, bet streikas jau pasibaigė. 

Po porös dienų gyvenimas mieste grįžo į senas vėžes ir žmonės tą 
laikiną sąjūdį užmiršo. Tik Regimantas Sivil tas vis dar stebisi, kad 
jo planus suardė tokia silpna mergina. Taip, ji! Nes ji mylėjo artimą, 
gyvą, su krauju ir siela žmogų. Jai buvo gaila vargšų senelių, ma
žojo Sauliuko... O jisy Regimantas, gailėjo minios, kovojo už žmoni
jos gerbūvį.

— Tegu miršta, — galvojo jis, kam mirti reikia; — idėja turi 
laimėti ir po tb žmonės bus laimingi. Tiesa, kiti, bet žmonės. Jis 
mylėjo abstrakcijas, ji konkretų žmogų. Ir ji laimėjo.

Kai profesorius Zujus po kelių dienų pasiūlė Regimantui Si- 
viltui paskaityti naujausią socialinių teorijų kritiką, šis atsakė:

— Geriausia kritika — mūsų miesto nepavykęs streikas.
Mergina iš didžiojo kiemo laimėjo ir čia, Regimanto Sivilto 

širdy.

Merginos, kurios vaizduotės nėra sunaikinusios nieko nevertu 
flirtu, meilė yra tik ką pražydęs ankstybą pavasari sodas, į kurį jos 
nueina anksti rytą. Jame viskas ir visur žydi. Jos nesijaučia, kad gė
lėmis alsuoja, nes jos tuo netiki: dar peranksti. Uždarose širdyse 
tuno neregimas, paslaptingas susižavėjimo jausmas. Aušta aušra, 
o su ja ir viskas gema. Tačiau meilė, kuri staiga išskečia žiedus, ten 
jau tūuo iš anksčiau.

HENRY BORDEAUX
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K. GRIGAITYJE.

ŠUllVOje'

Atėjau čia su prašymą pluoštu
Ir nieko neatnešiau Tau
Užplūdo tik ašaros sielą, "
Ko melst — nežinau.

Atėjau nusilenkt prieš tą akmenį,
Kurs nuo lapą daug metą jau dyla...
Ak, įdėk mano gyvąją Širdį
Į savo altoriaus kodylą.

Ir nieks daugiau
Iš prašymą mano tegul nepalieka. 
Tik pasakyk, Marija, 
Kelintas Tavo Širdy 
Tau aš kalavijas?..

M. MYKOLAITYTĖ

Išlydint
Atplaukei tu laivu iš tolo, 
Į tolius vėl tu išplauki.
Su širdžių skaudančia mergaitę
Ant kranto vieną palieki.

Gal į rankas paslėpus veidą
Ji tuoj pravirks, kaip mažas vaiks.
Bet išplauki tu ir negrįši.
Tu išplauki — tu Ilki sveiks.

Kokia trumpa jūs buvo laimė!
IŠ viso laimė ir trumpa.
Nunėrė jūra jį, kaip šapas 
Sraunia pavasario upe.

Bet neliūdėk, jauna mergaite, 
Tau nepritinka daug liūdėt. 
Be atmainos veide išmoki 
Laime sutikt ir palydėt...

r* Iš eilėraščiy rinkinio „Akys pro vėduoklę“.
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DANUTĖ LIPČIŪTĖ
Į 
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Ir žemuogėj ir smilgoj, 
Ir rytmečio rasoj, 
Sau meilės prisiraškėm 
Dūzgiančioj lankoj —

Suvarstėm į karolius 
Raudonais putinais, 
Iškaišėm džiaugsmo klėtis 
Ir saule ir žiedais

. J.

Ir pradalgėse pievų
Ir avižų gubuos 
Suradom laimės juoką, 
Šermukšnės kuždesiuos! i

Kai užbučiuota snaigių 
Žemė sapnuos paskęs, 
Baltam džiaugsme į laimę 
Išskleisime būręs...

žibutėm,Su pirmom 
Dainomis vyturių 
Išbėgsim vėl į saulę, 
Išpraustą rasų.
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KAROLĖPAŽĖRAITĖ
* • I t

■ r • • . - t

įspūdinga diena Ciuriche
• • . ■ • • .

Griausmingas patrankos šūvis prikėlė iš saldaus miego, po 
ilgos kelionės svetimoj šaly. Ir užmigti jau neduoda. Šūvis po šū
vio. Ir jų tiek, kiek skaitoma Šveicarijoj kantonų.

Nespėjo nurimti sudrumstas oras, kai suskambo Ciuricho 
varpai. Ne tik Ciurichas — visa Šveicarija skambėjo. Ir aidas plau
kė iš miestų ir kaimų į kalnus, nėrė per tamsius tunelius, gulė ža
liuojančiuose šlaituose, kur ganosi šėmos karvės su įvairiagarsiais 
skambučiais, ir vėl kilo į kalnus ir iš ten ūžiančiu kriokliu pra
muštgalviškai leidos žemyn.

Greičiau į gatvę. Kiek ūkanota. Tačiau ryto pilkumą nu
skaidrina marios rausvų su baltu kryžium vėliavų. Tos vėliavos 
leidžiasi nuo aukštų namų ligi šaligatvio. Kai kur tarp valstybi
nių vėliavų kyšo atskirų kantonų arba kitų tautų vėliavos. Lan
gai ir balkonai žydi. Taip, rugpiūčio 1 diena Šveicarijai reikšmin
ga. Sukanka beveik 700 metų, kai atgauta laisvė ir nepriklau
somybė.

Gatvėse susigrūdimas. Žmonės kukliai, bet švariai ir sko
ningai apsitaisę ir visų malonūs, linksmi veidai. Ir nepamatysi nė 
vieno, kuris nebūtų pasipuošęs baltu — raudonu muarįnio šilko 
su metaliniu kryžium kaspinėliu, įstatytu į nejuostančio metalo 
rėmelius, kur išgraviruota data.

— Kas čia per ženklas? — klausiu inteligentiško vyruko 
tramvajuje, arba trame, kaip šveicarai vadina.

— Tai mes aukojame kasmet per Tautos šventę kokiam lab
daringam tikslui. Šįkart šveicarų Raudonajam Kryžiui. Turbūt, 
jum žinoma, kad Raudonasis kryžius įkurtas Šveicarijoj, todėl jis 
ir savo vardą ir ženklą pasiskolino iš mūsų valstybinės vėliavos. 
Mūsų vėliava vaizduoja taiką ir 'pergalę per kraują. Raudonojo 
Kryžiaus vadovybė paėmė tą pačią vėliavą, tik sukeitė spalvas. 
Dabar dėl aukos ženklo. Nemanykit, kad kasmet toks pat ženklas 
būna. Anaiptol ne. Kiekvienais metais mūsų menininkai pagamina 
kitokį ženklelį. Mės su malonumu aukojam tą franką kartą į me
tus ir šią plaketę saugojam, kaipo gražų atminimą tautos šventės. 
Kiti apsikarsto visą krūtinę. Tokiu būdu šią dieną bus surinkta 
pora milijonų frankų. Tai jau graži suma.

Iš tikrųjų, malonu aukoti, kada gauni atminimui tokį gražų 
menišką dalykėlį, kuris ne tik primena, kad paaukojai gražiam' 

v tikslui, bet ir kelia patriotišką jausmą. Reikia pastebėti, kad švei
carai dideli patriotai.
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Štai atšviečia dvi gražuolės šveicaraitės tautiškais drabužiais. 
Tai aukų rinkėjos. Skubu atiduoti franką. Žiūriu, kad ir kiti lietu
vių ekskursijos dalyviai patys ieško rinkėjų, kurios traukia visų 
akis. Kiekviena pora apsitaisiusi kitokiais drabužiais. Labai ori
ginališki tautiški kostiumai ir įdomios skrybėlės. Pasirodo, kad jos 
suvažiavo iš kitų kantonų. Kiekvienas kantonas tūri savo speci
fiškus tautiškus drabužius.

Tautos šventės proga Mūnsterbergo aikštėje buvo reformatų 
pamaldos, po to įvyko kariuomenės, šaulių, skautų ir visuomenės 
organizacijų ir amatininkų grupių paradas. Jungtiniai vyrų cho
rai rimtai sugiedojo keletą patriotiškų giesmių.

Programoje numatyta Landesmuseumo lankymas. Tai tur
tingas ir įspūdingas savo struktūra ir turiniu muziejus. Nustebau, 
pamačiusi viduj daug mažų laiptelių ir nevienodo aukščio lubas. 
Tai todėl, kad šis muziejus buvo kuriamas pagal eksponatus. Bu
vo iš anksto numatyta ir išmatuota, kiek ruimo užims iš pilių ir 
vienuolynų atvežtos salės, kokia šviesa reikalinga tūlam ekspona
tui ir kitokie daromi skaičiavimai. Todėl jauties lankąs ne muziejų, 
bet įvairių epochų tikrovę.

Senoviškuose didikų kambariuose patraukė - visuotinį dėmesį 
originalūs, dar niekur nematyti, pečiai, pastatyti drauge su pato
gia kėde, kurioje kadaise ilsėdavosi ir šildydavosi senutės. Balto
se blizgančio pečiaus paviršiaus plytose išdeginta įvairūs pieši
niai, su eilėmis ir aforizmais tikybinio, dorovinio ir meiliško tu
rinio. Čia gali rasti surašytą ir iliustruotą visą šeimos gyvenimo 
istoriją. Tokia įdomi kronika kelia žiūrovui gyvus praeities vaizdus.

Laiptai veda į aukštybes. Senoviškų, rūbų skyrius. Stovi po 
stiklais iškilmingos damos pūstais sidabro rūbais ir tokiąis pat 
rankinukais ir atrodo, kad kažko laukia. Gal jos laukia tų įmant
riai apsirengusių kavalierių, taip pat uždarytų stiklo kalėjimuose. 
Čia pat matysi ir miesčionių luomo ir kaimietes moteris, savotiš
kai aprengtas. Ir tos žiūri iš po stiklo.

Taip pat įdomus religinis skyrius ir ginklų salė. Tame mu
ziejuje teko pamatyti išreikštą visą Šveicarijos kultūrą.

Po pietų, kuriuos mums pagamino buvęs neguso virėjas (bent 
mums viešbutyje taip buvo pasakyta), išvykom į Reino krioklį. 
Važiavom autokaru pro vynuogių šlaitus per milijonierių kaimą, 
kur vilos senoviško šveicariško tipo ir nauji namai statomi to pa
ties stiliaus.

Pasigirdo krintančio vandens šniokštimas. Didingas krioklio 
vaizdas, Vanduo putodamas daužo aukštas uolas, išsikišusias iš 
vandens. Ant aukščiausios uolos iškelta valstybinė vėliava. Net 
šiurpas ima pamanius apie drąsuolį, pasiryžusį tautos šventės pro
ga iškelti tokioj vietoj vėliavą. Tačiau įsižiūrėjus paaiškėja, kad 
prie to iškyšulio galima priplaukti motorine valtimi ir laipteliais 
pasikelti. Šioj vietoj Reinas daro vingį aplink žaliuojančią salą ir 
nūo jo matyti melsvos snieguotos kalnų ^viršūnės. Rudenį, saulei 
leidžiantis, kalnai įgauna nuostabias varsas: pradedant raudo- 
niausia, kuri iš lėto laipsniškai pereina į oranžinę ir toliau į geltoną. 
Pasakiškas gražumas. Nebereikalo milijonieriai tokiose vietose
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Kodėl aš rengiau Lietuvos isto
rini žemėlapį ir kaip man ) 

sekėsi darbas? 
* '"^1 y

. 5 
. F ' ' . ' , 't

Gyvenimas žengia pirmyn, ir pedagogika taip pat stengiasi j
derintis su ta pažanga. Vaizdingumas yra šių laikų pedagogikoje J
vienas iš pagrindinių reikalavimų. Užuot tik kalbėjus mokiniams j
apie kokius naujus dalykus, būtina yra tuos dalykus jiems parodyt. J

Istorijos mokslas irgi turi įvairių vaizdingumo priemonių, s
kurių tarpe, gal, labiausia praplitusi priemonė ir tinkanti visokio į
amžiaus mokiniams, yra istoriniai žemėlapiai.

Kalbant apie kurį nors kraštą, reikalinga žinoti, kur jis ran
dasi, kokius kaimynus turi, ar turi jūrą ir. upių susisiekimą, ko- f
kie žymesni miestai ar politikos centrai, koks vyko sienų keitimasis, į
žymesnės mūšių vietos ir k. Be istorinio žemėlapio tuos dalykus tin
kamai suprasti ir žinoti beveik neįmanoma.

statosi sau vilas. Reino krioklys laikomas vidurinėj Europoj di
džiausiu ir gražiausiu.

Pavakare išplaukėm laivu Ciuricho ežeran. Nuo tiltelių pa
kilo pulkai žuvėdrų ir sveikino mūsų laivą klykaudamos. Aukštus 
krantus dengė rūkas. Nematoma ranka pradėjo jį sklaidyti. Iš kaž
kur išlindo spindinčios akys. Štai dar ir dar. Iš anapus kranto su
tartinai sumirksėjo neaiškūs, blankūs taškai. Jau ištisi kalnai spin
di, mirksi. Tai miesto ir kaimų žiburiai. 20 valandą/vėl suskambo 
varpai ir ant kalnų išsidriekė ugnies liežuviai. Toki laužai pirmą 
kartą buvo užkurti 1291 m. kaipo ženklas šveicarams susivienyti 
ir pasiskelbti nepriklausomais. Ir nuo tada tos ugnys kartojasi kas 
metai.

Grįžtant mus apakino varsų jūra. Tai Ciurichas pasipuošė 
spalvotomis reklamomis. Mūsų iliuminuotas laivas linksmai plau
kė pro ištysusias spalvotas mirgančias tamsiame ežero veidrodyje 
juostas į krantą.

Turbūt niekuomet mes, mačiusieji ir neseniai atgavusieji 
laisvę, neužmiršim krašto ir žmonių, kurie jau šimtmečius šven
čia savo tautos šventę taip pat nuoširdžiai ir gyvai, lyg pirmą ne
priklausomybės dieną.
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Visuotinei istorijai tutime daug žemėlapių, vaizduojančių įvairias epochas. Ypač daug jų turi vokiečiai. Ir mes naudojamės jų leistais žemėlapiais. Nors jie yra taikomi vokiečių reikalams ir juose randasi daug nereikalingų ne vokiečiams smulkmenų, kas iš dalies kenkia žemėlapio aiškumui, bet, nesant savo leidimo, galima jais vadovautis.Lietuvos istorijai iki šiol istorinio žemėlapio visai nebuvo, nors lietuviams savo krašto praeitis labiausia turi būti žinoma* • ’ * ' ’ ir aiški.

O. Girčytė-Maksimavičienė,
Lietuvos istorinio Žemėlapio autorė su savo šeima: vyru, dukrele ir sūnumi. O. 
Girčytė-Maksimavičienė 192Z m. yra baigusi Lietuvos Universiteto Humanitari
nių. Mokslų Fakulteto istorijos skyrių. Mokytojos darbi dirba nuo 1923 m. Da
bar dirba Panevėžio mergaičių gimnazijoje vyresniąja mokytoja, be to, jialy- 
vauja spaudoje ir dirba visuomeninį darbą Yra apdovanota Vytauto Didž. or
dino medaliu ir Gedimino ordinu IV laipsnio

y ■Jausdama didelę spragą, nekartą raginau kolegas istorijas mokytojus, kad imtųsi kas pagaminti žemėlapį. Į savo raginimą dažniausia gaudavau atsakymą, kad žemėlapis reikalingas, daryt jį reikėtų, bet reikią pačiai imtis to darbo.Ėmiau rimtai galvoti, ar negalėčiau aš jo padaryti. Darbas nelengvas, nes reikia daug tyrinėti, skaityti, sekti įvairius žemėlapius.• ■ ; ’ ■ . • 475
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Dar gąsdino mane imtis šio darbo, kad Lietuvos istorija, nors tur- į
tinga ir lietuviams garbinga, bet pačių lietuvių tinkamai neištirta; i
neturime arba bent tada, kai galvojau apie darbo pradžią 1930 me
tais, neturėjome lietuviškai parašytų didesnių studijų nei monogra- į 
fijų. Ryžausi graibstytis po svetimas literatūras. Darbo nesibaidžiau. į

Kiek daugiau rūpesčio teikė, kas man nubraižys tą žemėlapį. i 
Pati nesijaučiau sugebėsianti.

Matydama, kad mano vyras, artilerijos karininkas, nuolat J 
rausiasi po žemėlapius, braižo visokias schemas ir žemėlapius, ėmiau 
kalbintų ar ųegalėtų jis padėti mano reikale. Pradžioje sakėsi ne- !
turįs laiko, nežinąs, ko aš norinti. Po ilgų įtikinėjimų pasisekė lai- J
mėti — jis apsiėmė braižyti. j-

’ ■ . ■ '-t

Prisipirkau visokių žemėlapių ir atlasų, apsirūpinau istorine 
literatūra knygynuose, pas kęlegas, pas profesorius, universiteto 
bibliotekoje ir net išsirūpinau, kad galėčiau nuolat jos gauti uni- [ 
versitete išsivežtinai. . !

i 
' . • '■.**’ *- ■ 1

Braižyti pradėjom 1932 metų rudenį. Kadangi buvo dirbama j 
atliekamu nuo tarnybos laiku, tai nesparčiai žengėme pirmyn. Be 
to, teko taikytis, kai abu su vyru esame laisvi, nes aš be jo nemo- J 
ku braižyti, o jis be manęs nežino ką braižyti. Pagaliau ir aš nevi- 
sada galėdavau griežtai teigti dėl vienų ar kitų istorijos klausimų. 
Tekdavo važiuoti į Kauną, kreiptis į žinovus ar ieškoti atatinka
mos literatūros.

Buvau suprojektavusi ruošti du žemėlapius — vieną iki Lietu
vos didžiosios galybės laikų, antrą Lietuvos mažėjimo, įnešant, ži
noma, atatinkamų epochų ir kitus davinius, nes numačiau, kad į 
vieną jokiu būdu negalima sutalpinti visos'Lietu vos istorijos davinių.

1 ' . * • 1 • . J ■■

Pirmąjį žemėlapį baigėm 1934 m. pavasarį, ir aš jį įteikiau 
Švietimo Ministerijai, prašydama aprobuoti ir išleisti. Per vasarą 
jis ten išgulėjo, o rudenį sužinojau, kad principe Švietimo M-ja su
tinka išleisti, bet nori, kad žemėlapis apimtų visą Lietuvos istoriją, 
nes tai esąs brangus dalykas ir antros dalies greit negalėsią išleisti. 
Po ilgų derybų, kad visa istorija į vieną netilps, nes bus perdaug 
perkrauta, sutikau prailginti kiek galima ilgesnį laikotarpį ir kampe ' 
duoti mažą žemėlapiuką, kuris tam kartui pavaduotų netelpančius 
į vieną žemėlapį svarbesnius dalykus.

Teko vėl per žiemą padirbėti, nes reikėjo toliau studijuoti, 
’ rinkti medžiagą, braižyti. Dr. Juška buvo sukvietęs keleto istorikų 

pasitarimą žemėlapio reikalu, kuriame dalyvavo ir pulk. Šarauskas 
su pulk. Krikščiūnu.

