
’ 7

1



t a i t ė, Lietuvai (eil ) . . . • . . 481
d a it ė, Moters rašytojos pirmame dvidešimtmety 482
Tu 1 aus k ai t ė, Parke (eil.)

j a i t ė, Iš anų dienų . . .
S “ . ■ .

i Ž a g r a k a i i e n ė, Kaip gyvena dvi Skandi 
navijos rašytojos . . . . .

o' 499

L Paliktoji (eil.) > .
i ü t ė, Draugystė . .
Medžiokalnio legenda (eil.)
Mudviejų ryšiai, vertė Ant. 1

504
508
509
515

516
Girtavimas mūsų tautos nelaimė

tl ties valandėlė

E m. Petrauskaitė, Mes ir gyvenimas . . . 523
L. I u r g uty t ė, Ar tikit jūs tuo, kuo gyvenat? .' . . 526
I z. B 1 a u d ž i ū n a i t ė, Pavogs (eil.) . . . . 527
E. G a b u 1 a i t ė, Laiškai . . .... ... . . . 528
E m. Š e š e i k a i t ė, Žiedams pabirus (eil.) . . . 531
Adolfina Č e r e p a i t ė. Be širdies (eil.) . . . 531
M a ž e i k i e t ė, Išrinktoji mergaitė . ... . . . 532
V. I n č i u r a i t ė, Kur ruduo prajojo (eil.) . . < . 533

APŽVALGA

Studentės drąsiai žengia į ateiti. Pax Romana Kongre
sas. Pasidairykime mūsų parkuose. Kuo žavisi pas mus 
užsieniečiai? Pas mus ir užsienyje . . 534 — 541
Mada . . . . . . . 544

KNYGOS

O. Mašiotienė, Moterų politinis ir valstybiniai - tautiškas 
darbas 1907 — 1937 m. — R. Dargytė .... .... 542

mokslą einan-
Užsleny metams 15 lt., pusm. 8 lt.

„NAUJOSIOS VAIDILUTĖS“ kaina met. 10 lt., pusm. 5 lt 
čioms 6 lt., pusm. 3 lt.; atskiras num. 1 lt

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja Nr. 3 b. Telef. 24475.
Adm. •—red. budi nuo 10 — 14 vai. kasdien, be šventadienių

TC’—Ti rrtrt—m i—i‘—incrna.ąiTi, am ■niT«‘iir^nnw■■■■į—i—»—WW—1—TT———T

M. Adomavičiaus spaustuvė. Kaunas, Laisvės ai. Tek 24209.

2



NAUJOJI VAIDILUTĖ
MOTERŲ KULTŪRINIO GYVENIMO ŽURNALAS

N r. 10 (156) 1938 metų spalių mėn. XVIII

P. Oriniai tė

Vai myliu aš Tave, 
Žalių dirvonų krašte — 
Už motiną labiau, 
Už pumpurus radastų ...

Užaugau tėviškėj .
Su liepomis ir uosiais
Ir jai tiktai vienai 
Skambias dainas dainuosiu.

Tokia mažutė Tu
Su juodžemiais ir plyniom, 
O man — vienintelė, 
Esi, mano tėvyne!

Dangoraižiai kitur,
Auksinių turtų bokštai. 
Bet aš — tik čia gyvent, 
Ir čia numirti trokštu!

Vai myliu aš Tave,
Žalių dirvonų krašte, 
Už motiną labiau, 
Už pumpurus radastų ...
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■ „Ir stai likimo ranka.
' • * . * . ' , .. *

. ' skleidžia lapą po lapo,
ir mes skaitome/'

• • ■ » ■

(Iš „Ankštųjų Šimonių likimas").

Gražu žiūrėti iš tolo į žydinčia, vaivorykštės spalvomis marguliuo
jančią ėįevą. Gražiau iš arti stebėti kiekvieną atskirą žiedelį: kiek- 
vieno lapelio savotiškas iškarpymas, sudėliojimas, subtiliausiais niu
ansais nuspalvinimas, kelia sielą į ekstazę į aukštį.

Kaip stebėtinai graži marguliuojanti pieva, taip įvairi ir graži mūsų 
tautos gyvenimo pasaka. Mindaugas, Vytautas — didybės periodas, 
aiškiomis raidėmis, kaip kardo smūgiais, įrašęs mūsų tautos vardą į 
nemirštančios istorijos lapus. Basanavičius, Kudirka — širdį alpinan
čios priespaudos metai — žūtbūtinė kova su dvigalviu ereliu; „Auš- . 
ros" spinduliai pranašavo saulę patekėsiant; „Varpas" kėlė ir žadino 
į darbą. Knygnešiai, „daraktoriai" .— visuotino išsibudinimo žymės,

■ • . c

ir mažutėlių prispaustųjų pakirdimas iš miego. Savanoriai.. % nepri
klausomybė — triumfališka eisena per vargus, kraują ir kančias į lais- . 
vę. ... . .. ■ .■ - .

Tai pasaka graži ir graudi pasaka su slibinais, miegančia karalai
te ir broliais vaduotojais. 

■ ■ *.•••*■ *■ • . . ' .*

Ir kaip žydinčios pievos grožiui akomponųoja nuolatinis laukų 
giesmininkas vieversėlis, taip mūsų tautos gyvenimo pasakai — mūsų 
rašytojų širdies balsas -— tėvynės meilės, grožio ir garbės dainos.

. '■ ■ ■ ? • ■' .

Be raštijos neturėtume istorijos ir kitų mokslų', neš trumpa žmogaus 
atmintis, o nedaug ilgesnis ir jo amžius. Be rašytojų neturėtume dva
sinės kultūros vertybių. Jie moka- jausti ir pasakyti už visą tautą, už 
visą žmoniją.

482 -
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Giedojo Baranauskas, Strazdelis, Maironis — ir vargai ir viltis žadi
no tautos dvasią, kėlė jos širdį. Nūnai gieda Putinas, Nėris, Vaičiūnienė, 
Brazdžionis ... — mūsų dvasios neišsenkamo grožio giesmės ir laisvės 
žydėjimas.

Taigi džiaugdamiesi dvidešimtmečio laisve, pasidžiaugsime ir kul
tūrinių vertybių nešėjų moterų rašytojų laimėjimais poezijoje ir belet
ristikoje.

Petkevičaitė, Žemaitė, Pečkauskaitė, Čiurlionienė ir kt. rašiusios at
gimimo metais, prieš Didįjį karą jau mūsų gerai pažįstamos, įvertintos; 
jų raštai išnagrinėti, į chrestomatijas. įdėti, taigi šiuose lapuose noriu 
atversti patį jauniausią j į lapą— rašysiu daugiausia apie rašytojas 
pasireiškusias per pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmetį.

Nemažas jų būrys, kaip ta marguliuojanti pieva iš tolo raibina 
akis ir džiugina širdis, nes dar jų žiedai rasoti, rytmečio saulės persunk
ti, ir kiekvienas mielas,, savas ir vertas iš arčiau pažiūrėti, panagrinėti

1 . v ■

ir pamilti. Dėmesys ir džiaugsmas —- dar daugiau galios suteiks jų 
mintims, dar gražesnėmis spalvomis sutvaskės jų kūriniai — ir mums 
bus dvasinio grožio, ir tėvynei garbės.

Jau turėjome gražų būrį moterų rašytojų, kurios davė puikių nove
lių, apysakų, tik vis nesiskleidė poezijos žiedai. Tik 1921 m. išėjo pir
masis rinkinėlis „Vasaros Šnekos" Tyrų Dukters. Ir tik 1927 m. pasi
rodė Salomėjos Nėries pirmasis rinkinys „Anksti rytą".
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Sai o m ė j d N ėr i s.