Susipažinus su mano paruoštu žemėlapiu ir pareiškus kai ku
rių pageidavimų, buvo susirūpinta jo reikalingumu ir galutiniu pa
ruošimu spaudai. Kad jame atsirado kiek kartografinių netikslu
mų, pulk. Krikščiūnas apsiėmė jį perbraižyti Karo Topografijos Sky
riuje, tuo parodydamas, kad Krašto Apsaugos Ministerijai irgi rūpi 
savo krašto praeities tinkamas pažinimas.

Po to pasitarimo teko dar intensyviau padirbėti, kad, besiar- 
tint vasaros atostogoms, užbaigčiau tvarkyti istorinę medžiagą ir 
galėčiau įteikti Karo Topografijos Skyriui.
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j Po vasaros atostogų vyrą perkėlė iš Kėdainių į Panevėžį, tai
■ ir aš pasirūpinau ten persikelti. Iš čia buvo daug, sunkesnis sųsiži- 
j nojimas.su Kaunu. Teko prašyti gimnazijos direktorę p. Giedrai- 
i tienę, kad leistų turėti laisvų dienų. Gavau net dvi — pirmadienį 
i • ir antradienį.

Na ir pri važinė jau tą žiemą į Kauną! Nekartą šeštadienį po 
pietų išvykdavau, kad galėčiau darbuotis prie žemėlapio sekma- 

' dienį, pirmadienį ir antradienį. Mat, dirbąs karininkas, nebūdamas 
istorikas, pagaliau ir ne autorius, negalėjo pats vadovautis. Tekdavo 

; nuolat prie jo sėdėti, kol jis dirba ir net parūpinti darbo iki kito 
į atvažiavimo.
j Antradienio vakare grįždavau į Panevėžį, ir nuo trečiadienio
'j ■ ' . • - ■

7. prasidėdavo darbas gimnazijoje. Maždaug kas antrą savaitę taip va
žinėdavau, kol, pagaliau, baigėm darbą.

Bedirbdama tokį didelį ir atsakingą darbą, nekartą jau ir vil
ties nustodavau, ar prieis kada galas ar kas beišeis. Tekdavo pata- 

j rimų klausti pas profesorius Lappo ir Jonyną, kreiptis į p. Šapoką 
ir dr. Ivinskį. Vietovardžių reikalais tardavausi su prof. Balčikoniu, 

r dr. Skardžiumi ir dr. Saliu. Čia irgi didelį sunkumą reikėjo nugalėti, 
L nes nėra nustatyti istorinių vietovardžių pavadinimai.

Pagaliau 1936 m. vasarą pradėjo spausdinti ir, būdama atos
togose, gavau pirmąją korektūrą. Žinoma, labai apsidžiaugiau, ma
nydama, kad jau greit bus galas mano dideliems rūpesčiams, kurie 

i trukdo imtis bet kokio kito didesnio darbo.
Pasirodo, kad dar nebūta galo. Dar reikėjo dėl spalvų galuti

nio paruošimo spaudai bei dėl visokių derybų ir pasitarimų važi
nėt į Kauną. Taip išėjo vėl visi 1936—37 mokslo metai.

( Gale vasaros 1937 metų gavau žinių iš „Spindulio“ spaustu
vės, kad žemėlapis jau baigiamas spausdinti. Nuvykusi į Kauną, 
rugsėjo 6 dieną gavau pamatyti jau atspausdintą žemėlapį.

Belieka pasirūpinti paklijavimu, ir mokyklos išvys labai joms 
■ reikalingą žemėlapį. Jo dydis 165 X 150 em.
i Pagalvojus, kiek laiko ir energijos buvo į jį įdėta, net graudu 

darosi, nes daug jų nuėjo niekais dėl įvairių aplinkybių. Bene svar- 
biausia bus ta, kad aš pati nebūnu nuolat Kaune. Nuvažiavusi kiek 

j pastūmėjų darbą pirmyn, o paskui vėl sustoja vietoje. Buvo kai 
į ko ir kita...
j Pagaliau, po didelių pastangų ir ilgo laiko sulaukiau to, ko

• “, * J 1 * '**• ** » e \ ■

j taip seniai geidžiau. Nedrįstu girtis nei reklamuotis savo darbu. Tai 
< buvo tik pradžia, sunki pradžia. Bus žemėlapyje ir netobulumų bei 

■j klaidų. Laikui bėgant teks taisyt. Tuo tarpu bent bus užpildyta 
tuštuma, kurios per devyniolika nepriklausomybės gyvenimo metų 
niekas nebandė užpildyti. Jei bent dalimi mano žemėlapis padės tin
kamiau pažinti ir vaizduotis savo tautos praeitį, tai jausiuosi galė
jusi patarnauti tėvynei. Ir būsiu patenkinta.

Žemėlapį išleido Švietimo Ministerija, už ką esu labai dėkinga.

V
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_ EL. BUJOKAITĖ

Senoj koplyčioj
4

Šiandien Polei atrodė, kad ji galėsianti ypatingai gerai dirbti; 
koplyčia buvo pilna ryto saulės; pro atvirus langus ir duris dažnai 
įlėkdavo kregždės, žaibuodamos Savo baltomis pasparnėmis, bai
liai ir džiaugsmingai krykšdamos nardė jos po .džiūstančiais švel
naus f iįoleto skliautais. Šiandien darbininkai neateis, nes tuo tar
pu jų darbas buvo baigtas. Todėl Polė nutarė imtis didžiojo alto- 

. riaus paveikslo. Kažikada ten buvo stovėjusi medinė šv. Agotos, 
koplytėlės patronės, statula, kuri dabar riogsojo atremta tolimame 
bobinčiaus kampe. Ir jau buvo susitarta su klebonu, kad vietoj 
jos didž. altoriuje bus paveikslas.

Apsiginklavusi anglimis Polė atsistojo prieš didelę drobę ir 
išsiėmė bloknotą su škicais. Ji vertė lapą po lapo ir stengėsi vėl 
iššaukti vaizduotėje išnešiotą ir atbaigtą šventosios kentėtojos pa
veikslą. Tačiau tyros šviesos ir žydinčių pievos žolių pritvinku
sioje koplyčioje, mokyklos klasėse ir ankštame pastogės kambarė
lyje sukurtas pavydalas buvo toks blankus ir sustingęs! Ir kuo 
ilgiau ji žiūrėjo savo škicus, tuo sunkiau ir sunkiau jai darėsi, tuo 
labiau ir labiau ji nenorėjo imtis kontūrų.

- Tarpdury pasigirdęs pažįstamas kunigo vikaro balsas privertė 
ją atsigręžti: „Tai.dar trukdyti atėjo“ — pyktelėjo ji staiga visai 
sugedusia nuotaika ir šluostydama paišiną ranką, ji žengė . į sveiki
nusį. Saulėtame fone ji vos vos išskyrė jo veido išraišką iš po vėjo 
išpurentų tamsių plaukų kuokšto.

-— Tai kaip darbas vyksta? —- šypsosi jo kiek per stambios, 
vyriškos lūpos.

— Niekaip nevyksta — dar labiau niršta Polė, Kaunietė šv. 
Agota netinka Pašilių koplyčiai — ir suirzusi tampri menininkės 
ranka sušlameno bloknotą. — Buvau galvojusi žiemą, ir modelį 
buvau radusi. Dabar viskas veltui...

Ji išėjo ir atsisėdo ant didelių prieangio akmenų, padėtų vie
toj laiptų, kaskart trumpėj ančiame su bokšteliu koplyčios fontano 
šešėlyje. Po senais medžiais džiūvo nuo ryto rasos pajuodę, že- 
mėsna prasmegę keto kryžiai, apiberti salotinės spalvos aitriais 
svaigaus kvapo smulkiais klevo žiedais. Pas takelius ir patvoriuo
se stiebėsi šviežia ir sodri, iškaišyta pienių žvaigždutėmis, žolė. 
Pro medžių tarpus griuvo akmens zomato akmenys ištrupėjusiom 
kalkėm, o virš visko gulėjo skaistus žvilgančio šilko skliautas, pil
nas pavasario čiulbesio. Pilkame darbo chalate, kietai susirišusi
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galvą balta skarele, Polė netiek matė ir girdėjo, kiek juto pavasarį. 
Bet dabar ji visa buvo grįžusi į save: ją erzino negalėjimas užčiuop
ti viso vaizdo, kurio atskiri elementai kilo jos fantazijoje, veikiami 
tai gyvastingos saulės, tai, šviežių ryto spalvų, tai savotiškos su
krypusių, ir piaustinėtų kryžių nuotaikos.

— Nukopijuoki Tamsta negyvą, lietuvišką Agotą. Jai modeliu 
gal ir nebuvo gyvas žmogus, bet man ji atrodo lyg pažįstama, ir 
kunigas vikaras išnešė į durų šviesą apdulkėjusią statulą. Polė 
grįžtelėjo nenoromis, taisydamos atšauti ką nors labai specialiai 
menininkisko apie kopijas ir diletantizmą, bet taip ir pasiliko nus
tebus, tylėdama. Šventoji Palermos kankinė stovėjo atsirėmusi su 
aplaužyta palme ir nuskilusiu duonos kepalėliu rankose, aukštyn 
pakeltom aklom akim, aptrūpėjusia bronza auksiniuose plaukuose. 
Bet džiaugsmo ir pergalės ekstaze kvėpavo jos švelniai atmesta 
galva, kažkada išplauta grubiomis rankomis didelės intuicijos me
nininko savamokslio...

— Tai mano senelio darbas, kunige. Pasakojo kažkada ma
ma. Pastatykim ją vėl ant altoriaus, pažiūrėsim iš tolo. Niekuo
met aš nebuvau pastebėjusi to, ką pamačiau joje dabar. Aš im
siuos ko nors kito, o ją dar pastudijuosiu keletą dienų... Jau aš 
žinau, ko man reikia... Perskaitysiu jos gyvenimą pas Valančių, 
turbūt ir senelis bus jį skaitęs... — kalbėjo Polė dar sykį metusi 
akį į nehabilituotą statulą ant darbininkų sumindyto ir lentga
liais užkrauto altoriaus.

Kunigas išėjo paskui ją į kapines. Perle braukė kojomis jau 
nudžiuvusią žolę ir ėjo nuo vieno žemės kauburėlio į kitą.

—Tamsta neįsivaizduoji, kaip keistai aš jaučiuos! Čia pa
laidotos kelios mūsų šeimos kartos... Kiek kietų rankų, kiek dorų , 
ir karštų širdžių statė tuos spinduliuotus kryžius ant savo atmi
nimų kapų! O aš klaidžioju tarp jų ir stengiuos atminti kadaise už
mintą mįslę. Dalį jos randu visame apylinkės lygumos peizaže, dalį 
radau šiandien toj medinėj Agotoj...

— Ar nenuobodu? — bando užvesti lengvesnę ir aiškesnę 
kalbą kunigas. • ■ *’ —Kad dirbu — ne. Namie, kai užsimirštu taip. Bet tai retai
esti. Tas darbas užėmė mane — ką bedirbčiau, akyse pinasi orna
mentų, kombinacijų, paveikslų detalės. Net į laiškus nebeatsakau...

— Kurių tamsta turbūt daug gauni — vis tuo pačiu tonu kal- 
bėjo kun. vikaras.

—- Kai nerašau, tai ir negaunu —sausai atsakė Polė. J
Kunigas pajuto jos nepasitenkinimą. Pabijojo perstaigios sa

vo charakteristikos jaunos įdomios mergaitės sprendime ir rim
čiau paklausė.

— Šoniniuose altoriuose irgi bus jūsų paveikslai? Galima 
žinoti iš. anksto, kokie? —- truputis įronijos skambtelėjo jo balse.

f— Į dešinį kun. klebonas duos Nukryžiuotąjį iš bažnyčios — 
supratusi intenciją, neišsiduodama atsakė Polė ir sustojo vėl ties 
didžiosiomis durimis. Iš po nuleistų blakstienų šešėlis išnyko ir 
didelės tamsiai pilkos akys — drąsios ir gilios — pirmą sykį nu
slydo parudavusiu vyriškio veidu; — jis atkakliai žiūrėjo į žėglių
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ir kopėčių užgrozdotą koplyčią... Į kairįjį ^statysime šv. Juozapą, 
laimingosios mirties globėją. Tai jau užsakytas darbas ir aš bijau 
jo. Žinausi nieko gera nepadarysianti, nes neįdomu. Kun. klebo
nas net originalą parūpino kopijai margą, spausdintą paveiks
lėlį. Bandžiau ginčytis, bet nieko neišėjo.

Jis, atrodė, mažai tuo domėjosi. Atsirado vėl tarpdury. Kai
rėje bobinčiaus pusėje stovėjo nulenkusios galvas dvi didelės gip
sinio bareljefo figūros. Tarp jų — ištrupėjęs lotyniškas parašas. 
Gyviesiems gi kalbėti kas nors reikėjo.

— Tuos grafus „fundatorius“ paliksit?
— Taip. O čia, dešinėje, kun. klebonas leido man nupiešti 

tai, ką aš norėsiu.
— Na, ir ką panelė nutarei panorėti? — vėl tas pats erzinąs 

tonas.
Kol kas dar nieko. Tai bus paskutinis mano darbas šioje 

koplyčioje, tartum sintezė, ir, kartu, giliausias šios romantiškos 
vasaros įspūdis — rezonuoja mergaitė.

— Įdomu, kokios šventenybės formą jis įgaus? Turbūt tai 
bus senas, žilas atsiskyrėlis ties šaltiniu, po žydinčiais klevais, su 
kaukuole rankose? Tai argi būtų romantiška — nusijuokė atvi
ros, tamsios akys... Paskui — trumpas atsisveikinimas.

— O, nebūtinai... — staiga kažkokios nuotaikos baisiai su- 
rimtintas Polės balsas ir ji ilgai bando žiūrėti paskui tolstantį 
išplaukiančių žalsvai pilkų rugių bangose siluetą. Bet juodi neiš
pešioti antakiai greit susiartino — tarp jų gili raukšlė po balta 
skarele... 

r> ■

Mergaitė susieškoj o bloknotą ir pagal tai, kaip greituose 
tiksliuose škicuose ryškėja vaizduotėj išplaukianti figūra, jos vei
das giedrėja, raukšlelė kaktoje dingsta. Įsitraukusi į darbą, ji at
siduria ten, kur nėra viską slegiančios medžiagos ir viską tem
dančio, drumsto liūdesio...

* . *

■ - i

„Ne tai, kad tarp mūsų būtų kas nors aiškaus pasakyta, ne 
rašė Polė laišką savo draugei, atsisėdusi ant pažaliavusio ak

mens, — bet aš manau, kad ir jis, jaučiame, kad kažkas yra. Jis 
dažnai atvažiuoja dviračiu pasižiūrėti mano darbo, — į miestelį 
5 klm. Kartais su klebonu, arkliais. Dažniausiai kalba labai links
mai, Ironizuodamas, ypač anksčiau. Nepasakysiu, kad jo sprendi
mai apie meną nebūtų dažnai labai paviršutiniški, diletantiški, bet 
daug ką jis jaučia, ne supranta. Aš norėčiau tau viską teisingai per- 
duoti, bet bijau nepajėgsianti. Tu nė suprast negalėtum, ką tai reiš
kia... Bijoti kiekvieno susitikimo ir laukti, svajoti apie jį... Nega
lėti pažiūrėti į akis ir visą laiką jausti kitą, kažkokį nematomą, vi
dujinį žvilgsnį...

— Panele, klijai jau gatavi... Tokie permatomi, kaip sakėte — 
iš už koplyčios kampo pasirodo baltaplaukis Polės padėjėjas.

—: Tuoj, tuoj... palaikyk dar Polė nekantriai atsikrato ir 
vėl: „Dažniausiai mums asistuoja ar darbininkai, ar Petriukas, ku
ris dabar verda klijus ir jau ragina mane. Bet sykį jis rado mane 
vieną. Aš lakavau paveikslą, kuriuo visai nebuvau patenkinta. Die- 

480 ’

34



na buvo liūdna, po lietaus, ir aš visą laiką galvojau apie j į. Ir tarsi 
šaukiami, atsiliepė man žingsniai per drėgną žvyrių, o paskui 
girgždančiomis, supuvusiomis grindimis. Aš taip bijojau išduoti 
savo džiaugsmą ir buvo gera, kad gale j au nepaduoti savo suteptos 
rankos, nes ji būtų virpėjusi.. .

Mes kalbėjom apie šį, apie tą. Atrodė, kad laukėm, kuris 
ištars pirmą žodį. Ir taip būtų išvažiavęs kaip visuomet, palikda
mas man ir išsiveždamas su savimi tik neatsargius, kartais neišaiš
kinamus pusiaužodžius, tik keistus balso niuansus, tik vidury leng
vos ir nereikšmingos kąlbos pilną kažkokios kietos minties pažvel
gimą — tokį, po kurio nebesurandama daugiau žodžių. Jis papra
šė, kad ir nevisai rimtai, padaryti jo portretą. Bet tai buvo neti
kėta ir todėl aš atsisakiau greit ir pergriežtai.

— Kodėl?—paklausė jis tyliai, kaip bet kada ir įsismeigė 
į mane skaudi jo akių baimė apsirikti manimi.

— Todėl, kad aš myliu tamstą — norėjau sušukti. Ir būčiau 
tai padariusi, jeigu ne baimė pasirodyti stipresne už jį... Bet jis 
suprato viską ir tirštas kilnios, įžeistos ambicijos paraudimas už
plūdo jo skruostus, kaktą.

— Tiesa... Jūs neturite imtis tokio darbo sušnabždėjo jis dėkin
gai ir skaudžiai. Ir aš pajutau tvirtos ir karštos jo rankos paspaudi
mą — savo ant paveikslo rėmo uždėtoje rankoje.

Aš niekuomet nebuvau jutusi, kokia tamsi ir niūri, atrodė se
noji mano dekoruojamoji koplyčia, koks žemas ir sunkūs debesimis 
aptrauktas dangus per išdaužytus langus, kokios purvinos ir supuvu
sios dar nepakeistų grindų lentos, sutaškytos dažais ir kalkėmis... 
Buvo taip tylu, kad girdėjosi paskutiniųjų lietaus lašų teškenimas 
medžių lapuose... Paskui kažkur užgiedojo vienišas paukštis. Tu ži
nai, kaip retai aš verkiu...“

—- Panele, klijas ėmė tirštėti! Gal reiks atskiesti? — vėl pa
sigirdo šį kartą susierzinęs Petriuko balsas.

— Einu, einu... — Polė užvertė bloknotą ir skubiai nuėjo prie 
ugnies. Koplyčioje pyškėjo darbininkai, o nuo kapinių kalnelio buvo 
matyti nedidelė dirva, per kurią ritmingais judesiais ėjo mosuoda
mas rankomis vienmarškinis vyras ir girdėjosi lygus kertamų rugių 
čežėjimas. Paskui jį pakuopstomis linkčiojo toli atsilikusi, matyt, se
na moteris... Nematomame vieškely praūžė autobusas, palikdamas 
paskui save ilgą, gale platėjančią baltų dulkių juostą...

Polei pasirodė, kad jos pasaulis toks svetimas ir toks atskiras 
nuo viso kito gyvenimo.

•t *
*

— Panelė Apolonija man turbūt malonumą norėjote padaryti 
mano patroną piešdama? Labai džiaugiuos, ištikrųjų — kalbėjo kle
bonas, patenkintas apžiūrėdamas Polės pradėtą šv. Jurgį dešinėje 
durų pusėje.

— Taip, kunige klebone, tai Tamstai siurprizas, — susigriebė 
patvirtinti netikėtą klebono spėjimą Polė, nulipdama nuo aukštos 
savo sėdynės prieš pradėtą tapyti darbą.

— Labai malonu, ištikrųjų... Bet kodėl jo arklys ne baltas, 
kaip visur? Ir karalaitės nėra... Žmonėms sunku bus net pažinti,
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kas čia toks... Na, štai ir grindys įdėtos, ir langai. Viskas tvarko
je. Kitą sekmadienį šventinsim. Ne vienas parapijiečių atsimins 
ir tamstą, besimelsdamas, ypač giminės. Ta proga panelė užsuksite 
dar klebonijom..

— Kaip gaila, kunige-klebone, kad prieš tai būtinai turiu iš
važiuoti. Jau mokslas prasidės... ...

Kunigas vikaras lyg kad paskutiniųjų jos sakinių paragin
tas, ypatingai susidomėjo jau baigtų altorėlių išvaizda. Ir jie vieni 
tematė, kaip jis bandė suvaldyti savo staiga susiūbavusią per tris 
savaites sucementuotą ramybę, ir jie vieni tegirdėjo neužtvenkia
mą sunkų antplūdį....

— Kunige Viktorai, pabandyk nors Tamsta panelę perkal
bėti. Gal geriau pasiseks — pasivijo jį keletas klebono žodžių. Bet 
jis buvo per toli nuėjęs, ar labai nuveiktas pasigėrėjimo. Jį pa
žadino tik išeinančiojo kreipimasis:

— Palauk manęs, kunige. Aš čia užsuksiu, pas Štuopius. Jau 
kada noriu jį užtikti, bet vis nesugaunu. Dabar nebeištrūks — ir 
didelė, tvirta klebono figūra išskubėjo pro pataisytus vartelius. 
Kai jaunuolis vėl grįžo į duris, Pole tvarkė, statinėjo dažų puodus, 
trynė teptukus.

— Kaip gaila, kad Tamsta išvažiuoji dar prieš savo išpuoš
tos koplyčios šventinimą — kunigas Viktoras bandė kalbėti lais
vai ir nežiūrėti į ją.

— O Tamstai negaila buvo tris savaites palikti vieną atsisky
rėlę kapinėse po klevais, su kaukuole rankose — išsiveržia lyg 
potvynis ilgų ilgesio dienų troškintas šauksmas. Išsiveržia pro ne
rūpestingai šypsančias, lyg svetimas mergaitės lūpas. Kaip ji no- < 
retų jį sugrąžinti! ~

Ji stebisi, kodėl jis taip ilgai tyli. Ir susitinka jo išmetinėjimų 
ir liūdnos maldos pilnas akis visai netoli nuo savųjų. Ji prisimer
kia ir pro svaigulį girdi tylų balsą:

— Buvo kelios naktys — tvankios ir baltos, kad aš klaidžio
jau čia, prieš jūsų drobes ir tarp jūsų dažų... Aš jausdavau ir tuo
met jūsų buvimą, nes visur čia jūsų pėdsakai... Aš maldavau še
šėlių, kad jie išduotų mane Tamstai ryto metą... Bet matyt Tams
tos aš negalėjau ir neturėjau matyti nuo to pirmojo karto klebo
nijoje. Grįžusi namo atostogų manęs čia neberasi...

Polei pro griaužiantį širdies plakimą vistik blyksteli sąmo
nė, įpratusi pastebėti pirmiausia formą: Nukryžiuotasis šoniniame al
toriuj taip įdomiai komponavosi su prieš ja buvusiu veidu. Tarp jų 
tiek panašumo, kiek jo gali būti dviejuose kenčiančiuose veiduose...

—7 Tiesa, tamsta atsimeni, kunige, kad aš žadėjau čia, prie 
durų, palikti savo vasaros giliausią įspūdį? — Polė klausia, lyg 
gražiausią pasaką sekdama. Ir nebereikėjo daugiau sakyti — jis 
atpažino save tvirtai lūpas sučiaupusiame, spindinčiomis akimis 
karžygyje ant išėlusio arklio virš kažkokios neaiškios, virpančios 
devingalvės masės...

----- ...Tik vietoj karalaitės su karūna ir baltuose rūbuose aš pa
darysiu kryžių... Tačiau jie juk abu vieną ir tą pati reiškia.

Išgirdo dailininkės aiškinimą įėjęs Petriukas.
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B. TURSIENE

Šių dienų knygnešės
Prieš spaudos atgavimą, Lietuvos moterys, kartu su vyrais, 

plačiai dalyvavo lietuviškos knygos platinimo darbe. Daugiausia 
religinių jausmų vedamos, moterys platindamos knygas kovojo 
prieš pravoslaviją, prieš rusų kalbą bažnyčiose. Takeliais ir miš
kų šunkeliais keliavo lietuviška knyga iš Prūsų, ar tai buvo ele
mentorius, maldaknygė ar laikraštis, ir per žmonių rankas pasiek
davo kiekvieną Lietuvos kampelį. Taip sunkiai atgabentas knygas ' 
slėpdami nuo nereikalingų akių, žmonės galėjo šviestis tik skai
tydami namie. Prie ratelio, moterys, spaudos draudimo laikais, net 
sukūrė savotišką mokyklą — „vargo mokyklą“, mokydamos rašto ir 
maldos iš taip ujamos žandarų lietuviškos knygos. Po tokios pa
mokos, poilsiui buvo daina, pasaka ar patarlė. Ir tik tokiu būdu 
lietuvė išlaikė savo kalbą, mokėsi rašto. Pirmiausia knyga, o vė
liau kardu kovojome dėl Nepriklausomybės. Neskaitlinga Lietuvos 
šviesuomenė, vos tik spaudą atgavus, kūrė prie jaunimo organi
zacijų slaptas bibliotekas, kurias negailestingai išardė Did. karas. 
Lietuvai atsistatant moterys visuose darbo srityse ėmė dirbti gre
ta vyrų. Čia mes matome mokytojas, gydytojas, valdininkes, agro- 
nomes, bibliotetininkes, visuomenės veikėjas, kurios ir kultūrina
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kraštą ir patarnauja jo gyventojams. Ūkininkės gamindamos kraš
to ekonomines gėrybes — sviestą, kiaušinius, bekonus, galvijus ir

• tt., mažiau turi laiko atsidėti vaikų švietimui. Čia joms į talką atei
na pradžios mokykla. Kraštas kultūriniai ir ekonominiai progre
suoja. Įvedus privalomą pradžios mokslą, krašte greit neliks anal
fabetų. Nauju bibliotekų įstatymu, išleistu 1936 m., prasidėjo vėl 
nauji laikai suaugusių ir vaikų švietime. Knygos per bibliotekas 
geriausiai pasklys po visą Lietuvą. Kokia nauda iš pradžios moks
lo, jei asmuo baigęs mokyklą paskaito tik laikraštį, arba po dešimts 
metų jau vos pasirašo. Tokius rezultatus patyrė kiti kraštai. Tad 

v XIX šimt. pabaigoje prasidėjo judėjimas dėl bibliotekų steigimo.
Bibliotekos pirmon eilėn turėjo ateiti liaudės mokytojui į talką. 
Su bibliotekų steigimu kartu atsirado ir nauja bibliotininko pro
fesija. Ši profesija pareikalavo pasiruošimo ir pasišventimo. Bib
liotekos, buvusios knygų kalėjimais, atidarė savo duris kuo pla
čiausiai visuomenei. J. A. V. ypačiai kilo švietimas, kultūra, dėka 
pasišventusių bibliotininkių, kurios tam darbui atsidavė visa siela 
ir tapo pavyzdžiu kitiems kraštams, Tą darbą atliko daugumoje 
moterys, kurios rado tame darbe pilną pasitenkinimą. Jos neša kraš
tui ir visuomenei didelę naudą. Daugelyje kraštų, kur bibliotekų
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yra tankus tinklas, labai gerbia bibliotininkes, ir yra net kam 
tikros šventės, kada tos kuklios darbininkės yra skaitytojų pager
biamos ir apdovanojamos.

Susikūrus mūsų valstybei, iš pradžių bibliotininkų buvo ma
ža, bet gyvenimas jų pareikalavo ir jie atsirado. Į darbą stojusios 
moterys akademinėse ir centralinėse bibliotekose tinkamai užsi
rekomendavo savo darbu ir sugebėjimais. Dabar atėjo eilė pasi
reikšti miestelių ir kaimų bibliotininkėms. Bibliotininkė savo 
apylinkėje turi būti moderniška knygnešė. Šiame darbe mo
terys yra geros darbininkės ir jos gali daug gero padaryti, tik nerei
kia į savo darbą žiūrėti kaip į oficialų pareigos atlikimą. Čia įdėjus 
savo sielos ir dirbant su šypsena galima labai daug laimėti. Reikia 
nepamiršti, kad į bibliotekas ateina žmonės įvairių reikalų vedami. 
Tik maža skaitytojų dalis moka surasti sau reikalingų žinių, pagei
daujamų knygų, todėl bibliotininkas turi padėti skaitytojui, ir ne 
tik padėti, be patraukti prie knygos, išmokyti ją mylėti ir branginti. 
Dažnai bibliotekų kaimyniniai gyventojai atsilanko į biblioteką 
įvairių patarimų pasiklausti. Šis darbas nėra bibliotininko, bet ko
dėl nepadėti nežinančiam, kada yra laisvo laiko. Tuo tik bus lai
mėtas žmonių palankumas. Bibliotininkas, dirbęs eilę metų, pa
matys, kad jo darbas yra su meile ir pagarba įvertintas skaitytojų, 
kurie galėjo naudotis jo saugojamų knygų lobiu. Ypačiai biblioti
ninkes darbą turėtų suprasti ir pasirinkti moterys, neturinčios šei
mos, nes čia jos gali sudaryti visos apylinkės vaikų ir suaugusių 
židinį, kuriame plistų šviesa, tiesa, ir visoks pažinimas. Visados gera 
nuotaika, su šypsena sutikimas bibliotekos lankytojų bus tuo veiks
niu, kuris labiau paskatins lankytojus prie knygos.

Radijo ir kinai bibliotekoms negali sudaryti konkurencijos. 
J. A. V. labai lankomi kinai, radijo aparatus turi daugumą gyven
tojų, bet bibliotekos ypačiai gausiai lankomos. Kinas ir radijas gali 
bibliotekoms patarnauti, pav., kine rodomas Tolstojaus veikalas 
„Karas ir Taika“, čia pat kine skelbimas, kad tą veikalą galima 

gauti bibliotekoje. Per radijo skaitoma knygos ištrauka, o vėliau 
pranešama, kad tą knygą galima gauti bibliotekoje. Kituose kraš
tuose bibliotekos turi radijo valandėles, per kurias bendrauja su 
skaitytojais duodami knygų recenzijas.

Nuo 1936 m., kai buvo išleistas bibliotekų įstatymas, Švieti
mo Ministerija atidarė per 100 bibliotekų. Bibliotininkai buvo pa
ruošti trumpalaikiuose kursuose. Vien 1937 m. į bibliotininkes Švie
timo Ministerija paskyrė apie 50 moterų, o reikia nepamiršti, kad 
daugelis moterų šį darbą dirba jau eilę metų. Nemaža bibliotinin- 
kių dirba organizacijų knygynuose, pav. Šaulių S-goje, ,,Pavasa
rio“, „Jaunosios Lietuvos“, L. K. Moterų Dr-jos ir kt. Lietuvos bi- 
bibliotininkės turėtų pasekti kitų kraštų bibliotininkes, stengda
mosi įsigyti kuo daugiausia savo skaitytojų pasitikėjimo. J, A. V. 
Prancūzijoje, Rusijoje moterys taip gerai užsirekomendavo šioje 
srityje, kad nukonkuravo vyrus, net Vokietijoje ir Italijoje pra
dėjo daugiau priiminėti moterų. Moterys šiame darbe moka įdėti 
daugiau širdies, parodyti švelnumo, kas ypačiai branginamas 
liaudies ir ko turėtų siekti bibliotininkė — modernioji knygnešė.
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NAMŲ ŽIDINYS
r

JOLAN GERCHY

Klaidingai pasirinktas 
pašaukimas

Dvi mergaitės atėjo į meno parodą. Viena jų buvo graži, su 
blizgančiomis akimis. Jos paprasta suknelė rodė jos neturtą, bet 
kartu ir gerą skonį, Antroji buvo liūdnos nuobodžios veido išraiš
kos. Iš jos apsirengimo buvo matyti, kad drabužiai siūti namų siu
vėjos, be jokio skonio apkrauti, priraukyti, bet paskutiniosios ma
dos. Gyva skrybėlaitė netiko nudažytam bereikšmių! ir apatiš
kam veidui; pretensingą suknelė rodė stuomens trūkumus, visa ji 
atrodė kaip nevykusi lėlė.

Ji ištiesų buvo negraži, dabar jos veide pasirodė kartumas 
ir piktumas:

-r- Aš paišau kitokius paveikslus, kaip šita Michalina R., bet 
žinoma garbingoji komisija paėmė jos paveikslus, o mano grąžino, 
nes aš neturiu protekcijos!

Antroji atsakė susimąsčiusi:
—- Na, aš visai nežinau, ar tavo tiesą? Michalina turi talen

tą. Jau akademijoje daug kam žinomas. Priešingai mes — atsipra
šau, jei aš kalbu daugiskaita — mes esame tik vidutiniškai suge
bančios, vidutiniškai gabios.

— Daugumos nuomonė! Vidutiniškai! Tuščia kalba! Mes tu
rime draugių dar žemiau vidutiniškumo. Jei jos turi protekciją, 
jos taip pat prasimuša ir iškyla. Nors tu Rozalija pasižymėtum sa
vo talentu, vistiek neiškilsi, kaip ir aš.

Rozalija nustebo jos pasipriešinimui. ♦
— Tu esi nepalankiai nusistačiusi, Vale. Mano nuomone jos 

veikalai visai nereikalingi protekcijos, kad būtų išstatyti parodoje. 
Bet tas neturi jokios reikšmės. Juo toliau aš mokausi ir juo labiau 
įsigilinu į meno studijas, man vis labiau aiškėja, kad didesnė mūsų 
dalis, nežiūrint vidutiniškų sugebėjimų, esame tik amatninkai, bet 
joki menininkai.

— Kodėl tu pasirinkai tokį menininkės pašaukimą?
— Kodėl? Dėl tos pačios priežasties, kaip tu ir kiti. Aš mie

lai paišiau, kai kam patiko mano rankų vikrumas ir menišką žvilgs
nį turėjau išlavinti. Dar atsirado tokių, kurie mane „surado“. Ma
no tėvai ir aš manėme, kad aš talentas. Dėl to ir mokytojas pirmai-
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siais metais mane labai skatino. Jie mane nuolat gyrė, bet dabar 
aš jau žinau, kad aš uždirbsiu daugiau savo darbštumu, kaip savo 
talentu. Tikėk manim, kad aš pergyvenau skaudžius laikus, kol 
aš savo kritikoje suradau savo vidutiniškumą. Dabar, aš esu ap
sisprendusi ir nusileidžiu. Pagaliau ką kita turėčiau daryti?

' Bet aš nenusileisiu, — karščiavosi Valė. — Nors ir tavo 
tiesa, bet ką padės šis savęs pažinimas? Mūsų išlavinimas nukreip
tas šia linkine, mes turime ir jo laikytis. Dabar reikia tik žiūrėti, 
kaip iškilti. Mano kambarys pilnas paveikslų. Negalima nė vieno 
parduoti? Taip negali toliau būti. Galima iš proto išeiti.

— Tu taip kalbi? Ką aš turiu sakyti? — atsakė Rozalija. — 
Tu turi namus. Tavo tėvai išlaiko tave, nors sunkiai einasi. Mano 
tėvas miręs, o motina vos išsiverčia pensija, dėl to ji ir kaime gy
vena. Vis dėlto aš nesijaučiu, kad galėčiau dėl to iš galvos išeiti. 
Tvirta valia pamiršiu, kad norėjau būti dailininkė ir pasidairysiu 
užsidirbti sau duoną, kaip dauguma kitų mergaičių.

—• Gal tu nori būti vaikų aukle? — tyčiojosi Valė. — Nes 
kitos išeities užsidirbti duoną aš nematau.. Be protekcijos tu net 
paišybos mokytojos vietos negausi, net nė mašinistės.

Rozalija sustojo, pažiūrėjo Valei į akis ir pabrėždama:
— Aš šiandien tik tiek žinau, kad noriu gyventi. Aš negaliu 

rinktis kaip noriu, tik turi būti padorus darbas.
Valė nustebo dėk šito griežto tono ir tarė veik švelniai:

_ . ■— Gal tu numatai kokią vietą?
Rozalija kovojo su savim, nors ji tuojau norėjo atsakyti, pas

kui ji susivaldė ir tarė:
—- Žinai, dalykas toks: mano motina namie susibičiuliavo su 

viena šeima, kuri šalia turi dvarą. Dvarininko brolis yra gydyto
jas ir profesorius čia sostinėje.

Aš į jį kreipiausi, gal jis galės man padėti. Šis ponas yra la
bai protingas ir geras žmogus. Jis supažindino mane su savo šei
ma ir prižadėjo parūpinti man vietą. Paskui jis man pranešė, kad 
galiu būti jo pacientų priėmėja.

Nustebusi žiūrėjo Valė į ją:
— Ir tu paėmei tą vietą?

. —- Aš griebiau su abiem rankom ir jam padėkojau už jo rū
pestį. __. - _

— Bet, Rozalija, kaip tu gali kaip dailininkė taip nusižeminti? 
Aš velyčiau geriau mirti badu, kaip tokią vietą paimti!

Rozalija juokėsi.
— Aš apsigalvojau! Aš nenorėjau šito dalyko pasakoti, kad 

kaip daugelis mūsų daro. Jūs manote mūsų akademiškas diplomas 
subyrės į skutelius, jei mes pelnysimės duoną ne iš meno. Talento 
stoka ir taip yra mums tragiška. Jūs ją padidinate dar beprasmiu 
ir neteisingu išdidumu.

Smarkiai sujaudinta, Valė tarė:
* >.

— Aš tiek daug mokiausi? Ar tam aš svajojau apie dailinin
kės garbę? Kad dabar pavardes į knygą registruočiau? Tam da
lykui būtų buvę gana ir žemesniųjų klasių!
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— Bet, Vale, ar tu nenori visai suprasti padėties? Čia ne apie 
tai eina kalba. Reikalas yra užsidirbti, kad ir paprasčiausiu būdu 
duoną, o ne mirti badu su savo meniškomis svajomis. Aš beveik 
viską pasakiau. Aš noriu gyventi! Aš įsitikinusi, jei sugebėsiu pati 
sau padėti, man ir Dievas padės. Aišku, aš suklydau savo pašau
kime. Jei aš pati savo rankomis aukštesnius sapnus sunaikinsiu, 
toliau aš rasiu gyvenime dar daug gražių tikslų, dėl kurių verta 
pasišvęsti.