„Nušviesk ilgai, saulele, 
Gyvenimą mūs gražų! — 
Paskui naktis akloji 
Ties jūra nusileis”,

(Iš „Diemedžiu žydėsiu” 8 pusi.)
Su dideliu saulėtu džiaugsmu su subtiliu gamtos pajautimu pasi

rodė Salomėja Nėris poetų šeimoje. Jos pirmasis rinkinys kritikų buvo 
palankiai sutiktas. Jame jaunatvišku pakilimu dainavo poetė.

„Pėdos smėly", — antrasis rinkinys, — jau patikrino, kad tikrai kri
tikų neapsirikta. Graži eilėraščių forma, skambumas, ekspresija, vykę 
palyginimai. Ir nors antraštė skelbė, kad tai yra tik „Pėdos smėly", 
bet deja, tos pėdos nedingo, jų -vėjai neužpustė — gražiais, nuotaikin
gais, gyvybe persunktais, eilėraščiais visi džiaugėsi ir džiaugiasi.

Dainavo, džiūgavo poetė ir... susimąstė, susigalvojo begu tikruo
ju keliu jos einama. Ar pateisinamas toks beatodairiškas linksmumas, 
savo širdimi tesirūpinimas, kai tiek daug vargo ir kančių yra pasauly. 
Ar galima džiaugtis, kai kiti duonos kąsnio neturi. Argi ne jautriausia 
yra poeto širdis, argi ne ji greičiau turi kitą suprasti ir ar neprivalu poe
tui nors drąsiu žodžiu padėti tiems vargstantiems, pakelti jų dvasią ir 
parodyti jiems kelią. Ir štai, trečioji eilėraščių knyga „Per lūžtantį le
dą" — parodė naują poetės veidą. Pati antraštė labai charakteringa: 
autorė nedrąsiai eina naujuoju keliu — lyg per lūžtantį ledą eitų. Ir 
jos ekspresyvi, džiaugsmo kupina širdis, net kartais lyg užsimerkia 
prieš vargą, vėl pasineria savy — ir eilėraščiai nors tokių kilnių pasi
ryžimų diktuojami, nesmenga taip giliai į skaitytojų širdis, nes jie blan
kesni, palyginus su pirmaisiais, ypač tie, kur „raudonos vėliavos", 
„matrosai", kas net nėra charakteringa Lietuvai, o ypač atrodo sve
tima ir pačiai autorei.

1938 m. pasirodė ketvirtas autorės eilėraščių rinkinys „Diemedžiu 
žydėsiu." Šio rinkinio pati antraštė jau padvelkė romantika, ir nebėra 
jau jame nei to akcentuojamo „revoliucioniškumo",nei nerūpestingo 
džiūgavimo.

„Diemedžiu žydėsiu" -- tos pačios grakščios formos, bet jau su 
liūdesiu ir susimąstymu, o to susimąstymo priežastį nusako pirmasis 
rinkinio eilėraštis:

„Ir vienąkart, pavasari, 
Tu vėl atjosi drąsiai — 
O mylimas pavasari, 
Manęs jau neberasi — —
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Salomėja Nėris

Sulaikęs juodbėri staiga,
I žemę pažiūrėsi:
Ir žemė taps žiedais marga. ..
Aš diemedžiu žydėsiu -----—

Toliau ... „Aš nenoriu mirti!
Geriau noriu būti, ■X
Šaltu akmens bokštu,
Mažyte sraige". (11 pusi.)

Taigi Salomėja Nėris grįžo vėl į savo širdies rūmus, tik jau netokia, 
kokia buvo pirmiau. Grįžo liūdnesniu veidu, daugiau susirūpinusiu 
žvilgsniu, nes:

„Jaunystė švaistėsi žaibais, 
Nūnai jau vasara nunoko".

(2.2 pusi.)
„Dėl aguonėlės raudonos, 
Rugių^gėlelės mėlynos.
Toli paklydo mano vaikelis 
Baltuos miškuos."

(30 pusi.)
Kiek čia gražios, gilios desperacijos ir nuoširdaus jausmo, taip ne

sunku žmogui paklysti, kaip paukšteliui nuo šakelės ant šakelės pers
kristi. .

485
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Giaži ir „Pabėgusi laimė":
„Ji mūsų šaukimo nepaisė,

"'i T * . ’ , . * .

Negrįš jau, negrįš niekados —
Ir mes nūnai kremtamės baisiai,

. ' Kam jos nesulaikėm tada."
(56 pusi.)

Truputį „revoliucionieriškos" dvasios yra „Mažoji mano geiša", 
„Pavasaris kalėjime". Patriotizmu suskamba: „Atlanto nugalėtojui", 
„Sūnus palaidūnas".

Visas rinkinys baigiamas liūdna gaida:
„Neramus širdies vaikelis

• Neužmiega —-
Šešėliuotas mano kelias...
Kur jis bėga?"

Taigi Salomėjos Nėries nereikėjo barti, kaip Jakštas barė, nei gar
binti, kaip kiti garbino, bet reikia suprasti, kaip žmogų, kurio raizgūs 
keliai ir nesoti dvasia. Ir visi, kuriems poezija yra saulės kūdikis, ga
li džiaugtis Salomėjos Nėries eilėraščiais, tokie jie nuoširdūs, dainingi 
ir grakštūs.

< . . '
• f ■ ' * .

A u g u s t a i t y t ė - Vai č i ū n i e n ė.
* . , • . . *

„Ir padėki savo žygių ašarėlę krišpolinę
Pas altorių, . ...
Ir sakyk: Kūrėjau didis, skausmo metais
Džiaugtis noriu".

(Iš „Su baltu nuometu" 150 pusi.)

šis posmelis iš jos didžiulio eilėraščių rinkinio „Su baltu nuome- 
tu" (rinkinys išleistas 1931 m., turi 225 eilėraščius) apibudina poetės 
išgyvenimus ir nuotaiką. Ji ir skausmo metais nori džiaugtis, bet deja, 
per jautri širdis ir per sunkus gyvenimas, todėl tik su ašarėle krišpolinę 
tegali nuęiti pas altorių.

Verti lapą po lapo, puslapį po puslapio ir visur džiaugsmo kibirkš
tėlės nę per skaidrios, lyg kokia juoda skraiste uždengtos, pro kurią 
negali prasimušti niekuo nesudrumstas džiūgavimas. Rodos, ilgu, ii- I ’ ■ • ' ■ , •
gu vieškeliu, saulės kepinamu, vėjų galandamu, dulkių slopinamu eina 
savo gyvenimo sunkų kelią vieniša siela:

t

,;Palytėsi — perlai krinta, 
Apkabinsi — vienuma.

(131 pusi.)
’ 486 ’ •' , - ■
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J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

arba:
„Pamėgau žemę juodu debesiu apjuostą 
Ir džiaugsmas mina jos šaltąją krūtinę

i

Nors ašaros kalbėdamosios skuba
per apniauktą skruostą"

(216 pūsi.)
t . . . ■

Ilgesys, —- amžinas jautrios sielos palydovas, — šneka ir žiedų 
pumpuruose/ ir saulės tvaskėjime, ir rudens lapuose:

■■/•Ji.

„Suvirpo žiedas, priglaustas prie veido,
Įkrito ašara karšta į jauną pumpurėlį,
Jis galvą kvepiančią žemyn nuleido, s
Nes mano ilgesio vainikai jo nebepakėlė"

(62 pusi.)
Ieškojo širdis džiaugsmo ir laimės, nerado jos:

„Kai mano galvą puošė aukso diadema, .
Pakirdusio] širdy giedojo džiaugsmas nuliūdimo dainą",
Nerado nė po baltu nuometu. Ir:
' „Nors sodai auksiniai, bęt sieloje nyku"...