Vieta pas profesorių yra mano gyvenimo tik įžanga. Aš esu 
jauna ir sveika, mielai dirbu ir tvirtai tikiu Dievu.

Mergaitės tuojau atsisveikino.' f ■ * M £Jos susitiko tik po mėnesio, bet ne meno parodoje, tik ligo
ninėje.

Valė bandė nusižudyti. Ji nepataikė ir dabar sunkiai sirgo 
ligoninėje. Bet josios nuotaika buvo gyva, linksma ir į gyvenimą 
daug optimistiškiau žiūrėjo, kaip anksčiau.

Rozalija perskaitė laikraščiuose nelaimingą atsitikimą ir atėjo 
ją aplankyti.

— Kaip tu galėjai tą padaryti? Klausė ji švelniai, nes jos siela 
daug pavojingiau sirgo, nei kūnas.

Valė pasižiūrėjo į draugę pilnomis akimis ašarų ir nusi
šypsojo: ■

— Nieko. Tai buvo gera pamoka. Mirties baimėje aš pažinau 
gyvenimo vertę. Paskui mane viena vienuolė slaugo, kuri išmokė 
kitaip vertinti pasaulį. Su ja bendraudama, aš suartėjau su Dievu. 
Rozalija, jei duos Dievas aš pasveiksiu, taip dirbsiu, kaip ir tu. 
Man visai vistiek, kad tik būtų garbingas darbas.

Vertė Iz. Matusevičiūtė

E. STARKIENĖ

Arbatpinigiai
■ ‘t • . • ■ .

Pas mus arbatpinigių paprotys kai kur jau buvo bepradedąs 
išnykti, bet pastaruoju laiku pamažu jis vėl atgyja, užkariaudamas 
vis platesnes sritis. Tačiau šiuo papročiu niekas nesigėri; įkyrus jis 
davėjui, nemielas ir gavėjui.

Arbatpinigiai labiau suprantami turistų laikomuose kraštuose, 
kur iš praeivių vietiniai gyventojai visokiais būdais pelnosi sau duo
ną, bet mūsų krašte tai niekuo nepateisinama ir lietuvių pagarsė
jusiam vaišingumui visai netinka. Juk lietuvių, kaimietis ir valgį ir 
nakvynę pakeleiviui duoda veltui, tuo labiau menkas patarnavi
mas, kaip apsiausto padavimas, arbatos atnešimas ir p. — nereika
lingas apmokėti. Nejaugi žmonės vieni kitiems be užmokesčio ne
gali nieko padėti, tarpusavy pasigelbėti?

Sakysime gal, kad arbatpinigiai. duodami mažiau pasiturin
tiems žmonėms, bet vis dėlto mes tų žmonių negalime prilyginti 
tiems, kurie rankas ištiesę reikalauja išmaldos. Kiekvienas darb
davys, privalo patsai savo darbininkus atlyginti, o ne versti juos
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rinkti arbatpinigius. Juk sakysime restorane, darbdavys apmoka 
virėjus, indų plovė jus, švaros palaikytojusir kitus darbininkus, ku- 

• tie arbatpinigių gauti neturi progos, taip pat jis turi apmokėti ir 
padavėjui. O jei yra reikalas, tai prie paprastos sąskaitos svečiai 
tegul apmoka ir padavėjo patarnavimą, kad nekaišiotų, žmogų že
minančių, arbatpinigių; Jei pinigai čia būtų ir tie patys, tai įspūdis 
visiškai kitas.

Vasaros metu teko nugirsti tokį pasikalbėjimą dviejų gana 
aukštų valdininkų. 

— Dėl ko neini pietų į Metropolį, — ten pietūs visai geri ir 
netaip jau brangūs, o žmonių kažkodėl visai maža?

— Teisybė, pietūs gal ir netaip brangūs, bet duodi pusę lito 
už kepurės palaikymą pusę lito už valgio patiekimą, tai viso pie
tūs išeina perbrangiai —- atsakė paklaustasis.

Iš tokio pasikalbėjimo galima spręsti, kad dėl arbatpinigių 
nukenčia ir šeimininkų reikalai.

Kalbėjausi šiuo reikalu su šeimų tarnaitėmis, jos beveik visos 
pasisako, kad joms būtų daug geriau, jei šeimininkė prie algos pri
dėtų tam tikrą sumą, negu kad rinkti iš svečių arbatpinigių, nes 
dėl jų pasijuntančios lyg elgetos ir tai joms esą labai nemalonu. 
Žinau nevieną tarnaitę, kuri nenori paduoti svečiui apsiausto, tik 
dėl to, kad jai neduotų „išmaldos“. Tai yra, žinoma, jautresni žmo
nės ir tie, kurie to savotiško kyšio dar nėra įpratę. Neįpratus imti 
arbatpinigių, jų negavimas nesudaro patarnavusiam jokio nemalo
numo, o priešingai kiekvienas patarnaująs be atlyginimo jaučia mo
rali pasitenkinimą. Šitą jausmą reikia branginti pas visus žmones. 
Juk dėl ko, nors ir neturtingam, duoti arbatpinigiai skaitoma įžeidi
mu, o samdiniui —pareiga? Kokia žeminanti nelygybė! Nevienam, 
ypačiai buvojusiam užsieny, nekartą teko turbūt matyti sū kokiu ne
pasitenkinimu tarnas gavęs arbatpinigių per smulkų pinigą meta 
žemėn, atkirsdamas, kad jis nesąs elgeta. Tai yra ne kas kitas, kaip 
sugedusio savanaudiško galvojimo išdava, kuri riebeatskiria, kad 
maža ar didelė išmalda, vistiek išmalda pasilieka. O jau kone ko, 
bet ekonominio nedatekliaus arbatpinigiai nepašalins, jie tik skriau
džia žmogaus moralę. Juk arbatpinigių negauna nei fabrikų darbi
ninkai, nei žemesnieji tarnautojai, nors jų būklė dažnai dar blo
gesnė už tuos, kurie gauna arbatpinigius. Be to, nereguliariai gau
namus centus vargu ar kas tiksliai sunaudoja, greičiausia juos ne
rūpestingai praleidžia ir tik pratinasi prie išlaidumo.

Turtingesnieji turėtų jausti pareigos kitais būdais pagelbėti 
nepasiturintiems savo kaimynams, darbininkams, ar kitiems pagal
bos reikalingiems žmonėms, o už rimtesnius patarnavimus atsiteisti 
taip, kaip už kiekvieną darbą. Žinau atsitikimų, kai arbatpinigiai 
štai kaip sunaudojami.

Buto savininkas išnuomuoj a kambarį. Kambario nuomuotojas 
duoda arbatpinigių tarnaitei, o šeimininkė sužinojusi tų arbatpinigių 
sumą įskaito į tarnaitės algą pati tiek nedamokėdama tarnaitei, kiek 
toji gavo arbatpinigių. Čia pasirodo proga pasisavinti svetimą 
uždarbį.
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Kitaip tenka vertinti dovanas. Dovana yra pagarbos pareiš
kimas visokio luomo žmonių tarpe. Tad, reikalui esant, ir patarna
vusiems galima atsiteisti dovanomis, net ir piniginėmis, bet su
prantama, kad dovanų niekas neduoda atsitiktinai sutiktiems ar 
nepažįstamiems žmonėms, dėl to, dovanos nieko bendro neturi su 
arbatpinigiais.

Sakysime, šeimininkė pasikviečia svečių. Ji žino, kad tarnaitė 
turėjo daug darbo ir įprastas atlyginimas jos darbo nebeapmoka, 
panašiai kaip viršvalandžiai įstaigose ar fabrikuose. Tokius virš
valandžius ir šeimose, logiškai galvojant, privalo apmokėti pati šei
mininkė, tuo labiau, kad vaišėms ji nepagaili pinigų, tai moraliai 
galvojant, turi atlyginti už darbą ir tarnaitei. Bet tai bus atsitei
simas ar dovana, ar parodytas dėkingumas, b,et ne arbatpinigiai. 
Tačiau jokiu būdu tai nėra svečių pareiga, nes svečiai viskuo nemo
kamai naudojasi.

Kol dar pas mus tas nevykęs arbatpinigių paprotys nėra per
daug įsigalėjęs, šalinkime jį tiek atskirai, tiek plačiu mastu, nes tai 
yra pratinimas žmonių imti kyšius nors ir nedidelėmis sumomis. 
Reikia laikytis principo ir dėti pastangas, kad patys darbdaviai at
silygintų savo darbininkui teisinga ir pastovia suma, o ne verstų 
reikalauti aukų iš svetimų žmonių.

E. STARKIENĖ

Obuoliai — gydantis maisto produktas

Dr. Maurice Lebon taip sako: „Obuolių naudingumas žmo
gaus organizmui neabejotinas. Ypačiai pažymėtinas vasaros metu 
vaikų viduriavimo gydymas žaliais obuoliais. Kaimo gydy
tojas Heisleris išgydė tūkstančius enteritų (žarnų uždegimą) duoda
mas tiktai žalius obuolius per 2—3 dienaSj žiūrint kaip sunkiai pasi
reiškęs vidurių sutrikimas. PrOf. Moro, Heislerio mokytojas, išgar
sino savo mokinio metodę ir plačiai ją pritaikė. Nuo to ir šis gydy
mas gavo Heislerio - Moro vardą.

Naudotis obuoliais gydant viduriavimą reikia taip: nulupti 
gerai prinokusius, nuplautiems obuoliams išimti kauliukus ir smul
kiai sutarkuoti. Nelaukiant, kol obuoliai pajuos ir įgaus neapetitišką 
išvaizdą, reikia tuojau valgyti visai nekramtant. Kiekis nevienodas, 
priklausąs nuo amžiaus ir apetito, bet vidutiniškai skaitoma 500— 
1500 gr. tarkuotų obuolių per dieną, 4—5 kartus. Pagerėjimas 
greitai pasireiškia; karštis krinta, enterito simptomai mažėja ir per 
kelias valandas pranyksta.

Dr. Wolfas naudojęs obuolių dietą 150 atsitikimų 100% gavo 
teigiamus rezultatus išgelbėdamas nuo stiprios intoksikacijos mažus 
vaikus, atvežtus ligoninėn jau prie mirties. Dr. Kaulbersz — Ma
ry no wska Vilniuje išgydė nuo aštraus chroniško enterito 55 kūdikius 
ir 58 ligonius.

Šitą teigiamą žalių obuolių veikimą į aštrius enteritus aiškina 
įvairiai. Dr. Heisleris mano, kad tai yra obuolių ypatumas panai- r. *
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kinti rūgimą. Prof. Moro manymu, tai esanti tanino įtaka, kurio 
obuoliuose gausiai yra ir kurio priešenteritinis veikimas yra žinomas

Kiti gydytojai mano, kad ir vitaminų veikimas čia nėra be
reikšmės. Greičiausia, kad įtakos turi visi veiksmai, bet atrodo, kad 
svarbiausias vaidmuo priklauso malė j ininei rūkščiai, kurios prieš- 
bakterihis veikimas yra didelis. Bet ši rūkštis gerai veikia tada, kai 
ji nesusimąišo su seilėmis, kurios tą rūkštį neutralizuoja. Dėl to ir 
reikia obuolius tarkuoti ir nuryti nekramčius, arba gerti obuolių 
sunką. — ,

Be to, obuoliams priskiriama ir kitų gerų ypatumų, kaip šla
pumo rūkštingumą mažinanti priemonė, o tai ypačiai svarbu poda
griniuose reiškiniuose. Ir sveikiems žmonėms obuoliai patariami 
gausiai valgyti. Kas jaučia nuo obuolių vidurių pūtimą, tegul juos 
valgo plonai nuluptus, o dar geriau ir sutarkuotus, arba tegeria 
obuolių sultis.

Ta gamtos dovana, kurią mūsų sodai gausiai augina turėtų būti 
per ištisus metus naudojama.

. - . E. P.

Praktiški rankdarbiai
Jau gilioje senovėje moterys dirbo rankdarbius ir jie buvo 

labai vertinami. Kokių stebėtinai gražių jų yra užsilikusių ir iki 
mūsų laikų: matome mes gražius liaudies išdirbinius, įvairių didi
kių ir karalienių darbelius, girdime apie divonus, austus dešimti
mis metų. Kartais tų darbų kompozicija ir technika yra tiek tobu
los, jog negalima atsistebėti jų kūrėjų gabumais ir kantrybe.

Ir šiais laikais dauguma moterų neatsisako malonumo atlie
kamas valandėles ar poilsio laiką pašvęsti rankdarbiams. Tas am
žinas moters „knibinėjimas“ neretai veda vyrus iš kantrybės. Ta
čiau, kaip malonu kokia nors proga gauti iš artimo žmogaus do-

Žabo iš šilko ar batisto apmegztas mezginiukais.
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vaną, padarytą jo paties rankomis. Ar nemalonu savo rankomis pagrąžinti savo aplinkumą, drabužius, vaikų drabužėlius. Rankų darbai dar „neatgyveno savo amžių“ ir vargu kada nors „atgyvens“. Norėdamos jų pasidaryti, kasdieną galime atrasti atliekamų valandėlių — lašas prie lašo ir akmenį nutašo — dirbant galima daug kas padaryti.Reikia atsiminti, kad mūsų prosenelės turėjo kitokias gyvenimo sąlygas; o dabartinis gyvenimo tempas išplėtė ir moters gyvenimo ratą — atsirado daug naujų reikalų. Šiais laikais, kada daugumą gyvenimo reikalavimų patenkinama mašinų išdirbiniais, ir rankų darbas įgijo kitą prasmę — jis pasidarė lyg ir prabangos dalykas, maloni pramoga. Sugaišti per daug laiko ir energijos dirbant rankdarbius, pasidarė lyg neracionalu. Dabar tenka į rankų darbus žiūrėti, kaip į produktingą laisvo laiko sunaudojimą ir, dalinai, įtemptų nervų atpalaidavimą.Dėl to, pradedant daryti rankdarbius, turime labiau susimąstyti, kad jie būtų tikrai gražūs, tikrai vertingi ir praktiški. Neprotinga yra gaišti .brangus laikas ir gadinti akis, o kartais ir sveikatą, darant milžiniško darbo reikalaujančius, tačiau jokios kūrybos, nei grožio pažymių neturinčius darbus, pav. rišelje būdu siuvinėti šabloniškiausio rašto įvairūs dideli užtiesalai, milžiniški tankiausio hafto darbai, ar pilnu dygsniu siuvinėti paveikslai. Taip pat nesiimkime tokių darbų, kuriuos tikrai gražiai atlikti reikalin-

Rankų darbo apikaklaitė ir bantas, padaryti iš pinučių, sumegztu kabliuku. Galima daryti dviejų spalvų — pinutės vienos spalvos, sumezgimas kitos . L
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ga atitinkamų gabumų, pav., visokie dažymai ant medžiagų, degi
nimai, drožinėjimai.

Imdamos didesnį darbą, gerai jį apgalvokime, ar yra verta 
į jį įdėti per daug laiko ir energijos, ar pasirinktas dirbimo būdas 
yra mūsų tikrai mokamas, kad nereikėtų bereikalingai ardyti. Tu
rėdamos silpnas akis rieimkime per daug kruopščių ir tankių siu
vinėjimų, o silpnus plaučius ar vidurius — tokių darbų, kuriuos 
tenka ilgai sėdint ir susilenkus dirbti. Be to, labai neprotinga da
rant rankdarbį azartuoti, skubėti jį greičiau pabaigti vien tik dėl 
to, kad įdomu greičiau jį baigtą pamatyti, nes tai atima kantrybę 
kruopščiai darbą atlikti ir bereikalingai pervargina.

Kokie rankų darbai pirmoj vietoj dirbami? Žinoma, tie, ku
rie reikalingiausi. Tačiau neturime per daug darbo įdėti puošiant 
ar darant greit sudėvimus dalykus ir reikmenis, k. a. įvairius bal
tinius, žiurstus, nepatvarių medžiagų sukneles bei bliuzeles, vai
kų drabužėlius, virtuvės baltinius. Čia reikalinga daryti greitus 
siuvinėjimus lengvais dygsniais — virvute, kryželiais," pumpurė
liais tt.

Gražu ir praktiška, palyginti ne taip jau ilgo laiko reikalau
ja, yra įvairūs mezginiai virbalais ir vašiuku: įvairios bliuzelės, 
vaikų drabužėliai, kepurės, šalkutės. Bet mėgsti įvairius sudėtin
gus divonus, staltieses, ir kt. -— palikime geriau šio darbo specia
listėms, kurios, turėdamos didesnį patyrimą, tai atliks sumaniau, 
gražiau ir greičiau. 

> ' *

£ • . ■ ‘ • •
‘ • .A

_ ‘ M. K.

Naujos rudens ir žiemos mados
Ne vienai moteriai, jaunesnei ar vyresnei, kyla klausimas: — 

ką nešios šį rudenį ir žiemą? Kaip ir ką nešioja šį rudenį 
’ • 5 ___ • ’ •

ir nešios žiemą trumpai ir apžvelgsime. Tačiau ši apžvalga nebus 
užmetimas madų visoms moterims, kad jos turi taip rengtis, o tik 

, nurodymas, kaip ir kas yra nešiojama. Kiekviena moteris pagal 
savo išgales, skonį, patikimą, amžių, figūrą ir kt. ras, ką ji gali sau 
pritaikyti, pasisiūdinti ir nešioti.

Labai didelio pakeitimo linijų nejaučiama, bet vis šiek tiek 
yra naujumo, ypačiai popietinėse ir vakarinėse suknelėse.

Priešpietiniai drabužiai, kaip paprastai,kuklūs ir praktiški. 
Daugiausia nešiojama vilnonius kostiumėlius su pritaikinta blin
zele arba šiltu patogiu megstinuku aukšta apikakle, arba šilta 
Saikute ant kaklo. Įvairių sidabrinių lapių ir kitų brangių kailių 
priešpiet nenešiojama. Taip pat yra madoje rudeninis storesnės me
džiagos paltas; platuš be jokios juostos su kimono rankovėm. Prie 
jo pritaikoma vilnonė angoros ar kitos vilnos suknelė visai paprasto 
sportinio fasono, tik žiūrima, kad palto ir suknelės spalvos harmoni- 
zuotųsi. Nereikia būtinai vienodos spalvos; paltas gali būti pilkas, 
prie jo gerai tinka raudonai vyninė ar žalsva suknelė. Prie tokio
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drabužio nešiojama sportinė fetrinė skrybėlaitė, papuošta vienos 
spalvos su suknele kaspinu ir taip pat tokios spalvos pirštinės ir 
rankinukas (radikiulis). Madoje “ruda, tamsesnių ir šviesesnių 
atspalvių; labai daug nešiojama mėlynos spalvos, kuri derinama 
su tamsiai raudona, taip vadinama, raudono vyno spalva. Graži, 
kukli mėlyna vilnonė suknelė papuošta vyninės spalvos medžia
ga atrodo labai gražiai, tik šios pastarosios nereikia perdaug pri
krauti; uždėti truputį prie kaklo ir ant kišenių ir užtenka. Taip 
pat nešiojama vilnonis complet, paltas ir suknelė vienodos spal
vos, bet'paltas vienodo ilgumo su suknele. 3A ilgumo paltas taip 
pat nešiojamas, bet jau mažiau. Šaltesnėmis dienomis labai gražu 
ir patogu 3/<-čių kailinis paltas. Kuo paprastesnis paltas, tuo prak
tiškesnis. Specialiai elegantiškas paltas su brangesne apikakle 
tinka po pietų ir vakare. Priešpietiniai kostiumai ir paltai gali būti 
puošiami nebrangiu, kailiu. Maža apikaklė ir didelės kišenės iš 
kailio labai puošia paltą. Prie priešpietinių sportinių drabužių rei
kia pritaikinti batukus ir skrybėlaites. Batai turi būti praktiški, 
patogus, pusiau aukštų arba visai žemų kulnų ir paprastesnės odos, 
kuri nebijotų drėgmės. Taip pat skrybėlaitė turi būti ne per
daug elegantiška, Gerai tinka beretė arba visai maža kepuraitė, 
tik ant viršugalvio. Prie tokių mažų kepuraičių reikia nešioti pri
taikyta šukuoseną. Aplamai reikia, kad priešpietiniai drabužiai 
nevaržytų, ir su jais būtų galima nueiti visur: į darbą, į miestą, 
su vaikais pasivaikščioti ir t. t.