487
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arba:
„Nenoriu tylos, kad neišgirsčiau,

' ' ~ Kaip man krūtinėj skausmai nauji sprogsta,
Nenoriu šviesos, kad neišvysčiau, 
Begriūvanti mano saulėtąjį bokštą.

(39 pusi.)
Ne vien tik savo sielos išgyvenimus išdainuoja poetė, tėvynės vai- 

gai, nelaimės ir džiaugsmai atliepia: - ?

„Tu mums, kaip ašara, o Vilniau, ant akmens nukritus: 
Močiutės senos amžiais tau aukojo sūnus. > .
Tavy pabaigs žygius Tautos Dvasia dangum sušvitus".

(180 pusi.)
„Jeigu tavęs aš nemylėčiau,
Prikalkitmaneprieuolos,kaipPrometėją —
Tegu praeiviai man į veidą spjauna,
Tegu mano pasaulio niekad dienos neskaidrėja", 

tokią priesaiką poetė sudeda vasario šešioliktąją dieną. 
. • ■ ■ * . z

O štai tyliai linksta galva po kojomis Marijos:

„Marijos garbei mes, kaip drugeliai,
Nuo anksto ryto žemėj plasnojam
Ir, kaip aguonos saulėtą dieną,
Po tavo kojų gęstam liepsnojam".

(61 pusi.) 
ir:

„Graži Tu, Marija, danguje ir žemėj.
Sušvitusi saulė tarp dviejų naktų...
Danguj karalienė, o žemėj mergaitė. 
Kad mūs prakeikimai seni neplaktų".

(126 pusi.)
, ■ 1 *

Buvo įvairių izmų gadynių —- ir futurizmas ir ekspresionizmas 
ir „keturi vėjai" blaškė mūsų poetų širdis į įvairias šalis. Čia po kiek
vieno žodžio tašką dėjo, nesąmonių ištisas eilutes prirašinė j o, save gar
bino, keikė Dievą... tik Augustaitytė — Vaičiūnienė iš karto sau aiš
kų kelią turėjo. Jos būdui ir pritinka tos ilgosios eilutės, nuoseklios 
su visomis gramatikos taisyklėmis. Daug kam jos eilėraščiai atrodo 
lyg sustingę, persunkus skaityti, bet reikia tik įsiskaityti ir tada supra
sime visą jų grožį. Juk gražu žiūrėti į guvius, linksmus, šokinėjančius 
žiogus, bet gražų ir į ilgomis vilnimis banguojančius rugius, nes:

488
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„Vieni pamilo saulę, 
Kiti — naktų žvaigždes, 
Bet man širdy nei saulė, 
Nei žvaigždės neužges. 
Man tinka kai pabyra 
Šilti jos spinduliai, -
O juodą tamsią naktį f 
Ilgiuos žvaigždžių tyliai."

- (53“ pusi.)
Alė Si d ab r a i t ė.

„Per lankas kvapias rasotas 
Gėlėmis margai segiotas 
Aš einu..."

(Iš „Eskizai" 7 pusi.)
Alė Sidabraitė — savo svajonių poetė, ji eina per rasotas pievas, 

laukia mylimo, liūsta jo nesulaukus.
„Myliu tave! Myliu labiau nei žemę, 
Nei melsvą dangų, nei gyvybės dainą, 
Širdis gyvent jėgų toj meilėj semia 
Ir visos mintys į tave vien eina". 

f , " • ■ ■ ■

b " ► ‘ ,

Meilė ir su ja surištas pavydas,. ilgesys — visa käs jauną širdi 
neramina, apdainuota, nes:

„Šėlsme meilavimų karštų ■ ■
Aš paskandinsiu skausmą savo, ’ 
Per visą naktį busiu tavo — 

* V * *

Laiminga vilesiu keistu".
Yra vienas eilėraštis ir Vilniui. O į visą džiaugsmų, nusivylimo 

ir meilės gamą įpintas ir gana graudus eilėraštis „Sūnui".

Todėl neklausk manęs šį vakarą
ar aš dabar dar myliu ką.
Širdis paklydo širdyje
Ir vakaras pavirto lyrika."

> (Iš „Paklydę žodžiai", 30 pusi.)

Taigi dėl širdies paklydimo širdyje — visas vakaras virto lyrika — 
ir išėjo nemažas ir lyrikos rinkinys. Poetės širdis pasiilgusi kitos šir
dies, itin yra jautri ir gražiai apdainuoja meilę:

11



„Lekia dienos, lekia, 
Nesugrįš atgal.
Viens drugys žieduose '• 
Žiedo rast negal".

(22 pusi.)

Alė Sidabraitė Gražina Tulauskaitė

Visa džiaugsmo kaskada liejasi iš šio posmo:
„Dabar tikrai jau viskas 
man rodos lyg sapne:
Sugrįžo mano meilė
Ir klūpo prieš mane"

(23 pusi.)
Bet kaip kiekvienas daiktas turi šešėlį, taip ir meilės džiaugsmą 

dažnai apniaukia nusivylimas ir nuliūdimas:
„Tingiai slenka dienos, 
Stumdosi ir vėlinąs...
Liūdna man lyg žvakei 
Kapuose per Vėlines".

(31 pusi.)

490 . ■
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O štai įsiperša širdin ir tikroji melancholija, susimąstymas: 
„Man rodosi, kad aš mylėjau, 
manęs tik nemylėjo nieks. ' 
Nežinomu paukščiu gyvenimas 
Patamsyje pralėks".

. (34 pusi.)
• • ■ ' ■ ■ 1'

H. Lukauskaitė K. Grigaitytė

arba:1
„Pilna širdis priėjo ašarų, ,
meliodijų tolimų, 
kai mirė mano meilė 
sušalus be namų".

(19 pusi.)
- Taigi amžini sielos virpėjimai ir bangavimai, kurie niekados ne

sensta, skambia forma išsiliejo iš poetės širdies. Tai dar pirmieji ban
dymai, bet jau gana šlifuoti ir stilingi.

„Na tai kas, na tai kas, 
Jei žirgelis ir apskainios 
Raudonąsias radastas".

(Iš „Akys pro vėduoklę” 7 pusi.)
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Taip drąsiai rekomenduojąs! jauniausioji poetė pirmame rinkiny: 
„Akys pro vėduoklę". , .

Dauguma eilėraščių lengvos, grakščios formos, skambūs ir žais
mingi:

„Prarympta visą nakty
Kaitriai dega lūpos. -

- Jau ant diemedžio šakelės
Blezdingėlė supas".

(20 pusi.) 
arba:

„Kaip žydinčiom kortom
Širdim žaisti sekės —
Sirpo mano laimė,
Kap šermukšnio kekės".

(23 pušį.)
Be savos širdies išgyvenimų kartais užklysta gamtos vaizdelis, tė

vynės meilė . .. ir maldos suvirpina dūšią, kaip „Šiluvoje", „Tam, ku
ris čia yra", „Avė Maria".. Bet gražiausieji yra tie žaismingieji, taip 
lengvai iš širdies išsilieję. Jie banguoja, kaip lengvas vėjelis, judin
damas mėlynų linų lauką, ar skamba, kaip nerūpestinga vyturėlio 
daina.

„ • *

H. Bukauskaitė. —

„Nebūsi tu kunigu
nei teisėju,
tik pavargusiųjų ir nuskriaustųjų 
apgynėju"

(Iš „Brangiausias pėdas" 13 pusi.) .
, H. Bukauskaitė, -išleidusi mažutį eilėraščių rinkinėlį „Brangiausias 

pėdas", vis dėlto kreipia į save dėmesį, nes išsiskiria iš kitų moterų 
lašytojų. Kitos moters poetės dainuoja apie meilę, širdį, saulę ir tai 
ir yra meilė, širdis ir saulė. H. Bukauskaitė irgi dainuoja tomis pačio-

1 . - K ‘ . ■

mis temomis, bet visa persunkta kita dvasia, į visa žiūrima kitomis 
akimis. Jai nereikėjo jokių atsisakymų, deklaracijų, bet jos kūryba 
perdėm „nuskriaustųjų" kūryba. Štai in „Bopšinė" jos kitokia:

„Mik sūneli, užmik ramiai, 
užmerk šviesias akis“. 

• . • ' ■ *. 4

Vargo krašte tu gimei,
— neaiški tavo ateitis.,
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Po palšu dangum • 
mūs varganoj tėvynėj 
nuo šūvių beprasmių, žiaurių, 
užgęsta .
drąsių ir teisingų bernų 
akių mėlynė".

(18 pusi.)-
ir ji visai nebijo ir neverkia dėl sūnaus ateities, bet pareiškia: 

„Didžiajai kovai, kovai už ateiti 
Tave atiduosiu".

(19 pusi.) >
Kitokia jos ir Lietuva:

„Išgirdus žodį Lietuva
aš neprisimenu garsiosios praeities 
nei Vytauto didžių karų, 
nei Gedimino aukštos pilies.

Išgirdus žodį Lietuva
Prisimenu dulkėtą siaurą kelią, 
ganyklų varganų kupstus, 
bažnyčion einančią bobelę".

Taigi Lietuvą ji mato dabarty, proletaro akimis, Nėra joje ro
mantiškos tėvynės meilės, bet vargstanti žmonės ir skurdas.

Ir visi žmonių įstatymai Lukauskaitei vertės neturi:

„Nejau galiu šiandien atmint įstatymus, 
galiu būt ištikima žmoną?
Man spjaut į visus žmonių nusistatymus,
— šypsotis saulėj taip malonu."

(35 pusi.)
Ir jos eilėraštis ,, Mat er Dolorosa" — nėra kaip įprasta, Dievo Mo

tina aprašyta, bet proletariato motina su mirštančiu kūdikiu ant ran
kų. Na, ji ir Dievą mažąja raide rašo.

Taigi H. Lukauskaitės veidas labai aiškus — nėra nei pažadų, nei 
priedermių ir: ...„didžiausią papildo nuodėmę, kas mylėdamas — 
bijo mylėt".

Dar 1934 m. B. Buivydaitė yra išleidusi eilėraščių rinkinį „Skudu
čiai" ir P. Orintaitė „Vingių vingiai", apie kuriuos pakalbėsime vė
liau.

Tai bemaž visa moterų lyrika, kuri pasirodė atskiruose leidiniuose. 
Be to, mūsų periodikoje sutiksime ir daugiau vardų, k. a., Bujokaitė,
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Žymantienė-Žemaitė

Mykolaitytė, Lipčiūtė, Kumpikevičiūtė, Dirmantaįtė ir kt. —kurios ne
* ... t

vieną gražų eilėraštį yra sukūrusios.
Kiek tuose visuose rinkiniuose yra grynos poezijos, o kiek retorikos, 

kiek gilumo ir kiek lėkštumo -— ne mano tikslas išnagrinėti. Stengiau- 
1 si tik išrinkti, kas kiekvienai charakteringiausia.

Netaip ilgai reikėjo laukti prozaikių, kaip poečių. Vos pasirodė 
pirmieji literatūros pumpurai, kai atsirado talentingų moterų rašytojų, 
kurios storu brūkšniu įsirėžė į kūrybišką gyvenimą, duodamos ne vie
ną vertingą veikalą, jos pirmosios parodė, kad ir moters turi lygiai 
su vyrais plėšti Lietuvos dirvonus ir ugdyti kultūrą, ir kad ir moters 
sugeba kurti ir nori savo širdies, proto dovanų teikti žmonijai.

Dėl apžvalgos pilnumo probėgšmais stabtelėsime, -— vienu antru 
sakiniu paminėdamas, — ir senesnės kartos rašytojas. Ilgiau sustoti 
nėra reikalo, nes jų kūryba pilnai išnagrinėta žurnaluose, vadovėliu©- i
se, minėjimuose.

Mirusiųjų žymesniųjų turime penkias, bet jau visos matė nepri
klausomą Lietuvą ir jos džiaugsmais džiaugėsi, jos sielvartais sielojosi.

Pirmoji Anapiliu nukeliavo Žymantienė - Žemaitė —- realizmo 
atstovė. Jos apysakose, vaizdeliuose, vaidinimuose — gyvas mūsų 
kaimas, jo skurdas, apsileidimas, gyventojai. Ar pavasario pumpu
rai skečiasi, ar pribrendę javai linguoja, ar rudens vėjai ūkauja, ar 
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Marija Pečkauskaitė - 
Šatrijos Ragana

Sofija Pšibitauskienė ■
Lazdynų Pelėda

O. Pleirytė - Puidienė - Didžiulienė - Žmona
Vaidilutė
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speigas pyškina — visa sava, miela/ ryškiai jos* raštuose pavaizduo- !
ta. „Kurmelis", „Marti", „Sutkai", „Topylis" ir daug kitų— tikri, gy- [
venimiški vaizdai su visais blogumais ir gerumais žavi mus objektin- !
gurnu, veikėjų ryškumu ir kalbos grožiu. '

Antroji pasekė Didžiulienė. - Žmona, anksti pradėjusi rašyti į lie
tuviškus laikraščius. Sukūrė keletą apysakaičių ir komedijų, kurių 
populiariausia buvo „Lietuvaitės". . 

• ’ • - • . 1

Vėliau netekome Sofijos Pšibilauskienės - Lazdynų Pelėdos, jaut
rios širdies ir gyvenimo nuskriaustos moters. Jos lyriškai sentimentą- j

* ’ ■ • • • • . ■ * . . I

liškos apysakos labai nuoširdžios, pesimistiškumo skraiste apgobtos. (
Kas nesigėrėjo: „Motutė paviliojo", „Stebuklingoji tošelė". Didžiau- h

sias veikalas — romanas „Klaida", siužetas iš XX a. pradžios. ■ ■ ■ ■ ’ . . ■ ■ ■ • • •/
Anksti šalna pakando (52 m.) M. Pečkauskaitę - Šatrijos Raganą, 

romantikę, idealistę. Jos „Sename dvare", „Mėlynoji mergelė" — vie
ni gražiųjų žiedų mūsų literatūroje. „Niekur autorė, nors ir gana pa
linkusi į sentimentalizmą, savo skaitytojui sujaudinti nevartoja kitų 
savosios mokyklos rašytojų taip mėgiamų įvairių šauksminio pobūdžio 
sentimentalių sakinių; taip sakant, dirbtinai jausmo nedaro. Ir ta
čiau — taip kartais sujaudina skaitytoją, savo paprastu, sausu net ro
dos, aprašymu, kad tik laikykis — nepravirk. Tai irgi yra tikrojo ta
lento pažymys". (Iš „Gaisai" 6 nr. 1930 V. D. M.).

Ir penktoji irgi anksti šį pasaulį palikusi (51 m.) O. Pleirytė - Pui- 
dienė Vaidilutė. Pirmoji jos apysakėlių knyga išėjo 1921 m. „Gyve
nimo akordai". Visų apysakaičių turinys — gyvenimo skriaudžiamų 
moterų išgyvenimai. Sunkūs ir graudūs tie akordai, kaip ir kruvinos 
širdies skundai. „Audroms siaučiant" — vaizdelių rinkinys iš Di
džiojo karo laikotarpio. Tai trumpi realistiniai vaizdeliai dažniausiai 
su graudžiu finalu, — kaip ir pats aprašomasis laikotarpis, — ir visi 
persunkti gilia vargšų nelaimingųjų meile.