Popietiniai drabužiai skiriasi nuo priešpietinių fasonu ir me
džiaga. Fasonas turi turėti elegantiškesnį charakterį. Popietinės 
suknelės daugiausia madoje tamsios spalvos. Juoda spalva popie
tiniams ir vakariniams drabužiams yra mėgiamiausia. Fasonai pa
prasti, kuklūs, liemuo ir visa figūra pabrėžiama, apačioje kliošas. 
Šiemet didelė tendencija sukneles trumpinti, veik iki kelių. Bet 
nešioti trumpos suknelės gali ne kiekviena ir todėl labai kritiškai 
reikia pažiūrėti į save ir nuspręsti — ar aš galiu nešioti tokią trum
pą modernišką suknelę? O gal geriau laikytis vidurio ir nešioti
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vidutinio ilgio suknelę. Nešiojamos taip pat visai lygios suknelės, 
bet mažiau. Be to, beveik visos suknelės įstrižai kirptos. Tokio 
kirpimo suknelė gražiau guli ir-daro gražesnę figūrą. Popietinės 
juodos suknelės, kad nebūtų taip vienodos, dažniausiai puošiamos 
kitos spalvos medžiaga. Šį sezoną madoje mėlyna rugiagėlių spal
va ir dar šviesesnė mėlyna spalva. Iš kitos spalvos daroma 12 — 15 
cm. platumo juosta, kuri apvyniojama du sykiu aplink liemenį, 
priešais perrišama ir paleidžiama ilgais galais. Galima ir kitaip 
kombinuoti papuošimą. Labai madoje ant juodos ar kitokios tam
sios suknelės visokie išsiuvinėjimai auksu. Taip pat madoje mez
giniai tos pačios spalvos. Šį sezoną nešiojami ir įvairūs blizgučiai, 
kurie labai puošia suknelę ir priduoda jai visai kitą charakterį. 
Visai lygiai tamsiai suknelei įstatoma prie apikaklės ar prie lie
mens šiek tiek blizgučių ir jau įgauna kitą vaizdą. Taip pat madoje 
popietinis parčos medžiagos kostiumėlis, kuris daromas visai ly
gus ir siauras. Parčos spalva gali būti sidabrinė, auksinė, rusva, 
melsva ar kitokia. Su tokiu kostiumėliu galima eiti vakare į priė
mimą, teatrą. Popietinių suknelių rankovės gali būti trumpos, bet 
tuomet nešiojama ilgos pirštinės, kūno spalvos. Tokios pirštinės 
labai paįvairina juodą ar kitokią tamsią suknelę. Prie ilgų ranko
vių pirštinės nešiojamos trumpos, kad tik uždengtų rankos kauliu
ką. Daugiausia nešiojamos dviejų spalvų pirštines; pavyzdžiui 
viršus mėlynas, apačia vyniniai raudona; viršus auksinis ar sidabri
nis, apačia juoda ir t.t7 Čia reikia atsižvelgti, kad pirštinės derin
tųsi su suknelės papuošimu. Prie lygios juodos suknelės madoje 
parčos sidabrinis ar auksinis žakietukas. Popietiniai paltai jau yra 
elegantiškesni su brangesnių kailių apikakle, pav., sidabrinės lapės, 
norkų, karakulų ir t. t. Fasonai daugiausia į liemenį ir apačioje 
platūs. Skrybėlės šį sezoną madoje aukštos ir įvairių formų. Be
veik visos formos išrodo ekscentriškos ir su pretenzijom, nuo ko 
nepratusiai akiai daros truputį'nejauku, bet jei: kuriai poniai ge
rai tinka, yra gražu ir tos aukštos formos priduoda išdidumo.

Vakarinės suknelės, kaip ir visuomet, madoje ilgos, bet mažiau 
nešiojama uodegų (trainų), o jei kuri suknelė ir turi uodegą, tai 
ne per ilgą. Beveik kiekviename mados salone rasime po vieną 
trumpą vakarinę suknelę, t. y. iki kauliukų ar dar trumpesnę, nes 
norima, kad ir vakarinės suknelės prigytų trumpos, kas iki šiol dar 
nepavyko. Jau pereitais metais Paryžiuje pasirodė trumpos vaka
rinės suknelės, bet plačiai jos dar neįėjo į madą. Manoma, kad mo
terys ne greit atsisakys nuo ilgų vakarinių suknelių, nes ištikrųjų, 
ar gali būti kas gražiau ir iškilmingiau, kaip ilga vakarinė suknelė? 
Vakarinis ilgas drabužis daro moterį išdidesnę, laibesnę. Ilgos va
karinės suknelės madoje tamsios ir šviesios. Čia leidžiama pasi
reikšti moters fantazijai ir skonįui ir kiekviena gali pasirinkti kas 
jai labiau tinka. Moderniškos spalvos: juoda, balta, melsva, žalsva 
ir kit. Šį sezoną labai daug nešiojama vakarinių suknelių kombi
nuotų iš dviejų spalvų, (pav., šviesiai žalsva spalva su šviesiai pil
ka su truputį gelsvu atspalviu spalva), abi spalvos turi būti gražiai 
matinės, neryškios. Parinkus gražias spalvas sudaroma labai gra- v
ži harmonija. Šviesiai mėlyna fioletiniu atspalviu labai gražiai de-
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MOTERIS IR KŪRYBA

Kūrybos savumai ėjo ir keitėsi paraleliai su laiko dvasia. Atseit, 
visuomeniniai santykiai "yra tas antspaudas, kuris giliausiai įsispau- 
džia į žmogaus sąmonę. Bet visuomeninius santykius kuria pats. žmo- 
gus, todėl visuomeninė aplinka ir žmogus yra tie du faktoriai, kurie 
veikia vienas kitą. Paskutiniais laikais ir mokslas pripažino, kad mo
ters fiziniai ir psichiniai savumai yra lygūs vyro. Senas prietaras, 
būk moteris yra menkesnė pusė, paliko vien praeities laikų atsimi
nimas. Jei praeityje mes mažiau matome moterį tiesioginiai kūry
boj pasireiškusią, tai priežastis glūdi ne jos žmogiškoje menkys
tėje, o socialinėje santvarkoje. Keičiantis moters socialinei padė
čiai, keičiasi ir jos kūrybiniai nusiteikimai ir pasireiškimai. Kokia 
moters socialinė praeitis? Atsakius šį klausimą, paaiškės ir kodėl 
moteris kūryboj mažiau matoma. Praeityje moteris nebuvo sociali
niai laisva. Toji aplinka suvaržė moters valią ir sąmonę, atėmė kū
rybinę iniciatyvą. Paraleliai kiek toji iniciatyva sulaužydavo tam
sius visuomeninius barjerus, proporcingai moteris galėjo pasireikš
ti kūryboj. Ar ne žmonijos gėda, kad net XX amžiuj skamba dar šū
kiai „Moters lygybė!“ Moteris seniai jau turėjo būti pripažinta ly
giateisė kultūros dinamo nešėja, o tokie šūkiai senai užmiršti.

rinasi su ružava fioletiniu atspalviu spalva. Vakarinėms suknelėms, 
kaip visados, madoje parča. Tos medžiagos suknelės visuomet da
romos visai lygios, pabrėžiančios figūrą ir apačioje plačios. Taip, 
pat nešiojamos per liemenį visai aptemptos, priešakyje ir užpa
kalyje dekoltuotos, o nuo liemens plačios. Tai stilingos suknelės, 
kurios yisuomet madoje, joms geriausia tinka lengvos medžiagos: 
crep žoržetas, šifonas ir mezginiai. Taip pat daug nešiojama va
karinių suknelių iš veliūro. Ant vakarinių suknelių madoje kai
lių apsiaustėliai (pelerinos). Taip pat gali būti ilgas paltas iš par- 
čos, veliūro ar kitos medžiagos. Gražiai ant vakarinės suknelės 
parčos auksinės ar sidabrinės spalvos plačios formos pailgas ža- 
kietukas. Tas labai praktiška ir patogu. Tokį žakietuką galima už
sidėti ir ant senos suknelės ir tuojau suknelė įgauna naują išvaizdą. 
Pirštines ir didoką šifono nosinę reikia pritaikinti prie suknelės 
ar batų papuošimo. •• i

. 495

49



Lietuvos moteris— atspindis pasaulio moterų buities, nudažy
tos savita Lietuvos kultūra. Lietuvos istorijos eigoje matome lietuvės 
kančias, kurios vertė ją užsidaryti ir kurti savitą kultūrą — meną. 
Lietuvos moteris — nežinomoji kūrėja, rūpintojėlė palaikė lietu
vių tradicijas ir atsparumą. Ji visose gyvenimo srityse yra sukū
rusi gražių meniškų turtų Lietuvai. Jautriomis dainomis, nuosta
biais audiniais, raštais, dabino gyvenimą. Tie nuostabieji margi
niai yra kolektyvus lietuvaičiųTdarbas. Tik kada tauta laisvai at
sikvėpdavo, pasirodydavo atskiros individualybės. Taip buvo seno
vėj. Brėkštant Lietuvos nepriklausomybei ir atgavus laisvę mote
ris kūrybiniai iškilo greta vyro. Kai bus visiškai nuvalytos tamsių 
laikų dulkės nuo Lietuvos moters veido, kai išnyks antimoteriška 
atmosfera, Lietuvoje visur rasime moterį kūrėją, moterį meninin
kę, kūrybiškai ištvermingą, herojišką. Moteris menininkė dažnai 
tampa vyrams nekenčiamu konkurentu. . O kaip skaudžiai talen
tingos moterys išgyvena tylias tragedijas, kada turi apsispręsti: me
nas ar šeima? Tačiau nežiūrint į praeitį, kuri buvo kova už visišką - 
jos teisių lygybę, Lietuvos moteris kūrė. Ji taip pat yra aktyvi šei
mos, religijos ir visuomenės gyvenime, Moteris kūrėja, būdama 
jautresnė už vyrą, giliau atjaučia ir aplinką, ir daugiau širdies įde
da į darbą. Lietuvos moteris — dailininkė labai įvairi, ją randame 
visose meno srityse. Daugelis dailininkių yra stipriai pasireiškusios 
beveik visose plastinio meno šakose.

Čia moteris grafikoj — Katiliūtė, Vaineikytė, Trečiokaitė, čia 
vėl ji mozaikoj —- Vaineikytė, Trečiokaitė, Čia skulptūroj — 
Berveltaitė, Tarabildięnė, Luščinaitė. Tapytojų visas būrys — Di- 
džiokienė, Dubeneckienė, Jaekevičaitė, Račkauskaitė, Lapinskaitė. 
Freskoje, dekoracijoj — visur moterys. Lietuvė turi daug kūrybi
nio pajėgumo ir ištvermės. Ji nemažai yra nuveikusi.1 Tačiau tik 
ateityje kada bus suteiktos moteriai laisvos rankos kūryboje, kada 
bus kultūrinė ir socialinė lygybė, tik tada ji suspindės pilnu kūry
bos spinduliu. ~ D. T.

A. A. ELZBIETA KAKERANAITĖ-LINKEVIČ1ENĖ

Pasižymėjusių savo didvyriškumu moterų yra nemaža. Tur
būt kiekviena tauta turi moterų didvyrių. Kitos net plačiai išgar
sėjo po visą kultūringą pasaulį ir jų garsas yra toli peržengęs jų 
tėvynių ribas. Lietuvių tauta beabejo turi irgi didžios pagarbos ver
tų moterų. Gal tik jų darbai nėra iškelti, todėl jos net Lietuvoje yra 
mažai žinomos.

Be to ir moters didvyriškumas yra kitokios rūšies negu vyro, 
tai daugiau meilės ir pasiaukojimo didvyriškumas, Jisai nėra toks 
garsus ir žvangantis todėl, kad jis kartojasi beveik kasdien. Prie 
jo priprantama. Kasdien ne viena moteris aukoja savo sveikatą ir 
gyvybę slaugydama ligonius, kare sužeistuosius; tvirtina pareigose 
einantį karan sūnų, brolį arba bernelį. Tasai tylus didvyriškumas 
yra gražiausia moters ypatybė.
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Elzbietos Kakeranaitės - Linkevičienės
parvežta iš Sibiro į Lietuvą Sibiro lietuvių bataliono Vytauto 
Didžiojo vardo vėliava, kuri padėta Karo muziejuje ir buvo v 
pirmą kartą išnešta iš muziejaus per Lietuvių karių Rusijoje 
sąjūdžio sukaktuvių minėjimą rugsėjo mėn. 7 — 9 d. Kaune.
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Prie tokių tylių negarsių, bet meile ir idealizmu trykštančių 
moterų galima priskirti ir a. a. Elzbietą Kakeranaitę - Linkevičienę. 
Elzbieta gimė Sibire, Bolotnos mieste (Tomsko gub.) 1900 metais. 
Jos tėvai Jėva Vaitiškaitė ir Antanas Kakeranas.

Tėvai kilę iš Aknystos krašto, senai persikėlę gyventi Sibiran, 
kur savo sumanumu ir lietuvišku užsispyrimų įsigijo gana didelį 
turtą. Turėjo didelį malūną ir elektros stotį. Šeimos aplinkuma, ku
rioje teko Elzbietai augti buvo grynai lietuviška, pilna ano laiko 
romantizmo ir pasididžiavimo savo lietuviška kilme.

Tokios patriotinės nuotaikos šeimon ypač daug įnešdavo vy
resnysis brolis p. Petras Kakeranas, senas lietuvybės darbuotojas, 
dar spaudos draudimo laikais.

Augdama Elzbieta tokioje aplinkumoje išaugo giliai susipra
tusi lietuvė. Gimnaziją ėjo Novo-Nikolajevsko mieste (dabar Novo- 
sibirsk).

Karo metu Novo - Nikolajevske atsirado daug lietuvių karo 
tremtinių ir susidarė gana didelė lietuvių kolonija.

Tosios kolonijos tarpe būdama jaunutė Elzbieta uoliai padėda- / • . .vo ruošti lietuviškus vakarus, pati vaidindama.
1919 metais, būdama paskutinėje gimnazijos klasėje, susipa

žino su besikuriančio Sibiro Lietuvių Vytauto Didžiojo vardo bata
liono vadu Petru Linkevičium ir tais pat metais už jo ištekėjo. Nuo 
to laiko jos gyvenimas tampriai susirišo su batalionu.

Tyli, kukli visuomet besišypsanti ir maloni įgi j o viso bata
liono karininkų ir kareivių meilę ir pagarbą. Batalionui patekus į 
priešo rankas ir to įvykio tiesiog parblokšta ji visgi susigriebė ir 
negalėdama nieko kito daryti, nes buvo areštuota, nuplėšė nuo vado 
vagono ant sienos kabėjusią vėliavą ir ją paslėpė apsivyniodama 
aplink save po drabužiais. Pasiryžo, žuvus batalionui, nors jo relikvi
ją — vėliavą išsaugoti. Nežiūrint bolševikų kratų jai daugiau kaip 
per 8 mėnesius pavyko tą vėliavą nuo bolševikų nuslėpti ir 1920 
metais spalių mėn. parvežti į Lietuvą. Vėliavą parvežė įsiūtą į savo 
apsiausto pamušalą.

Rodosi, kad tai nėra kažkoks didelis darbas, bet atsimenant anų 
laikų bolševikų terorą, suradimas tokios vėliavos neabejotinai gręsė 
mirtimi.

1 Neilgai jai teko pagyventi laisvoje Lietuvoje. Išvargusi ir daug 
pergyvenusi Sibire jauna moteris gavo džiovą ir 1922 m. mirė. Pa
laidota Kauno kapinėse.

Jos gyvenimas buvo trumpas, bet ir tas trumpas gyvenimas 
žybtelėjo tokia didele idealizmo ir lietuviško romantizmo šviesa, 
kad a. a. Elzbieta visada bus gražiu pavyzdžiu.

' . K. N.
■ • ‘ ' u

• * ' 1

AKADEMIKE IR DARBAS
• ■ ■ , .t

Rugsėjo mėnesį prasidėjo mokslas mūsų aukštose mokyklose. 
Į aukštąsias mokyklas suplaukė būriai jaunuomenės, siekiančios 
mokslo šviesos. Jaunosioms, tik baigusioms aukštesniąsias mokyk
las, prasidėjo naujo darbo etapas. Aukštose mokyklose į kiekvieną,
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siekiančią mokslo, žiūrima, kaip į suaugusią, traktuojama kaip su
brendusią. Laisvas pasirinkimas patinkamos mokslo šakos visados 
teikia daugiau noro, pasiryžimo atsidėti mėgiamai mokslo ir darbo 
sričiai/ Tačiau daugelis su universiteto laisvės obalsiu, gerai nusi
teikusios žengdamos pirmuosius žingsnius, tarytum užmiršta, kad 
šalia laisvo pasirinkimo studijų lygiagrečiai eina a k a d e m i k ė s 
pareiga kruopščiai i.r si s t e m a t i n g a i dirbti. 
Universiteto aplinkumoje ir sąlygose tik kruopštumu ir darbu gali
ma pasiekti gerų rezultatų savo studijose, suformuoti savo asme
nybę, pasiruošti profesiniam darbui ir idealistiniam veikimui. Kas- 
met šimtai naujų akademikių peržengia Alma Matris slenkstį. 
Tik ką peržengiančias mokslo žinyčios slenkstį norėsi pasveikinti 
ne tik su studentišku laisvės obalsiu, bet ir su nuoširdaus darbo 
siekimu. Taip norėtųsi, kad kaskart labiau nyktų iš mūsų tarpo stu-. 
dentavimo vardas, o įsigalėtų studijų ir akademinio darbo nuotaika. 
Akademike jau nebeturi laukti paraginimų ir priminimų mokytis, 
bet pati rimtai studijuoti. Tos, kurios tik studentauja (o visais lai
kais jų buvo ir yra); bet nestudijuoja, niekam neteikia garbės nei 
pasididžiavimo, pagaliau, jos ir pačios sau yra sunkenybė. Jomis 
nepasidžiaugs nei tėvai, giminės, nepasididžiuos nei universitetas, 
nebus naudingos nei tautai bei tėvynei. Tokios tik veltui ir su skriau
da kitiems naudoja visuomenės turtą, profonuoja mokslo įstaigą. 
Ne reta studentavusi, bet rimtai nestudijavusi vėliau griaužiasi dėl 
to, kad gyvenimas jai būtų galėjęs kitaip sudėti, negu susidėjo. Tik 
rimtos studijos universitete tikriausiu keliu jaunimą veda į jo ateitį. 
Kai bus atsidėta rimtam darbui, tai nebus laiko blaškytis į šonus, 
vaikščioti šunkeliais ar smaguriauti oportunistiniame klane. Nuo
širdžiai, su užsidegimu studijuojančios, šalia studijų, ras pakanka
mai laiko ir savo savarankišką asmenybę formuoti bei sveiką ir tau
rią ideologiją kurti. Čia į talką jaunai studentei ateina ideologinės 
studentų korporacijos, kur vienminčių būrelyje gali sujungti savo 
pastangas asmenybei suformuoti ir kūrybiniam nusiteikimui žadinti.