Didžiausias ir įdomiausias veikalas — dviejų dalių romanas „Tė
viškė", kurio abi dalys jau išėjo po autorės mirties 1936 m. Šis veika
las turi apie 600 pusi, ir 'parodo mums patį įdomųjį Lietuvos gyveni
mo laikotarpį: spaudos grąžinimą, 1905 m. revoliuciją, Didžiojo Sei- 

>

mo laikus. Pirmoje dalyje rodomas Lietuvos kaimo gyvenimas, kuris 
visas suburiamas beveik į vieną Daugėlų šeimą, bet vis dėlto pavaiz
duotas plačiai ir tipingai. Vyriausias veikėjas Klemensas Daugėla, 
bet neužmirštini jo tėvas — konservatyvus despotas; motina diploma
tė, nuoširdi — tikrą vargą vargstanti Lietuvos motina. „Maištininkas" 
Jeronimas ir kiti. Ypač gražiai išryškinamas susikirtimas senosios kar
tos interesų su jaunąja. Parodyta trumpai ir dvaro buitis. Antroje 
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Sofija Čiurlionienė
Kymantaitė

dalyje tas pats kaimas, ir tautinis inteligentų veikimas, spaudą grą
žinus.

„Tėviškė" — įdomus romanas, vertas didesnio dėmesio. Pažymė
tinas ir vaizdų margumas, įvairumas, kaip ir pats gyvenimas.

Dar buvo išspausdintas „Kada rauda siela" — sentimentališkų 
svajonių kūrinėlis. Be to, Vaidilutė rašė str. apie teatrą, meną, dalyva
vo publicistikoj. Be spausdintų veikalų dar yra ruošiama spaudai: 
„Praraja", apysakos; „Skirmunda", drama. „Per Tarybų rojų" ir „Per 
aspera ad astra" — atsiminimai. „Mano gyvenimo knyga" — 1905 - 
30 m. atsiminimai. „30 metų publicistikos darbe" — straipsniai. „Apie 
teatrą ir meną" — straipsniai. Didžiausias jos verstinis veikalas — 
„Grunvaldas". Dar yra parašiusi: „Literatūra Lotewska", 1931 m., ku
ri yra išversta į lietuvių kalbą. *

Seniausia amžiumi mūsų veteranė realistė yra G. Petkevičaitė - 
Bitė, kuri dar lig šiol teberašo. Be ankstyvesnių kūrinių, paskutiniu 
laiku išėjo: „Karo metu", dienoraštis ir romanas „Ad astra". Kaip 
jos gyvenime, taip ir raštuose — artimo meilės idealas ir pasiaukoji
mas. „Ad astra" parodo mums iš netolimos praeities, — kai susipra
tę lietuviai buvo pravardžiuojami „litvomanais", — įvairių tipų gerų 
ir netikusių. Pagrindinė mintis aiškiai išreikšta paskutiniu sakiniu. „Ką 
savo vargingiausiam broliui padarysi, lai man padarysi". Jos raštų 
platesnis įvertinimas — žurnaluose, vadovėliuose.

Antroji iš teberašančių vyresniųjų Marija Lastauskienė (antroji •
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Lazdynų Pelėda). Iš paskutinių pažymėtini „Gyvenimo perlai", apy
sakaitės jauniesiems ir „Radybos", apysaka.

„Radybų" pagrindinė mintis: — pinigai - galvažudžiai. Ši apysa
ka parodo autorės sugebėjimą Įdomiai rutulioti - pinti intrigą, kad skai
tytojas pradėjęs knygą skaityti negali pasitraukti nebaigęs. Stilius 
gyvas. Nelaimingųjų užuojauta, pasiaukojimas, ir kitos idėjos ryškiai 
raizgosi apysakoje.

Jos vaizdavimo būdas ir siužetai labai artimi sesers Sofijos kūry
bai. Ji taip pat dažniausiai pesimistė, vaizduojanti gyvenimo skriau
džiamus žmones. Taip pat dvaras, karčiama — blogybių šaltiniai.

Marija Lastauskienė, ir kaip kūryboje neatskiriamas asmuo nuo se
sers Sofijos ir kaip savaiminga rašytoja, yra jau įėjusi į literatūros va
dovėlius ir chrestomatijas.

Dar pradėjusi rašyti prieš Didįjį karą yra ir Sofija Čiurlionienė - 
Kymantaitė. Jos pirmieji kritikos straipsniai išspausdinti jau 1906 m., 
o „Lietuvoje" (kritiškas žvilgsnis į Lietuvos inteligentiją) 1910 m. Po Di
džiojo karo ji palinko į dramaturgiją ir davė nemaža nuotaikingų kome
dijų ir dramą „Aušros sūnūs", kurie papildė mūsų negausų repertuarą. 
Ypatingai mėgiamas kaime „Kuprotas oželis", nes linksma nuotaika, 
ir gražiai pamokanti mintis. Apie „Aušros sūnus" nors kai kurie kriti
kai daug neigiamybių, kaipo dramai, priskaitė, bet reikia sutikti su 
Vaižgantu: „... iš viso lyginamasis „Aušros sūnų" svoris yra vistiek 
didelis". („Židinys" 1926 m.).

1938 m. išleistas „Šventmarė" —nuotykių ir vietos papročių roma
nas. Vyriausia veikėja — Šventmarė, gudri apgavikė, nuduodant! 
šventąją* ir už pinigus vaduojanti vėles iš skaistyklos. (Su ja varo 
„gešeftą" pati Panelė Švenčiausioji). Ji lyg piktoji dvasia drumsčia 
miestelio nuotaiką. „Į romaną savaime pateko ir etnografinių pradų, 
į jį įterpta būdingų žemaitiškų dialogų, kurie veikalui suteikia vietos 
spalvingumo. Todėl romanas pirmiausia turi dokumentalinės bei isto
rinės reikšmės: jis pavaizduoja mūsų XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
miestelių gyvenimą, grožinės literatūros forma užfiksuoja tos epochos 
papročius". („N. R." 1938 m. 4 nr.).

Tai tiek yra „senųjų" rašytojų. Tiesė tomis stabtelėjau truputį il
gėliau, kurių dar nėra literatūros vadovėliuose, nors kai kurių raštų 
ištraukos jau randamos chrestomatijose, 

f
(B. d.)
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Gražina Tulauskaitė

Vakarais prie žydinčių rožių 
vienumoj aš spėlioju, kur tu, 
ir šaukiu, šaukiu nors be žodžių 
su manim pasvajoti kartu.

Mėlynų akių tavo linas, 
visada nuoširdi šypsena 
čia, orkestrui griežiant, vaidinas, 
ir, atrodo, man džiaugsmo gana.

R . ■ . ■■ ■ \ • ■ ■ -» ■' . •

i Marija Lastauskienė ■ II-ji Lazdynų Pelėdą
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J. Drungaitė

Tu neatsimeni anų laikų ir aš juos žinau tik iš pasakojimų, bet kaip 
gražiausia pasaka jie vieši mano širdyje. Jaučiu juos dabar, kaip din
gusius pirmos jaunystės įsimylėjusius šventvakarius, kupinus laukimo 
saldaus ir ilgesio, vilties nežinomos. Ir graudu, man be galo graudu, 
kad mudu ne ten, kad ne tose dienose. .. O būtų viskas, lyg dieviškas 
sapnas, dienos kaip sapnas, laimė kaip sapnas ir tu toks artimas, toks 
mylimas čia pat. : -

Matyčiau tave... matau ten toli, prieš pusšimtį, prieš daugiau me
tų tokį tiesų, gražiai nuaugusį. Plonytėlaitės drobės marškiniai šviečia 
sniego baltumo iš po dailiai sujuostos milinės. Tu kvėpini diemedžio 
šakelę, kurią tau nuskyniau iš po savo lango, ir meiliai kalbini mane 
betriūsiančią prie vešliai sužėlusių bijūnų. ,

■— levuk, levuk, — persis veri tu per tvorą prie geltonų jurginėlių 
krūmo, — tokie gražūs orai, keliaukime ryt į atlaidus drauge!

. -— Ö kaip, - lyg nustembu, ■—juk tu vis jodąvai.. . negi man sų 
tavim suskubti, — kalbu vis atšakiai, bet širdis suvirpa.

— O jeigu imsiu taip ir pėsčias.. .
— Na, tai kas kita, — dabar aš pasineriu dar giliau į bijūnų lapiją 

ir žarstau, tik žarstau žemes.
Pakelti veido nedrįstu, nes visa, kaip bijūnas. Pabudo manyje 

slaptieji lūkesčiai —■ atspėti — pėsčiomis vienu du per girias, per pie
vas, patį ilgąjį kelią tviskančių vandenų pakrantėmis, tai laimingųjų

\ * v •kelias į kurį leidžiasi viena kitai atatikusios sirdys...
— Tai keliausim, Ievute, a, — stengiasi išgauti tu aiškų sutikimą?
Aš atsitiesiu, žvilgteriu į gričios vidų pro margom langinėm apribo

tą langą. Ten tviska liepsna plaikstosi ant prieždos ir tvirtos moters 
šešėlis šmaikščiai lankstosi tai šen tai ten — rausvoje atokaitoje skais
čiai kartas nuo karto sušvinta jos balta prijuostė — tai mano motina. 
Ji žino, ką reiškia toks kvietimas. Neš ir ji pati yra keliavusi tą gražų, 
mergautinėmis dienomis sapnuotą kelią, yra ilsėjusi prie ūksmingų šal
tinių — basa, su rožančiumi ir maldaknyge rankose. Ji išėjo tą kelionę 
su patinkamu jaunuoliu, kuris ir paprašė jos keliauti taip šalia jo visą
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gyvenimą. Ir ji keliauja šalia to vyro, dabar mano tėvo, ir po šiai die
nai tokia tyli, darbšti ir laiminga. Juk ji supras mane, savo dukrą. Ne 
šauniom piršlybom spręsti — širdies likimą — taip jau yra mūsų gimi
nėje nuo seno. 

» . * ■ . »

— Motulė žadėjo, leis į bažnyčią, — tariu tad aš pasidrąsinusi.
Ir kai taip žiūriu į tave, į tavo mėlynas laimingas akis, mudu tylime, 

ir viskas aplinkui, rodos, nutyla, tiktai skuba tvaksėti krūtinėje nerami 
širdis..'. Juk žinome viens kitą seniai, ir tas nerimas todėl -— tik džiaug
smo nerimas, ir ta lyg baimė — tik lizdą pajutusio paukščio sparnų vė- 
savimus. Tykiai, bekūniais padais žengdama per pievas, artinasi lai
mė.

— Lauksiu prie tos pušies, kur viesulas palaužė, — pasakai tu dar 
ir švilpiniuodamas išlengvo nueini.

Palydžiu tave žvilgsniu dingstantį prieblandoje ir vėl lenkiuosi prie 
gėlių, bet dirbti neįstengiu — lyg svaigulys koks. Ir tie žiedai visi ko 
staiga taip stipriai pakvipo, kaip nė vieną kitą vakarą? Aš tik priglau
džiu prie jų veidą ir vis kalbu taip daug su jais be žodžių, be garsų, be 
aido. Ar tai laimė, ar tai ją turi jaust širdis? Tokia ji paprasta ir kukli.

Visos švelniai temstančios erdvės prabyla saldžiais garsais. Tai 
tu bandai armoniką... rytdienai.

Aš plaunu žemėtas rankas kūdroje— tyliai nuleidžiu kojas nuo 
liepto ir paneriu į v asaršiltį vandenį. Be garso krinta nuo rankų sida
bro lašelis, be garso dreba sujudintas stiklinis kūdros paviršius, tylėda
mos kyla pievoje miglos, tik tavo armonika skrodžia ugninėm srovėm 
tą vakaro, tą visų daiktų tylėjimą...

Pabundu lyg iš sapno, kai motulė pašaukia, ir bėgu per kiemą pa
taikydama vis ant žolės atsistoti, kad hesudulkėtų kojos — šalta rasa 
srovėmis liejasi, ir ta vėsuma nuo pėdų kyla iki pat širdies ir gaiviu 
antplūdžiu užtvindo visą krūtinę. Ir aš vis lengviau skrieju, lyg visai 
neturėčiau kūno. Kokia ta laimė!

i . _ ‘

Gričioje ant stalo jau garuoja vakarienė. Vėlyva saulėlydžio pa
švaistė žaidžia sklidino dubens paviršiuje. Vyrai jau grįžo iš. pirties ir 
troba pakvipo šutinto beržo lapais — jie smarkiai vanojosi ir dabar to
kie ramūs —- užtai ir patenkinti. Motulė paduoda man pašukinę skepetą 
ir visus ragina prie stalo. Nusišluostau skubomis kojas, — įsispiriu į

< . ■ • r ’

klumpaites ir nukaukšiu per geltonu smėliu išbarstytą aslą į savo vietą.
Pradedam valgyti.

Kas ryt į atlaidus, — paklausia po trumpos tylos tėvas, bet visi 
tik neria į prėskinį baltus medinius šaukštus ir nieks neskuba atsakyf.

Aš suklunsu visa, o tėvas, kiek palaukęs, dar:
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Sartis šiandien visą popietį dikinėjo, galima bus ir pavažiuoti
— dėsto.

Ir vėl nieks.
— Aš pėsčia, —- pašokstu tada neišlaikiusi aš ir pati savęs išsigąs

tu, kad štai išsidaviau.
Ir tikrai, motina ką pajuto.
— Tai ką, susitarei su kuo nors, — taria ji, — nes kaipgi Vienai tokį 

kelią, — jos žodžiai pilni nerimo, juk ji žino į kur veda toksai tolimas ke
lias, kai Dievo parinkti jauni žmonės išeina vienu du į atlaidus.

Man ir kraujas užšąla — nei kaip sakyt, nei tylėti... O visi taip 
sužiuro į mane ir „su kuo tu, su kuo susitarei į atlaidus?" lyg rėktų man 
kas tiesiai į veidą. Pasakyčiau visiem čia pat viską, bet nerandu žo
džių. Nes ir kokiais gi žodžiais išreikšti tą, kas dabar darosi mano širdy
— džiaugsmas dėl ryt dienos, baimė, kad gali neleisti, nes ta kelionė, 
dabar pajutau, ne mano vienos reikalas, — ir tą viską apsiaučia man 
lig šiol nežinomas, nesuprantamas jausmas, nuo kurio taip viskas gražu 
ir šventa. Ir kai nuo to visko man tylinčiai pasidaro be galo grau
du, iki ašarų, vyresnysis brolis apkabina manė viena ranka per pečius 
ir sako:

— Mudu su Leonu susitarėme eiti ir levukę imsime kartu.
Ak, jis žino, jis viską žino, ir dabar, jaučiu, kad nei jam, nei vi- 

šiem kitiem jau nieko galėsiu nesisakyti, nes pasidarė taip, lyg ir visi 
kiti viską žinotų. Aš be galo dėkinga pažiūriu į gražų, saule įdegusį 
ir tokį gerą brolio veidą. Jis man atsako raminančiu žvilgsniu, o mo
tina, jau rami, tik pagraso jam pirštu.