Daug kas šių dienų lietuvei studentei daro užmetimus, kad 
trūksta idealizmo, savo tautos ir krašto meilės, kad per mažai ruo
šiamasi šeimai, ateičiai ir visuomeniniam darbui. Senajai inteligentų 
kartai tikrai gali taip išrodyt!, nes ji dažniausiai prieš akis turi 
prieškarinių laikų tuos tauriuosius mūsų studentus, kurie nebodami 
kieto vargo, persekiojimų nešė mokslo šviesos į lietuvių protus ir 
širdis. Jie savo idealizmu, asmenybe imponuodavo visus ir visur, 
kur pasirodydavo ar dirbdavo. Taip veikti galėjo tik tvirtos, sąmo
ningos ir išugdytos asmenybės, į šalį palikusios asmeninius reikalus 
ir patogumus. Jie mokėjo suderinti profesinį, ideologinį, kultūrinį 
ir tautinį veikimą. Viskas jiems rūpėjo ir viskuo jie rūpinosi. Kad 
šių dienų akademikei galima prikišti dėl jos asmenybės ir idealizmo 
stokos nenuslėpsime. Detaliai neanalizuojant visų neigiamų pasi
reiškimų akademikių gyvenime ir veikime, tenka konstatuoti, kad 
blaškymosi, nerimtumo, apsileidimo pakankamai matysime ir stu
dijų rezultatuose, ir korporacijose, ir visuomeninio gyvenimo pasi- 

‘ reiškimuose ir kt. Tačiau atitiesti iškreiptus kelius visada galima.
Gerai suprastas akademikės pašaukimas visada gali pakreipti aka-
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demikių siekimus gera linkmė, kas laiduotų ne tik profesinį pasi
ruošimą, bet tvirtai išugdytų asmenybę, nusiteikusią kūrybiniam ir 
visuomeniam darbui. To ypač linkėtina jaunoms akademikėms jų 
darbe. ‘ O. G-tė

BALTOJI VERGIJA EGZISTUOJA?
Didžiausia žmonijos gėda ir pasibaisėjimas — baltųjų vergių 

prekyba tebeegzistuoja. Jos aukomis ir kankinėmis tėra viena žmo
nijos lytis — moterys, dažniausiai visiškai jaunos, nepilnametės. Jos 
vagiamos, perkamos, viliojamos ir parduodamos ištvirkavimo na
mams. Neretai skaitome spaudoje, kad vienoje kitoje valstybėje su
sekti baltųjų vergių pirklių lizdai, kaltininkai traukiami atsakomy
bėn. 'Paskaičius tokias žinias šiurpas nukrečia ir nesinori tikėti, kad 
ši neteisybė ir šiais laikais tebėra. Šiemet ir mūsų spaudoje nekartą 
radome pranešimus, kad be žinios dingsta jaunos mergaitės, ir, ne
žiūrint visų policijos ir jų artimųjų dedamų pastangų jas surasti, 
dar iki šiol nepavyko išaiškinti jų dingimo paslapties. Paskutiniuoju 
laiku net trys kupiškietės mergaitės, atvykusios į Kauną tarnauti, 
dingo. Jų dingimo priežastį tiria atatinkami valdžios organai. Spau
doje Spėjama, kad tai darbas baltųjų vergių pirklių. Reikia tikėti, 
kad visgi bus surasti siūlai, vedą prie dalyko išaiškinimo ir kalti
ninkai bus tinkamai.nubausti. Bet čia pat atsistoja klausimas, kas 
atlygins moralines ir fizines kančias toms, kurios tapo žemiausioje 
ir šlykščiausio išnaudoj imo aukomis. Kas palengvins motinos šird
gėlą, kada jos duktė žmonių piktybe paskirta puvėsiams ir negar
bingam žuvimui. Tai klausimai, į kuriuos atsakymo nėra. Ir kas la
biausiai pasibaisėtina, kad tos mergaitės, kurios tampa baltųjų ver
gių pirklių aukomis, joms kelio grįžti į gyvenimą visiškai nebėra. 
Jos ištvirkavimo aukomis turi ir žudyti. To siekia ir jų laikytojai, 
kad neišduotų jų biznio paslapties, nes iš to jie pelnosi milijonus. 
Savo aukas jie renkasi iš tų kraštų, kur švietimas, ekonominis ger
būvis žemesnis. Čia visada greičiau jaunos mergaitės susižavi ir pa
siduoda įvairiems, nežinomiems viliojimams ir pažadams ir leng
viau esti prikalbamos kur nors išvykti „laimės paieškoti“. Visokie 
agentai visur sukasi viliodami gražiais pažadais nepatyrusias jau
nas mergaites. Jie siūlo aukso kalnus, lengvus uždarbius, gerą gy
venimą, kol suvilioję ir apgavę įgrūda į paleistuvystės namus, kur 
nelaimingosios, apsikrėtusios blogąja liga pūva ir žūsta visų pa
niekintos ir atmestos. Ta nelaimė gali ištikti ir doriausią mergaitę, 
jeigu pasitikės nepažįstamais. Ypačiai šis pavojus didelis toms, ku
rios nepažindamos miesto gyvenimo, nemokėdamos miesto darbų, 
neturėdamos giminių ar gerų pažįstamų, važiuoja į miestus geresnio 
gyvenimo ieškoti. Tokioms daug pagelbėtų vietos šviesuomenė savo 
patarimais, kad jaunos mergaitės nevažiuotų į miestus ar svetur, 
o geriau padarytų pasilikdamos savo vietose. Darbo rasti visur ga
lima, juo labiau ten, kur visi pažįsta ir žino. Visame kultūringame 
pasaulyje tautinės ir tarptautinės mergaičių globos organizacijos 
veda propagandą, kad mergaitės vengtų vienos vykti į didesnius 
miestus ir užsienius ir nurodo pavojus, kokie gali ištikti ir kaip jų
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saugotis. Lietuvoje veikianti Mergaičių Globos Sekcija prie L. K. 
Moterų Dr-jos ir Mergaičių Bičiulių Sąjunga eina į pagalbą mer
gaitėms, saugodamos,, patardamos, globodamos ir įspėdamos nuo 
visokių pavojų. Tėvai, jaunų mergaičių globėjai ir pačios mergaitės 
turėtų tai įvertinti ir reikale jose ieškoti jaunoms mergaitėms glo
bos. Klausydami patarimų ir ieškodami globos gerų ir patikimų 
žmonių ir organizacijų, šalinsime tą pavojų, kuris nuolat tykoja jau
nų mergaičių aukų. O.G-tė

AMERIKOS LIETUVIŲ DUKTERYS

Čikagoje yra viena didžiausia lietuvių kolonija pasaulyje. Šį 
kartą norim painformuoti apie Amerikos lietuvių dukterų draugiją, 
kuri jau 20 metų sėkmingai gyvuoja ir veikia.

Tik labai rinktini nariai gali šion draugi j on priklausyti: tikros 
lietuvės, turtingos ir išlavintos. Todėl ir jų ratelis yra labai ribotas, 
nedidelis. Jų veikimo bazė — pagalba artimui. Veikimo būdas sa
votiškas ir įdomus.

Naudodamosi privilegija — viešnia iš Lietuvos, buvau malo
niai pakviesta dalyvauti jų susirinkimuose, kur pranešiau apie Lie
tuvą, mergaičių būklę, jaunimą ir t. t.

Pirmuoju susirinkimu, kuriame teko dalyvauti, buvau taip su
žavėta, kad noriu plačiau apie jį išsitarti.

Susirinkimai įvyksta iš eilės pas kiekvieną narį, kiekvieno mė
nesio antrąjį penktadienį.

Nario, kuriam išpuola susirinkimą kviesti namuosna, pareiga 
yra: suruošti jaukų priėmimą, patiekti vakarienę ir sugalvoti tokį 
pasilinksminimą, kuris susirinkusioms suteiktų ne tik juoko, bet 
ir džiaugsmo. Kiekvienas narys stengiasi ką nors įdomaus ir įvairaus 
patiekti savo viešnioms. 

' . ■ - . <1 ' ’

Man teko dalyvauti susirinkime, kuris įvyko 13 dieną rug- 
piūčio. Anglai ir amerikonai, kaip žinome, yra labai prietaringi, 
nors prietarams netikima. Tad ir ši 13-ta diena buvo tinkamai nario 
— šeimininkės išnaudota. Vos įžengus, virš durų sutiko pakabintos 
kopėtėlės — reiškia pirmas žingsnis — nelaimingas. Visos staltie
sės, staltiesėlės ir lėkštės buvo papuoštos juodais kačiukais. Vis „ne
laimės“ ženklas. Visos dovanėlės, kurias gavo visi nariai (nebuvau 
ir aš išskirta) papuoštos juodais katinėliais...

Kiek tas pareikalavo kruopštaus darbo iš šeimininkės paruo
šiant tą daugybę kačiukų; juos visus nupiešti, iškarpyti ir prikli
juoti. Bet tas įnešė tiek linksmumo, tiek sveiko jumoro, kad man 
norėjos visą tą vaizdą perduoti mūsų jaunimui, kuris palyginti yra 
toks oficialus savo susirinkimuose.

Nieks turbūt neturi tokios linksmos nuotaikos, kaip Amerikos 
jaunimas. Jie jauni visados, pilni entuziazmo ir energijos.

Ir net nutarimai, kuriuos turėjo jos tą vakarą pravesti, buvo 
juokingi.

Ką gero jos padaro? Šelpia neturtingas šeimas; užmoka ne
turintiems pastogės buto nūomą; vaikučiams perka drabužėlius bei
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mokslui priemones. Lietuvių šv. Kryžiaus ligoninėj, kurią veda 
« t- ■ ’

seserys kazimierietės, įrengė puošnų gimusiems kūdikiams kam
barį, kuris kaštavo virš 1000 dolerių.

Buvo, pasakoja viena, atsitikimas, kad senučiui lietuviui, pa
dirbdino visus dantis, kurių jis nė vieno neturėjo ir tas ašaroda
mas, už tokią dovaną, dėkojo...

Žiemą ruošia balius ir įvairiausias iškylas. Iš pramogų suda
romos lėšos eina labdarybės darbams. Labai yra mylimos ir ger
biamos lietuvių, nes tai tikros dukterys, katalikiškas jaunimas, 
kurios visiškai nesigirdamos ir nesireklamuodamos tyliai padeda 
artimui, atverdamos mylinčią širdį pilną paguodos ir ištiesdamos 
pagalbos ranką.

Įdomu buvo išgirsti, kai visos susibūrusios ratelin, prieš 20-tį 
metų, ruošė pirmąjį draugijos balių.

Išnuomavo geriausiame Čikagos viešbutyje patalpas. Prieš 
pat balių gauna atsakymą: „girdi, lietuviai tokie tamsūs žmonės, 
moterys susirinks plačiais sijonais, galvas skepetomis aprišusios, 
mūsų viešbutis nustos gero vardo, mes negalim savo patalpų nuo- 
muoti...“

Nenusiminė rengėjos, o tik visom išgalėm įkalbėjo savininką 
neatšaukti sutikimo. Gerai sumokėjus buvo leista susirinkti. Ir ką 
gi — nustebo visi: susirinko išimtinai rinktinės publikos daugybė; 
visi puošniais tualetais. Nuo to laiko panašių kliūčių lietuviai 
nebeturėjo...

Nors kai kurios iš jų jau nemoka lietuviškai (supranta visos 
be išimties), bet dvasia lietuviška. Meilė tėvų gimtajai žemei di
džiausia.

Turėdamos prieš akis tėvų pasakas apie anų metų pavergtą 
Lietuvą, sunku joms įsivaizduoti, kad šiandien Lietuva visose kul
tūros, mokslo, meno, sporto ir kit. srityse yra užėmusi pasaulio 
tautų tarpe gan erdvią vietą.

Visada sulaukusios svečių iš mūsiškio jaunimo, matydamos 
jį lygų sau sporto ir išsilavinimo srityje, džiaugias ir nustebusios 
klausos kiekvieno žodžio, kurs nušviečia Lietuvos šiandieninę 
padėtį.

Nori kasmet matyt svečių iš Lietuvos ir jų pačių didelė sva
jonė aplankyti Lietuvą.

Man rodos, kad mūsų jaunimui, ypatingai studentijai, pats 
geriausias laikas tiesti platus susiartinimo kelias. Nes kai matai jų 
norą susipažinti su Lietuva, nėra jokio nuovargio ištisas valandas 
apie ją kalbėti.

Jaunimas, viešėjęs Amerikoje, daug gero padarytų, jei tų pa
žinčių nebenutrauktų.

Jos mielai susirašinėtų su mūsų jaunimu, keistųsi literatūra, 
jei iš mūsiškių būtų padarytas pirmas malonus gestas tuo reikalu. 
Tada lietuvių išeivių jaunimas dar labiau mylės tėvų gimtinę, vi
som išgalėm stengsis lavintis kalboje, dirbs Lietuvos naudai ir ne
bus tiek pavojų nutautėti, kuris taip baisiai. vaidenasi gyvenant 
čia ir stebint mūsų išeivius. • • ■ • * • » . _ ’ ’Viktorija Milas e vičiūtė
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PO 18 TO SEIMO
18-sis Amerikos L. Kat. Moterų Seimas, Įvykęs vasario 

pabaigoje Čikagoje ir trukęs per 4 dienas, kaip zrašo Sąjun
gos organas „Moterų Dirva“, skaitomas rekordiniu, nes jame 
dalyvavo šimtas atstovų. Tokio atstovų skaičiaus dar nėra buvę 
nė viename seime. Toks reiškinys džiugina ne tik sąjungietes, bet 
ir visą Amerikos lietuvių katalikių išeiviją. Nariuose kaskart ma
tosi didesnis pasiryžimas dirbti tiems idealams, kuriuos statosi 
sąjunga. Šiame seime ypačiai daug buvo atstovių gimusių ir augu
sių Amerikoje. Jos džiaugėsi turinčios progos seime dalyvauti, ar
čiau prisižiūrėti senesniųjų veikimui, pasimokyti, neš, aišku, anks
čiau ar vėliau joms teks sąjungai vadovauti. Seimas buvo pradė
tas iškilmingomis pamaldomis, kurias laikė ten viešėjęs J. E. vysk. 
M. Reinys. Visos seimo atstovės priėmė iš Jo Ekscelencijos rankų 
šv. Komuniją. Tai buvo gražus ir jaudinantis vaizdas. Šis seimas 
buvo gausus garbingais svečiais. Seime buvo atsilankę ir sveikino: 
J. E. vysk. M. Reinys, prof. Senn (šveicaras, žinomas kalbininkas), 
kuris lietuvių kalba pasveikino, Metropolitan State Banko prezi- 
dentas adv. J. Brenza, be to, daug kunigų, redaktorių, daktarų, 
advokatų. Čia įdomu konstatuoti, kad daugelis sveikintojų, po svei
kinimų, seimui įteikė pinigines dovanas, kas pas mus visiškai neprak
tikuojama. Ištikrųjų tai yra praktiškas dalykas, nes surenkamos 
nemažos aukos sąjungos reikalams. Seimo posėdžiuose išklausyta 
centro valdybos ir komisijų raportai, pasiųsta sveikinimo tele
gramos: Čikagos kardinolui, prezidentui Roozeveltui, Lietuvos mi- 
nisteriui Vašingtone P. Žadeikiui, Čikagos majorui Kelly; laiškai: 
L. K. Moterų Draugijai Kaune, K. V. C. ir kt. Seimo išvakarėse 
atstovės turėjo susipažinimo vakarą, kur, dar prieš pradedant seimo 
darbus, nariai galėjo susipažinti, pasikalbėti ir pasitarti. Seimui 
vaišes iškėlė sąjungos garbės narys Marijona Brenzaitė, o Šeimi
nis bankietas įvyko šv. Kazimiero seserų akademijoje. Bankieto 
programą atliko akademikės. Akademijos orkestras, vedamas se
sers Bernardos, kuris pavasarį Čikagos kat. aukštesniųjų mokyklų 
konkurse laimėjo pirmenybę, per visą bankietą linksmino svečius, 
be to, akademikės pasirodė su dainomis, smuiku ir pianu. Grupė 
akademikių atliko scenos vaizdelį, sukurtą teatro žinovės ir muzikės 
sesers Skolastikos. Amerikietės moka gražiai sujungti darbą ir ma
lonumą. Kiekvieną rimtą darbą moka paįvairinti pramogomis. Tad 
ir pats darbas nelieka vien sunki pareigos našta, bet malonus vien
minčių bendravimas ir susibuvimas. Jų nuoširdumą ir prieteliškumą 
viešuose susirinkimuose ir pobūviuose gražiai vaizduoja kiekviena 
smulkmena. Šiam seimui K. Račkienė, iš Lietuvos, buv. Čikagos 
apskr. pirmininkė, dovanų nusiuntė lietuvišką kumpį. Pas
kutinėje seimo sesijoje per pertraukas visos seimo atstovės ir sve
čiai buvo pavaišinti tuo kumpiu. Tas mažas, bet gražus K. Račkienės 
gestas sąjungietėms davė progos mielai prisiminti ją pačią, Lietuvą, 
lietuvius. Kiek buvo kalbų, juokų, prisiminimų ir tt. Seimo pabai
goje pasveikino ir jame dalyvavo valst. operos solistė M. Rakaus
kaitė, kuri dabar vieši Amerikoje.

1937'— 9 met. s-gos pirmininke išrinkta Elzbieta Paurazienė.
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DISKUSIJOS PRIEŠMOKYKLINIO AUKLĖJIMO 
KLAUSIMAIS

Vaikų darželių auklėtojų pirmas poatostoginis pasitarimas įvy
ko IX. 24. Susirinko gausus būrys katalikių auklėtojų. P. Spudienė, 
kurios dukrelės lankė ir lanko darželius jau 6-tus metus, vadova
vo pasikalbėjimui, kuriame iškelti tie dalykai, kurių tėvai laukia, 
pageidauja iš darželio šeimos atžvilgiu; vaiko fizinės sveikatos, psi
chinio išsivystymo ir parengimo mokyklos atžvilgiu. Įdomiai disku
tuotas mokymo skaityti ir rašyti daržely klausimas. Vyravo nuo
monė, kad darželio uždavinys yra parengti vaikus mokyklai su nu
siteikimu ir sugebėjimu patenkinti mokyklos reikalavimus, bet pats 
mokymas — skaityti, rašyti yra jau mokyklos darbas. Numatyta 
kviestis į pasitarimus ir patyrusius, tuo klausimu. besidominčius, 
mokytojus, kad pagaliau būtų aiškiai pasakyta, koks turėtų būti 
santykis tarp mokyklos ir darželio.