— Na, tai žiūrėk, — pasako ji.
Tėvas žegnojosi ir keliasi iš užustalės. Netrukus ir visi išslankioja 

kiekvienas į savo gultą.
Aš nurenku šaukštus, suplaunu visus indus, duoną ir druskinę į 

stalčių padedu. Motina tuo tarpu paslegia sūrį, kad rytdienai būtų ko 
įsidėti užkandai. Po to ji atsisėda prie lango ir, pabučiavusi rūtom 
apkaišytą kryželį, nusiima nuo kaklo rąžančių ir ima kalbėti sopulingą
ją dalį. Visai tamsėjančioj prieblandoj bimbteli čia viena, čia kita mu
sė.kur kampe ir vėl tik žiogai už lango bulvėse galanda pentinus, lyg 
pritardami motinos varstomų poterėlių barškėsiui.

Tykiai išsisuku į pirkaitę. Čia vienam pasieny mano lova, į kurią 
pro mažą langelį žvelgia vos patekėjusio mėnulio skiautelė. Netoli jos 
stovi motulės kraitinė, pilna drobių ir milų rietimų. Poliai ją platus 
medinis suolas. Nukeliu nuo jo girnapusę. Padėjusi ją ant žemės, 
nuvožiu lentą —- balta drobulė sušvyti mėnesienos prieblandoje — tai 
mano šimtakvoldis susiaustas į švarų drobės stuomenį buvo paslėgtas
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Visą savaitę jis ten išgulėjo, užtai dabar, išimtas, barstysis smulkiomis 
klostėmis apie kojas ir mirgės, švytės. Pasveriu jį ant kartelės, kad 
klostės per nakt truputį atsigautų. Pasigrožiu dar savo nauja palaidi
nuke ■— tokios plonos ir baltos drobės jį, kad miela — išsiuvinėti per- 
petėliai... Sugraibstaū dar gintarus, išsiimu kikliką, baltą skarikę 
keliui, galioną...

Ak, juk aš žinau, tuos savo papuošalus, žinau jų kiekvieną siūlelį, 
bet vis ir vis rūpi. Juk tu ryt viską matysi, Levuk... Kaip tau, ar irgi 
taip gražiai viskas atrodys, kai sumirgėsiu, kai sublizgėsiu saulutės 
spinduliais?

Jau beveik užmiegu, bet dar mintis — ką sapnuosiu prieš tą kelio
nę paskutinę mergautinę — nes jeigu brolis žino, tai žodį pasakysi ir 
tu jau paskutinį...

Tyliai atsivėrė nežinomos dar erdvės ir štai baltų žiedų laukai, ir 
štai tviskėjimas nežemiškas aplink. Ir tartum angelai du žengia vis 
tolyn, tolyn per tų žiedų pusnis, tolyn, kur vis daugiau tviskėjimo 
skaistaus. Ir man taip gera. Ak žinau, tenai mudu. Ir per gyvenimą 
jau visą taip eisime viens greta kito... Bet kur kas gražiau už šį sapną, 
kai vieversiui pragydus pakilau į kelionę.

Švytuoja besisupdamos ant alkūnės pasvertos naginaitės. Ryšu
lėly galionas ir kaspinai. Į baltą drobulę įsukta sūrio ir ragaišio — 
atsigersime iš stebuklingojo šaltinio prie šv. Jono koplytėlės.

Toli paliko viesulo palaužta pušis. Oras dar pilnas ryto drėgmės, 
rasoto gėlių kvapo ir jauno juoko, krykštavimų. Dar žingsnis kitas, 
ir virš girių, virš laukų sušvis bažnyčių bokštai, per ežerus ir pievas 
atplauks pažadintas maldininko ranka varinis varpo gandas.

Ne vieškeliais, ne plentais einam -— maži takeliai veda-mus, tik 
basom kojom žinomi, tik kukliai širdžiai mieli, — tolyn, tolyn, kur var
po gausmas, kur saulės marios, kur laimė amžina... Bet tai prieš 
daugelį daugelį metų... Šiandie visa tai sapnas, laimė tik sapnas, 
meilė tik sapnas, nes... mano mūrinėj palangėje nėra darželio, ma
žais takais ir basom kojom nevaikštomo abu ir ... netikim sapnais. 
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Kaip gyvena dvi Skandinavijos 
rašytojos

■ " .k I» » '
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Važinėdama po šiaurės kraštus, turėjau laimės iš arčiau prisižiūrė
ti į dvi rašytojas, kurių raštų turime jau ir lietuvių kalba. Viena jų 
suomė Maila Talvio-Mikkolienė, buvojusi prieškariniais laikais Lietuvo
je, mačiusi mūsų anų laikų kovas, mūsų kančias ir labai mus pamilusi, 
apie mus daug rašiusi, daug kalbėjusi.

Kiekvieną lietuvį ji taip nuoširdžiai pas save priima, taip meiliai 
vaišina ir kiek galėdama deda pastangų, kad ir kiti suomiai jį brangin
tų. Ji kalba truputį lietuviškai ir moka daugybę mūsų liaudies dainų. 
O, kaip jautriai ji dainuoja:

„Sėjau rūtą, sėjau mėtą, sėjau lelijėlę. —
Sėjau savo jaunas dienas, kaip žalią rūtelę. . ."

Šioji daina atrodo rašytojai visų labiausiai primena, ką ji Lietuvoje 
mylėjo: mūsų darželius (Suomijoj nėra tokių darželių), šių gėlių sim
boliką, mūsų jautrų, svajingą, kenčiantį priespaudą sodietį ir... jaunas 
dienas, kurias ji sėjo žaliuos Lietuvos laukuos, lakštutei suokiant, Nemu
nui čiurlenant. Ji išgyveno dvi vasaras Plokščiuose, dvi vasaras brai
dė mūsų rasotas lankas, dvi vasaras mokės mūsų liaudies dainų, dvi va
saras girdėjo dr. Vinco Kudirkos smuiką, matė lietuvio auką dėl tėvy
nės laisvės. Tad nenuostabu, kad kai Maila Taivio savo gražiu balse
liu dainuoja šią mūsų liaudies dainelę — dvi ašaros pakimba ant ilgų, 
dailių jos blakstienų.

Kaip gražiai ji mus sutiko. Atbėgo pasitikt prie vartų.
— Sveiki, sveiki, mieli lietuvėliai! — Ir tada tiesdama kiekvienam 
ranką:
— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus, — o lūpos virpa, akys pri

tvinusios ašarų. Mes paduodam baltų lelijų puokštę. Tai taip daug 
jautrios kūrėjos širdžiai. Ji jas kietai prispaudžia prie krūtinės, vos be- 
girdimai šnibždėdama:

— Balta lelijėlė ... ji žydi Lietuvos laukuose... koks gražus lietu-
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vės darželis... — ašaros srovėmis plauna gyvenimo nubučiuotus 
skruostus. Ir mūsiškių net vyriškos širdys neišlaiko — visi šluosto- 
mės sudrėkusius veidus, nežinia kuo labiau susigraudinę, ar tuo katali
kišku pasveikinimu, ar ta gražia, didele mūsų šalelei meile.