Be to, kalbėta dėl naujųjų vaikų darželių dienynų, pasiaiškinta 
jų tvarkymo technika.

Po šios teoretiškos dalies p. Pr. Kaupelytė — Kaveckienę prak
tiškai išmokė susirinkusias padainuoti porą dainelių. Pasimokyta ir 
pora žaidimų.

Šiame pasitarime dalyvavo taip pat priešmokyklinio auklėji
mo vizitatorius p. Gustaitis. P. Vizitatorius patarė kitą kartą pa
diskutuoti auklėtojų ir darželių laikytojų santykių klausimą. Dar
želių auklėtojos dėkingos p. Vizitatoriui už parodytą palankumą.

Kitas pasitarimas įvyks X. 29.

VAIKŲ TEATRAS
Spaudoje skaitėme žinutę, kad rengiamasi steigti vaikų teatrą. 

Tai sveikintinas žygis. Reikėtų atkreipti dėmesio į tinkamą tokio 
teatro įrengimą ir vietos parinkimą. Prieš įsteigimą turėtų būti aiš
ku, kokio amžiaus vaikams tas teatras steigiamas ir tada visą įren
gimą reikėtų pritaikinti prie vaikų fizinių ir psichinių savumų. To
dėl rengiant teatrą ir vėliau parenkant veikalus statymui būtinai rei
kalinga būtų, netik artistų — vaidybos specialistų nuomonė, bet, ir 
pedagogų, taip pat vaikų psichologijos žinovų. Pedagogai ir psicholo
gai turėtų būti atitinkamų komisijų nuolatiniai nariai, kad kiek
vienu atveju galėtų tarti savo svarų žodį. Vaikų teatro reikalas pas 
mus jau senai pribrendęs reikalas. Dabar kartais stačiai liūdna žiū
rėti, kaip vaikai kartais yra tempiami suaugusiųjų į jiems nepritai
kytus, netinkamus vaidinimus. Tėvai guodžiasi, kad vaikai nerims
ta, nori matyti vaidinimų, tat duodama tai, kas turima. Jeigu pa
vyktų tinkamai vaikų teatrą įkurti, tai būtų užpildyta didelė spraga 
mažųjų pasaulyje.

SOFIJOS ČIURLIONIENĖS VEIKALAS
Didelė visuomenininke, rašytoja Sofija Čiurlionienė - Kyman

taitė parašė beletristinį veikalą iš devynioliktojo šimtmečio —tau
tinio judėjimo laikų, pavadintą „Šventmaris“. Tai Vaizdai iš mūsų 
praeities, apimą „'Tėvynės Sargą“, Vaižgantą ir kitus. Veikalas 
spaudojė ir lapkričio mėnesį išeina. /
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NAUJA MOTERŲ MOKSLO, DARBO IR AUKLĖJIMO 
ĮSTAIGA

Šiais mokslo metais nuo rugsėjo 15 dienos Kaune, Aukštaičių 
gat. 1 a pradėjo veikti Lietuvos Moterų Kultūros Draugijos įsteigta 
Mergaičių Amatų Mokykla. Mokyklai vieta labai gera; klasė 
erdvi ir šviesi, mokinių daug.

Mokyklos tikslas paruošti siuvimo ir moterų dailės specialis- • 
tęs amatininke s. Be to, mokykla rūpinasi savo mokines išauklėti re
liginiu, doriniu, tautiniu ir kultūriniu atžvilgiu. Mokyklos bendro 
lavinimo dalykai ir praktikos darbai einami pagal p. Švietimo Mi
nister io š. m. rugsėjo 6 d. patvirtintą 4 metų pamokų lentelę.

Be specialių dalykų, kuriems skiriama apie 33 savaitines va
landas, yra dar mokoma: tikyba, lietuvių kalba, skaičiavimas, ko
respondencija, knygvedyba, visuomenės ir profesinės žinios, kalku
liacija, anatomija ir higiena, namų ruoša ir valgių gaminimas, auk
lėjimo žinios, paišyba, kūno kultūra, dainavimas.

Į mokyklą priimamos mokinės, baigusios 4 pradžios mokyklos 
skyrius, ar išlaikiusios stojamus egzaminus. Mokinės pasirenka ku
rią nors mokykloje mokomą amatų šaką ir šioje vienoje Šakoje spe
cializuojasi per visą mokyklos kursą. Bendro lavinimo dalykai vi
soms tie patys. Išėjus visą mokyklos kursą, mokinės laiko bendro 
lavinimo dalykų ir specialių teorijos ir praktikos egzaminus ir iš
laikiusios gauna pažymėjimą. Mokyklos ūkio reikalams mokinės 
moka vienam pusmečiui tik 25 lt.

Bendrabučio tuo tarpu prie mokyklos dar nėra.

AUKŠTOSE MOKSLO ĮSTAIGOSE
V. D. Universitetas ateityje numato įvesti krašto gy

nimosi ir apsaugos kursą, rūpintis prancūzų kalbos institutą įsteigti, 
lituanistikos institutą atgaivinti, latvių kalbos lektūrą įsteigti, kūno 
kultūros paskaitas įvesti ir tt. Šiemet į Universitetą imatrikuliuota 
536 studentai. Fakultetais priimtųjų skaičius atrodo taip: teologi
jos-filosofijos— 33, humanitarinių mokslų — 78, teisių — 176, 
gamtos - matematikos56, medicinos — 86 ir technikos —- 107.

Dotnuvos Ž. U. A k a d e m i j o j e. Šiemet į Dotnu
vos Ž. Ū. Akademiją stojančių buvo daug, dėl vietos stokos net 
visų prašymai nebuvo patenkinti. Priimta 38 stud. į agr. skyrių 
ir 23 stud. į namų ūkio skyrių. 4 studentės priimtos į agr. skyrių, 
bet užskaitytos kandidatėmis į namų ūkio skyrių. Mergaičių, no
rinčių įstoti į namų ūkio skyrių yra gan daug, nes baigusios šį sky
rių beveik visos gauna vietas.

R e s p u b 1 i k o s P e d a g o g i n i a m ė I n s t i t u t e Klaipė
doje priimta 90 asmenų. Pedagoginį Institutą baigė 120 asmenų. 
Šiemet jame studijuos 250 studentų.

Prekybos Institute į I-jį kursą įstojo 49 studentai; 
iš jų 37 vyrai ir 12 moterų. Kartu su imatrikuliacija buvo paskelb
tas ir pirmosios laidos aktas. Baigiamuosius egzaminus išlaikė 51 
studentas, iš jų 13 moterų. Visiškai institutą baigė, t. y. išlaikė vi
sus baigiamuosius egzaminus, parašė ir apgynė diplominį darbą tik
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du studentai: Nat. Klečkauskaitė ir Aleks. Barakauskas. Jiems su
teikta diplomuoto prekybininko vardas.

M e n o m o k y k 1 o j e iš 39 kandidatų konkursinius egzami
nus išlaikė 23 asmenys.

Konservatorijoje naujai stojančių šiais metais buvo 
nedaug. Nuo šių mokslo metų pedagogikos dalykus dėstyti paskirta 
Dr. M. Ruginienė. Dabar konservatorijoje yra 230 klausytojų. Iš šie
met baigusių konservatorijos dainavimo klasę 8 klausytojų į valst. 
operą solistais kandidatais priimti tik du: V. Dagelytė - Valatkienė 
ir J. Duršliokas. V. Dagelytės - Valatkienės debiutą greitu laiku 
teks išgirsti.

Aukštuose Kūno K u 11ū r o s k u r s u o s e nuo šių 
mokslo metų I kurso jau nebus, nes baigę tuos kursus ir neturintieji 
kitokios specialybės sunkiai gali išversti iš šių dalykų pamokų.

Vilniaus U n i vers i t e t o lietuviams studentams už
drausta uniforma. Prieš dešimtį metų. Vilniaus Universiteto lietu
viai studentai pradėjo nešioti žalias kepuraites, kurios tūrėjo tau
tinių motyvų juostelę, išsiūtus Lietuvių Studentų Sąjungos inicialus 
ir Gedimino stulpus. Universiteto studentų uniformų tvirtinimo 
kompetencijai perėjus administracinės valdžios žinion, Lietuvių 
Studentų Sąjungos valdyba gavo iš vaivadijos raštą, kuriuo toji uni
forma netvirtinama.

IŠVYKO PAGILINTI STUDIJŲ
Iz. Matusevičiūtė, baigusi 1933 m. mūsų universiteto 

Teologijos-Filosofijos fakultetą ir dirbusi mokytojos darbą Lazdijų 
ir Kybartų gimnazijose, išvyko į Berlyną prie prof. Gerulio pagi
linti lituanistikos dalykų. Ji mano specializuotis bendrinės kalbos 
tarties srityje.

E 1 z ė M i k a 1 a u s k a i t ė, taip pat baigusi 1933 m. Teolo
gijos-Filosofijos fakultetą ir dirbusi mokytojos darbą Biržuose, o 
dabar perkelta į Alytų, Švietimo Ministerijos stipendijuojama, 
spalių mėn. išvyksta į Berlyną, kur prie prof. Gerulio mano gilin
tis į lietuvių kalbos tarmes.

. D ai 1. D. T a r a b i 1 d a i tė - T a r a b-i1 d i ė n ė stipendijuo
jama Švietimo Ministerijos, dviejiems metams išvyksta į užsienį 
pasitobulinti meno srityje. Šį rudenį D. Tarabildaitė - Tarabildienė 
savo kūriniais dalyvauja Rygoje Pabaltės Rericho dr-jų kongrese 
suorganizuotoje dailininkų parodoje.

STUDENČIŲ KORPORACIJOSE
Šatrijos Mergaičių Būrelis veikia kaip mergaičių 

vienetas mišroj „Šatrijos“ Meno Draugijoj. Būrelio veikimas išplau
kia iš visos „Šatrijos“ ideologijos, kuri suvesta į vieną obalsį taip 
skamba: „menas — grožiui, grožis — tobulumui“. Būrely turi pro
gos pasireikšti pradedančios kurti mergaites, kurios nori išsiugdyti 
jautrią grožiui tikrai moterišką sielą, kuri sugebėtų palenkt grožį 
kasdienybei ir nuskaidrint kasdienybę grožiu. Dabar būrely yrą 14 
aktyvių narių. Kelios korporantės šį rudenį studijų tikslais išva
žiavo į užsienį. Iš būrelio yra išėjęs nemažas skaičius sėkmingai 
tebekuriančių menininkių: literačių ir kit., kurias suorganizuoti
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ir palaikyt su joms gyvą kontaktą yra pirmutinis ir skubiausias 
šiais metais būrelio uždavinys.

D o t n u vos Akademijoje. Stud. ateitininkių korpora
cijai Gabija“ naujiems mokslo metams vadovaus: pirmininkė Ag. 
Marčiulinaitė, vice-pirm. J. Švilpaitė, sekretorė R. Užupytė.

„Birutės“ draugovė yra viena studentų ateitininkų sąjun
gos mergaičių korporacija. Kaip „Gaja“ suburia medikes, „Fidelis 
lustitia“ teisininkes, taip „Birutė“ visųomenininkes. Pasirinkusi 
šūkį: „Spės, Fides, Caritas“ veikime neapsiriboja vien narių susi
rinkimais. Susirinkimai tik priemonė pasiruošti, išstudijuoti tuos 
kelius, kuriais einant lengviausia laimėti žmonių širdis, o visuo
meninis darbas įvairiose organizacijose veikimo sritis. Apie „Bi
rutės“ visuomeninį nusiteikimą kalba ne tik veikimo planuose 
įrašyta visuomeninė darbo programa, bet konkretūs narių darbai. 
Labai dažnai pamatysi raudoną birutietišką kepurę kur nors pro
vincijoj. Kuri nors narė skaito paskaitą vienos ar kitos katalikiš
kosios organizacijos susirinkime ar kursuose. Nemažiau dirbančių 
rasim ir Kaune; tvarkančių tyliai nesiafišuojant kurios nors or-jos 
visus techniškuosius reikalus.

Tačiau veiklus visuomeninis darbas, važinėjimas po provin
ciją nėra vienintelė darbo sritis. Draugovės narių tarpe buvo ir yra 
gabių plunksnos darbininkių. Vienos pasireiškia periodinėj spau
doj beletristika ar poezija, kitos rimtais straipsniais. Taigi, ir čia 
galima bandyti savo jėgas.

1938 m. pavasarį draugovė švenčia dešimtmetį. Darbai ir nuo
lat didėjęs narių skaičius rodo, kad „Birutė“ savo pažadais neap
vilia tų, kuriuos su naujomis jėgomis ir jaunuolišku entuziazmu 
stojo dirbti po jos vėliava.

.NAUJOSIOS VAIDILUTĖS" BIČIULIŲ PASITARIMAS
Rugsėjo mėn. 27 d. įvyko pirmoji po atostogų „Naujosios Vai

dilutės“ artimųjų bičiulių sueiga — arbatėlė, kurioje dalyvavo: 
p. O. Pakštienė, Dr. V. Karvelienė, p. O. Krikščiūnienė, p. P, Orin- 
taitė, Dr. O. Norušytė, p. E. Drųngaitė, p. J. Drungaitė, p. Prapuo- 
lenytė, p' O. Beleckienė. Pasidalinta mintimis ir įspūdžiais dėl iš
ėjusių vasarą „Naujosios Vaidilutės“ Nr., pasiinformuota kokios sis
temos laikytis ir kokiais klausimais artimiausioje ateityje rašyti, 
pasvarstyta ir žurnalo praktiškumo klausimas. Iškeltas naujo mo
terims laikraščio ir moterų raštų, leidimo reikalas. Tais reikalais 
daromos pastangos ir žygiai. Įėjęs, paprotys, po kiekvieno „Naujo
sios Vaidilutės“ numerio išėjimo, susirinkti pas kurią nors žurnalo 
bičiulę, bus ir toliau praktikuojamas, nes tuo glaudžiau palaikoma 
bendradarbių intelektualinis bendradarbiavimas. Artimiausioje atei
tyje pumatytas suruošti lietuvių moterų kompozitorių muzikos — 
dainos koncertas. Tuo muzikos — dainos koncertu norima iškelti 
lietuvių kompozitorių laimėjimus šioje srityje.

Atitaisymas
. .. „N. Vaidilutės“ 1937. m. Nr. 9, straipsny ^Moters“ švietimo siekimai ir 

trukdymai“ įsibrovė korektūros klaidos.
Pusi. 418, 3 eil. atspausdinta—M. Chrostoras, turi būti — M. Chwostowas. 

Tame pat pusi. 29 eil. atsp. Aldegonda Mobieže, turi būti Albegonda Mobieže.
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Knygos
K. Grigaitytė, A k y s p r o vėduoklę. Sakalas 1937 m, Lt. 2.
Poezija — dieviška žmogaus jausmo kalba. Ką ypatingai di

delio ar nepaprastai gražaus pajunta savyje poetas, visa tai jis iš- 
gieda šventu poezijos žodžiu visam pasauliui. Todėl poezijos kalba 
yra graži ir šventa. Tik iš tūkstančių žmonių iškyla vienintelis žmo
gus — kūrėjas. Jis atiduoda žmonijai savo dvasios turtus. Todėl jis 
brangus ir pagerbtinas.

Bet ne kiekvienas pajėgia suprasti tą gražią ir šventą kūrėjo 
pakilusios dvasios kalbą. Kito jausminė prigimtis tiek šiurkšti, tiek 
apkerpėjusi, kad poeziškas žodis jos ne virpina. O — tai gaila. Reik
tų visiems, kiek tik išgalint, stengtis ugdyti savo jausmų švelnumą, 
savo prigimties dvasinį jautrumą. Nes tik taip tobulėjama ir kylama 
aukštyn. Reiktų mėgti poeziją kaip darnų instrumentą, kuriuo mes 
galime išgauti iš savęs daug naujų dvasinių vibracijų.

Bet ir kūrėjas poetas nevisada yra iškilęs į pačias aukštumas 
savo galia. Kitas dar tik mėgina pakilti nuo žemės, dar tik pradeda 
skėsti sparnus, o kitas jau stipriai plasnoja kūrybos aukštybėse. 
Poetui irgi reikia daug laiko, darbo (vidujinio — dvasios) ir visoke
riopų pastangų, kol pajėgia išugdyti patį save. Ypač iš jaunųjų kū
rėjų visada laukiama tobulėjimo ir švelniau užmerkiama akys į jų 
kūrybos spragas. Nes dideli darbai ne iš karto gimsta — dėl jų ko
vojama, abejojama, smunkama ir kylama, klystama, kol galutinai 
išeinama į saulės horizontą.

„Akys pro vėduoklę“ —. nauja jaunos poetės knyga. Tad pa- 
sistebėtina, koki grožiniai daigai išsprogo, šiuose pirmuose pusla
piuose, ir tikėtina, beabejo, kad ateity dar bus augama aukštyn ir 
tobulėjama. Tiek maža mes turime moterų poečių. Ir taip retai mus 
jos apdovanoja naujomis dainomis. Tad kiekvieną pasirodžiusią ar 
pradedančią — taip norisi šiltai sutikti, pamėgti. Dar labiau norisi 
padėti jai išaugti, atsikratyti ydų ir paremti sunkiame kūrybos 
kely žengiant į didėsnius užsimojimus.

Šios nedidukės knygos jauna poezija gana dailiai sudėta ir
• 7

smagi skaityti. Tartum dvelkia rytmetinė jaunystė iš kiekvieno pos
mo. Lengva ritmika — dažniausiai jambas ar chore jas — skamba 
kaip grakštus mergaitės žingsniavimas lygiais darželio takais. Kai 
kur lyg kiek stabtelta, suabejota, bet ir vėl — su muzikos taktu ei
nama priekin, o aplinkui kvepia alyvos ir razetos... Kaip ir daugu
mas mūsų poezijos pirmųjų žingsnių, tas pats lengvas paprastumas, 
jautrus jausmingumas. Tik čia tie žingsniai lyg daugiau grakštūs 
ir lakesni. Autorė jaučia muzikalų ritmą ir poezijos formoje visai 
gerai nusivokia. Kai kurie eilėraščiai stipriai skambūs, tartum žy-
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giuotė (Kai nuskins, Iškeliaujant, Mano kelias, Svetimi jam mano vartai etc.), nors ta nevienoda eilučių ir posmų tvarka ar dviskiemenių pėdų staigūs kirčiavimas kartais darosi šiek tiek nuobo- dingas. Kitų betgi ritmika lankstesnė, švelni ir trapi, dėl to jautriau nuteikia ir daugiau įspūdžio duoda (Nežinomas kelias, Šį pava- ~ sarį, Šiluvoje). Iš pirmojo rinkinio, beabejo, suhku reikalauti didesnio formos įvairumo. Gal ir geriau, kad nesiekiant kažkokių prašmatnybių, pirmiausia išmokta nugalėti pati paprasčiausia ritmika — daugeliui poetų ir tai neišsyk sekasi, o K. Grigai tytė formos atžvilgiu pasirodo jau pakankamai melodinga ir švelni, kitaip sakant, su nuovoka. Tai bent gera pradžia. Be abejo, toliau dar reiks dvigubai trigubai padirbėti ir daug ko daugiau parodyti — tada tebus tikrasis laimėjimas. Būtų gera išvengti ritmikoje ir tų nedau- . gelio kalbos klaidų (akcento), kurių poezijoje turi visiškai nebelikti.Turinys šio rinkinėlio yra negausus, tematika neplati, originalumo irgi" kolkas neperdaugiäusia. Čia ir tos pačios senovinės rūtos žaliuoja, ir razetos kvepia, žibuoklės ar jurginai žydi. Kaip matome ypač vyrauja gamtinis motyvas, jaunuolišku jausmu kvepiantis. Čia klevai alpsta, gluosniai šnera, konvalijos slėniuose pabirusios kaip kruša. Ir negyvoji gamta čia atgyja kaip jauno pavasario daigas ir kvėpuoja sykiu su autorės jausmų žalumu: ir saulė šypsosi, ir žemė snaudžia, ir saulėlydžiai nusvirę širdin smenga.Tas gyvas gamtos motyvas eina lyg kvepiančiu siūlu per visus eilėraščius ir supina žmogaus gyvenimą draugėn su visos žemės stichija. Ir meilė, ir skausmo, ir religija — visa rišama draugėn su žeme, šlamančiais sodais, rytmetiniu kregždžių Čežėjimu ir žvaigždėmis apibertais takais. Gamtos motyvas lietuviškoje poezijoje yra jau senas ir plačiai išnaudotas. Autorė beveik nieko naujo jame neatidengia, tad ir neiškyla dar kol kas aukščiau kitų. Mūsų naujoje poezijoje vis girdėti dalykai: žibuoklės skleidžiasi, beržai sprogsta, snaigės krinta etc. Tačiau ši tematika autorės išdainuota pakankamai gražiai su jautriu subtilumu, nė kiek nemenkiau už kitus mūsų jaunuosius poetus.Kitas ryškesnis motyvas — erotinė meilė. Tai taip pat amžinai nauja ir nenubostanti poezijos tema. Svarbu vis atrasti nauji niuansai, gilesni aspektai. K. Grigaitytės poezijoje meilę atstovauja jos būdingosios„Na, tai kas“. Šis lengvabūdiškas aspektas, gal būt, nevieną nuvils. Kaip gamta dvelkė, kaimiška tėviške ir liaudies dainų švelnumu, taip meilė — jau pigiu miestišku lengvabūdiškumu nuspalvinta. Čia „asai pažadėjau būt jo amžinai“, čia vėl „topalių alėja su kitu einu“, o paukštytė čiulba, kad dar „kitas vėl atjos“... Ir tartum su laiko lakumu tenka laukti, kad „vos nužydi remunės“, gal jau tuoj ir „kitas dainą man rimuos...“ „Tegu neklausia mielas, ar meile jau paskutine pas jį aš ateinu...“ Todėl ir blankus, neįspūdingas išrodo melsvas ilgesys, ir lengvai pakeliamas sielvartas, kuris „išskrenda pilku drugeliu“. Toks miestiškai lengvabūdiškas meilės jausmas tartum nesiderina su liaudies dainų stilium ir net jį profanuoja: kad mylimasis dar at- . H ■ ‘joja ant žirgo ir jį riša prie darželio... Bet į meilės motyvo tokį išsi- lėkštinimą K. Grigaitytės poezijoje turime, gal būt, žiūrėti kaip į509
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tikrovės rezultatą. Nors ir labai nepatiktų daugeliui, bet juk tiesa, 
kad, mūsų miesto mergelių meilė (net šviesuolių — studenčių) jau 
nebe tokia lyriška ir gili dažnai pasirodo, kaip kad senovinių mūsų 
sesučių kaimo dainose apdainuojama. Tokia jau miesto įtaka.

Į miestišką gyvenimą „nežinomais keliais“ išeinant, autorei 
rodosi dar viskas labai miglotai, neaiškiai — tikrai kaip pro vė
duoklę. šis motyvas visai neišryškintas: „Skęsta tėviškė rūkuos, 
skęsta ateitis miražuos. Aš vien širdgėlą nešuos...“ Kai kur įpina
ma ir simbolikos, bet realus pagrindas nevisada tvirtas ir žodžiai' 
lieka skambėti tiktai pačiai ritmo melodijai. Širdgėla ir ašaros, ver
kimas —■ šiuo atveju nevisai įtikina skaitytoją. Todėl ir mirties 
motyvas be reikalo įpainiojamas.

Religinis motyvas autorės yra ganą nuoširdus ir jautriai iš
dainuotas, nors jo negausu. „Avė Maria“ ir „Šiluvoje“ — šios rū
šies patys gražiausi. Dar gana įspūdingi eilėraščiai motinos moty
vu: Mėlynos akys jos, Pasižadėjimas Motinai, Motinai ir vaikui ete.

Dar įdomu pastebėti, kad epiniai posmai vietomis lyg geriau 
pavykę už lyriškuosius (Akys pro vėduoklę, Pabėgau kaip vagilka, 
Ant rinkos etc.) — gal autorė būtų neblogesnė epikė.

Be abejo, neišvengta ir kitų jaunųjų poetų įtakos, bet reiktų 
tiktai išryškinti savo būdingumą, ieškotis nuosavo kelio, o tada 
svetimos įtakos savaime atpuls.

Iš viso „Akys pro vėduoklę“ — rinkinėlis gana mielas pasi
džiaugti, ypač jauniems. Poezinės nuovokos ir kūrybinio jausmo yra, 
forma pakankamai sklandi, posmai muzikalūs. Lauksime, kada 
autorė į gyvenimą žiūrės jau ne „pro vėduoklę“ —, tai ir turinys 
gal dar daugiau išryškės, ir jausminiai išgyvenimai pasidarys 
stipresni, gilesni. R. Dargytė

Teodor Jeske — Choinski, Gęstantį saulė. Markaus 
Aurelijaus laikų apysaka. Trilogijos pirma dalis, I ir II tomai. Iš
vertė J. Strazdas - Jaunulis. Sakalo leidinys. Pslp. 344 + XIII + 
+ 361 + V. Kiekvieno tomo kaina Lt. 3. — Viršelis dail. Šepečio.

Mūsų knygų rinkoje vis daugiau ir daugiau pasirodo vertingų 
kūrinių, tiek originalų, tiek vertimų. Prie jų priklauso ir Strazdo- 
Jaunučio vertimas „Gęstanti saulė“, pirma dalis didžiulės istori
nės trilogijos, parašytos lenkų rašytojo T. Jeske-Chomskio. Tai 
nėra pirmaeilis pasaulinio masto rašytojas, bet savo trilogija iš Ro
mos imperijos gyvenimo plačiai žinomas ir mėgiamas. Tą trilogi
ją, susidedančią iš „Gęstančios saulės“, „Paskutiniųjų romėnų“ ir 
„Tijaros ir karūnos“, tuoj pasirodžiusią išsivertė vokiečiai, švedai, 
italai, vengrai, cechai, rusai. Tai rodo kūrinio vertingumą.

Pirmoji trilogijos dalis „Gęstanti saulė“ vaizduoja Romos gy
venimą Markaus Aurelijaus laikais (II šmt. po Kristaus). Garsi 
Roma, ištisus šimtmečius valdžiusi, daugybę tautų, išsigimė ir bai
gia prarasti savo galybę. Senovės guvių, drąsių romėnų ainiai, iš
tižo, išlepo ir, susirūpinę tik savo kūno smagumais, nebeturi jėgų 
išlaikyti savo protėvių sukurtos valstybės. Imperatorius Markus 
Aurelijus — geras žmogus, bet ne valdovas. Rūpinasi valstybės 
reikalais, imperijos gerove, bet jo širdis ir mintys užimtos mokslu,
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filosofų protavimais. Jis per dienas rausiasi filosofų raštuose, vi
sai pamiršdamas esąs valdovas. Jo kaip valdovo autoritetas men
kas, ypač, kad ir likimas jį persekioja.

Sukyla pavergtos tautelės ir susijungusios žygiuoja į Romą. 
Be to, šaly viešpatauja badas. Rodos, jau galas Romos ir impera
toriaus galybei. Tačiau ištižėlių romėnų tarpe dar yra senosios 
Romos atstovų, drąsių, nieko neboj ančių, kurių ištvermės dėka 
nugalimi sukilėliai.

Toks bendrais bruožais pagrindinis „Gęstančios saulės“ siu
žetas. Atskiri epizodai, darniai sujungti, aiškiai nušviečia pagrin
dinę fabulą. Servi j aus pyktis dėl sužadėtinės Tusneldos pagrobimo, 
jo pabėgimas ir ruošimas sukilimą, kilnaus Publijaus Kvintilijaus 
Varaus ir jo mylimosios Mucijos vargai, krikščionių persekiojimas, 
cirko žaidimai, ištižusio Markaus sutuoktuvės su atleisto vergo tur
tinga dukterim, imperatoriaus Lucijaus Veraus bachanalijos, įvai
rios išsigimusių romėnų intrygos ir daugybė kitų epizodų ryškiai 
pavaizduoja to meto Romos gyvenimą.

Apskritai, šis istorinis romanas labai įdomus. Rimtas savo 
turiniu ir pavaizdavimu, tačiau patenkina ir .lengvesnio turinio 
knygų mėgėją.

Vertimas geras, rūpestingas. Kiekvieno tomo pabaigoje yra 
paaiškinimai istorinių faktų, asmenų. R. Dargytė

Adomas Keraitis, MANO PASAKĖČIOS. Marijonų leidinys 
148 nr., 48 pusi., kaina 75 et. Atspausdinta ant gero popierio.

Rinkinėlyje įdėtos 33 pasakėčios. Nors jos daugiau tinka 
skaityti mokyklinio amžiaus jaunimui, tačiau jos bus naudingos 
ir suaugusiems: .puikūs pavyzdžiai kalbėtojams.

Hubert Fleckes, DIEVO KARVYTĖS KELIONĖ Į ŽMONIŲ 
ŠALĮ. Vertė Juozas Paškevičius.

Dievo karvytė keliauna į žmonių šalį. Ją ištinka daug nuo
tykių. Pagaliau ji pas žmones. Patiria, kad žmonės geri, grįžta pas 
savąsias ir joms pasakoja apie žmonių šalį.

Šią knygutę skaitydami vaikai susipažins su vabzdžių gyve- 
nimu. Jaukus, stilingas minties dėstymas. Knygutė žadina ir mo- 
ralinius vaiko pajautimus. Teiktina visiems mokyklinio amžiaus 
vaikams. „Dirvos“ b-vės leid. Kaina Lt. 2.

O. Swett Marden, KELIAS Į PASISEKIMĄ. Vertė A. Va- 
lašinas. Sakalo leid. 176 psl. Kaina Lt. 2. Šis mūsų skaitytojų 
labai mėgiamas autorius šioje knygoje labai gražiais pavyzdžiais 
pamoko, kaip reikia elgtis, kad mums viskas ir visur gerai sek
tųsi ir kad laimingi būtumėm.

Sax Rohmer, D-RO FU-MANČO PASLAPTIS. Romanas. 
Vertė Jurgis Daunoras. Sakalo leid. 224 psl. Kaina Lt. 2.

Stiprios intrygos ir gilių įspūdžių nuotykių romanas, vaiz
duojąs, kokiomis baisiomis ir neįtikėtinomis priemonėmis gelto
noji rasė —- kiniečiai kovoja prieš baltąją rasę — europiečius.

' 511

65



Valys Dauga, Kas bu s, zk a s nebus, bet žema i t i s n e- 
p ražus. (Kaip Jonis Mažrimukas 1812 metais iš Viekšnių Kau
nan nusikraustė. Ir Napoleoną regėjo — Ir kas iš to išėjo). Išleido 
Sakalas 1937 mt.

Pats autorius skiria savo knygelę jauniems ir linksmiems. 
Šis istorinis (suasmenintas) pasakojimas tinka augantiems jaunuo
liams, mokyklinio amžiaus vaikams. Pasakojama gyvai, su jumoru, 
savo kraštas, jo vaizdai aprašomi su meile, veikėjai yra pozityvūs 
žmonės. Knygelė paįvairinta istorinėmis iliustracijomis.

Jolande Folde, E m i g r a n t a i. Vertė P. Cvirka. Išleido Sa
kalas. Premijuota moters knyga. Emigrantų, benamių, įvairių vėjų 
blaškomų žmonių likimas; kova su gyvenimu, kova už būvį, kada 
šaknys pakirstos, kada nerandama natūralios atramos vaizduojama 
šioje knygoje. Vertimas vykęs. '

V ‘ . •

I. Kalnokis, Moteris ir garbė. Vertė B. Dundulis. Iš
leido Sakalas.

Gyvenime paprastai moterys padeda savo vyrams iškilti ir 
džiaugiasi, didžiuojasi jų garbe, laime, o Kalnokis aprašinėja kaip 
vyras išradėjas leidžia savo žmonai skelbtis išradėja ir džiaugtis, 
naudotis ta garbe. Pagaliau jam kažkodėl tai nusibosta, jis pameta 
mylinčią žmoną ir iškeliauja kažkur geltonodžius, raudonodžius gy
dyti. Europiečių rodoma garbė išradėjui nepatinka, bet, matyt, 
spalvotų, primityvių žmonių garbinimas jį vilioja.

R. Dargytė

PIJUS XI, kaina 6 litai. Jau išėjo seniai lauktas kolekty
vus, labai gražiai Liet. Moterų Kultūros Draugijos išleistas veikalas 
PIJUS XI. Aktualieji katalikų gyvenimo ir pasaulėžiūros klausimai 
pagal Pijaus XI gyvenimo ir jo raštų mokslą.

Atsižvelgiant į šio veikalo turinį, jo garbingus bendradarbius 
ir didelį Popiežiaus prielankumą Lietuvai, Vatikanas sutiko, kad ši 
knyga — dvigubo jubiliejaus proga — būtų dedikuota Jo Šventeny
bei Pijui XI. Tai yra reta ir Lietuvai labai garbinga išimtis.

Veikalas sukrautas „Pavasario“ knygyne Kaune.

Gerb, skaitytojų, kurių prenumerata dar neapmo
kėta, prašome pasiskubinti ją apmokėti!

^Ldminislracija
* 

• ik »

Leidėja - redaktorė O. Gaigalaitė- Beleckienė.
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Atsiųsta paminėti
• ■ . t . * ' . ...

. „ * • r

Ignas Šeinius, Diplom a t a i. Komedija. A B Ca Cb—D. 
Nauja originali komedija, kuria Valstybės Teatras šįmet atidarė 
dramos sezoną. Sakalo leid. 152 psl. Kaina Lt. 3.

Kazys Gaigalas, Žygis į Vilnių. Trijų veiksmų pjesė. 
„Liaudies teatro“ serijos Nr. 4. Veikalėlis Vilniaus vadavimo idėjai 
propaguoti. Sakalo leid. Kaina Lt. 1.

J. Lažečnikovas, LEDINIAI NAMAI« II d. Populiar. biblio
tekos serijos Nr. 8. Vertė M. Januškevičius. Sakalo leid. Kaina 
Lt. 1,50. Tai antra dalis istorinio romano, kuriame atvaizduota 
rusų baudžiava, su visais jos žiaurumais, baudžiauninkų kančio
mis, jų santykiai su dvarininkais. Drauge tai sentimentalus ir 
gražus meilės romanas.

Ant. Jokimas, LIEPSNŲ KARALIUS. 3 veiksmų pjesė. 
„Liaudies Teatro“ serijos Nr. 3. Sakalo leid. Kaina Lt. 1. 64 psl. 
Šis populiarus scenos veikalėlis labai tinka priešgaisrinei idėjai 
skleisti.

Viktoras Katilius, KATASTROFA. Sakalo leid. 148 psl. 
Kaina Lt. 2. Originalus romanas iŠ mūsų miestiečių gyvenimo. 
Tai mūsų miestiečių besikuriančio gyvenimo vaizdas. Romanas pa
rašytas tikrai stilingai ir inteligentiškai. Tipai ryškūs ir literatūriški.

• Vyt. Tamtdaitis, VYTUKO UŽRAŠAI. Sakalo leid, 176 psl. 
Kaina Lt. 2,50, Tai mūsų vaikų literatūros laureto naujas, tikrai 
gražus kūrinys •— apysaka mūsų jaunimui. Knyga Dail. D. Tara- 
bildaitės labai meniškomis iliustracijomis papuošta, iliustracijos 
išspausdintos kreidiniame popieriuje.

A. Tolstojus, AUKSINIS RAKTELIS arba BURATINO NUO
TYKIAI.Vertė J. Kurminas ir K. Jakubėnas. Sakalo leid. 178 psl. 
Kaina Lt. 2. Tai tikrai meniška, linksma ir nuotykinga pasaka 
mūsų jauniesiems skaitytojams, labai gausiai iliustruota nuotai
kingomis iliustracijomis.

Pijaus XI enciklikos. I. APIE KATALIKŲ > BAŽNYČIOS 
BŪKLĘ VOKIETIJOS VALSTYBĖJE. — II. APIE RELIGINĘ 
BŪKLĘ MEKSIKOJE. Katalikų veik, centro leid. Kaunas, 1937 
m. Kaina 50 cnt.

V. J. Križanovskaja, R e k e n š t e i n ai. Romanas. II da
li s. L i 1 i j a. Vertė ė. Petrikas. „Dirvos“ B-vės leid. Kaunas 
1937 m. — Marijampolė. Kaina Lt. 2.50.

N. Arina, Melagėliai. Vieno veiksmo pjesė. Vyresnio 
amžiaus vaikams. „Sakalo“ leidinys. Liaudies teatras Nr. 2. Kai
na Lt. 1. ;

Kun. Paulius Katela, Šiluvos Mari j o s Švento vės 
i S t o r i j a. Iliustruota 12 paveikslų. Spaudai paruošė ir išleido kun. 
Paulius Katela, Šiluvos klebonas. Jubiliejiniais 1937 — metais. 
Kaina Lt. 1.

Ig. Malinauskas ir J. Talmantas, Mūsų g i n t a r ai. Lietu
vių kalbos skaitymai Vl-am pradžios mokyklos skyriui. Parašytas 
pagal Švietimo Ministerijos reformuotąją programą. Šv. Kazimiero 
Draugijos leidinys Nr. 684. Kaunas. 1937 m. Kaina Lt. 3,50.
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LIETŪKIO SIUV AMĄJĄ mašiną
Garantija 15 metų!
Kaunas, Vytauto prosp. 33.

NAUJIENA

mokytojoms, darželių vedėjoms ir motinoms!
Tik išėjusi iš spaudos dr. O. Norušytės knyga

„ŽAIDIMAS IR ŽAISLAS“
Gaunama .N. V.“ adm-joj, Laisvės 3 b ir 

visuose knygynuose. Kaina Lt. 1,20

LIAUDIES MENUI IR NAMŲ PRAMONEI REMTI 
KOOPERACINĖ BENDROVĖ

%

v Kaunas, Laisvės ai. 15 nr. Telef. 241-61.
» * ,

Parduoda namų pramonės dirbinius:
' . _ ■ ■ ■ . ■ • "° įvairius audinius, nertinius ir pintinius dirbinius, medžio ir molio dirbinius, įvairius žaislus.

Remkime savo namų pramonę!
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