Maila Talvio gyvena Suomių sostinės Helsinkio priemiesty, palei 
jūrą, miesto rašytojai padovanotam už istorinį romaną apie Helsinkį 
sklype, su dviem aukštais name. Apie namus gražus parkas, labai 
prižiūrimas, daug gėlių, žydinčių krūmų, medžiuos čirška paukšteliai, 
šokinėja voverytės. Drąsiausioji — Kurri ateina pažiūrėt, ar ponia ra
šytoja neturi rankoje jai kokio skanėsto.

. Viduj svečių kambarys, kaip koks muziejus -— čia tiek daug viso
kių rašytojai prineštų ir iš tolimų kraštų privežtų dovanų. Čia Latvi
jos, čia Vengrijos, čia Vokietijos, o čia štai Lietuvos žiurstas, lietuvė 
tautiškais drabužiais (medžio drožinys) ir kit. Baldai suomiški, tau-' 
tiški: ilgas kazlinis nedažytas stalas, apie jį suolai, sienos be tapetų, 
matosi pliki rąstai, visur iškabinėti tautiški liaudies darbo kilimai. 
Daug kas taip labai priminė biržietišką seklyčią. Rašytoja apsirengusi 
tautiniais drabužiais, ant kaklo dvi eilutės gintarų, vienus padovanojęs 
mūsų Kan. Sabaliauskas, kitus atvežė Latvijos moterų organizacijų 
atstovės, karoliukų tiek, kiek draugijų — 32.

Vaišina Maila Talvio suomiškais tautiškais valgiais. Rašytoja vi
dutinio ūgio, liekna, judri, labai gražių taisyklingų veido bruožų, švel
nutė, lyg šilkas, cera ir atrodo jauna, nors jau greit baigs 70 metų. Kal
ba daug, vaizdžia forma, visi jos žodžiai ir veiksmai persunkti meile.
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Atrodo, kad kiekvieną ji pajėgia suprast; pateisint ir labai jaudinasi, 
jei kas sako apie kitus ką negero — vistiek, ar tai būtų tauta, ar žmogus.

Maila Talvio ne tik rašytoja, bet ir nuostabi oratorė, daug paskaitų 
yra laikiusi užsieniuos, kaip Vokietijoj, Lenkijoj. Labai rūpinasi savo 
tautos kultūriniais reikalais. Yra įsteigusi ir padeda išlaikyt tolimam 
Suomijos užkampy tautinį muziejų, daug prisidėjo prie kapinių sutvar
kymo,7 išgražinimo. Trejus metus atsidėjusi dirbo surinkdama žymesnių 
žmonių kapų nuotraukas ir išleido didelę knygą, gale pridedama trum
pus aprašymus apie gyvenimą, darbus šitų žmonių. Knyga pavadinta 
„Jumalan puistot" ( „Dievo sodas" ). Ji turi labai gražią įžangą. Šioj 
įžangoj Maila Talvio rašo: „Kas būtų tėvynė, jei ji neturėtų kapų, koks 
būtų žmogaus gyvenimas be kapų, kas būtų diena be vakaro saulėlai- 
džių? ... Ašaros ant kapų, tai tas gydantis balzamas . .. Kapų maldos 
tyloj susitinka mirusieji su gyvaisiais... Šioji knyga, tai atbalsis ramy
bės ano pasaulio, į kurį mes kiekvienas nueisime" ... ir t. t.

Maila Talvio savo sode turi kampelį, kuriame daro bandymus, ko
kios gėlės gali pakelti atšiaurų Suomijos klimatą ir augti ant kapų. Ir 
ji suranda šimtus būdų, kaip tas žinias paskleisti tarp žmonių. Tam jai 
patarnauja ir jaunimas, ir moksleiviai, ir studentai.

Dabar Suomijos kapinės jau tvarkingos, gražios, ir tai esąs Maila 
Talvio nuopelnas. Ji tiek daug apie kapines įvairiomis progomis kalbė
jo, rašė, o ji moka taip nuostabiai savo žodžiu žmogaus širdį paveikt.

Rašytoja myli jaunimą. Kadangi jos vyras yra Helsinkio universi
teto profesorius, tai ponia turi daug progų padirbėti studentijos gerovei. 
Suomijoj paplitusi džiova, o ji įvairiomis priemonėmis kovoja, kad stu
dentija būtų nuo jos išgelbėta. Kuria sanatorijas, rūpinasi išgauti iš 
valdžios pinigų, gabesniems ir neturtingiems stipendijų. Čia ji esti atka
kli.

Įvairūs studentų rateliai susirenka pas ją vakaroti. Tuokart rašyto
ja kalba apie literatūrą, apie gyvenimą, apie žmogaus vertę, — ji tada 
kala plieną.

Būdamas su Maila Talvio jauti, kad iš visos jos asmenybės trykš
ta kažkas, kas tave verčia būti kitokiu žmogum, geru, visus mylinčiu, 
begaliniai trokštančiu visa tai, kas priklauso šiai žemei >— sudėti ant 
savo tėvynės aukuro.

Ir kaip rašytoja, Maila Talvio labai produktinga. Nemažai jos vei
kalų išversta į svetimas kalbas, vokiečiai net tris romanus turi išsi
vertę.

Žodelytis dar apie jos vyrą. Tai senyvas (virš 70 metų amžiaus), 
simpatiškas profesorius, kad mūsų panelė Emilija ne juokais įsimylėjo, 
jis toks paprastas, toks malonus.
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- Nors dar daug kas butų galima pasakyti apie Maila Talvio, bet 
dirstelėkim ir į antrą įžymią Skandinavų rašytoją — Sigrid Undset.

Tai kalnų krašto dukra — norvegė. Aukšta, stambiu griežtų vei
do bruožų, tyli, užsidariusi. Pas ją į namus patekt, tai kaip į dangų 
įkopti —- ne kiekvienam valia. Reikia turėti popierius ir gerus.

Ji gyvena neperdideliam Norvegijos miestelyj Lillehammare, ku
ris stovi gale ilgo, gražaus Mjoso ežero. Jos namai už miesto, nuosta
biai puikioj kalno pašlaitėj. Sodyboje trys trobos, tokios trobos, ko
kias norvegai statėsi senovėje, gal dar anais laikais, kada jie buvo ka

talikai. Viena tų trobų dengta velėna, kuri iš apačios turi drėgmės ne- 
praleidžiantį tošų sluoksnį, o po šiuo sluoksniu — storos apalkos. Vi
sas stogas žaliuoja! .. Kitos dvi dengtos norvegiška akmens skalda. Vi
sos trys trobos sujungtos ir jas naudoja šiaip: mažesnio jo j dirba, antro
sios antrajam aukšte miega, o pirmajam aukšte valgo, trečioji, visų di-

■ • ■ ' . . •• ■. _ J . . — ■

džiausią, svečiams priimti, apgyvendinti.
Apie namus auga jaunas vaisių sodelis, toliau šlaitas apaugęs me

džiais, krūmais. Sodyba aptverta norvegiška baslių tvora, kuri taip 
labai primena mūsų žemaitiškąsias. Žinoma, ir viduje viskas senoviš
ko norvegiško stiliaus. Įsidėmėtina, jog Sigrid Undset taip labai myli 
senoviškąją katalikišką Norvegiją. Apie ją jinai paraše net du didelius 
romanus — „Kristina" (išverstas į lietuvių kalbą) ir „Auduno Olavas" 
(taip pat ką tik išverstas ir bus išleistas.) Už šiuodu romanu gavo Nobe
lio premiją ir iškilo į pasaulio garso rašytoją. Tuos romanus ji parašė
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Iz. Blaudžiūnaitė

Tu užtrenkei duris— ir žingsniai nyko toly j 
Ir palikai sukniubusią į tavo pėdų dulkes, 
O aplink pragariški maršai groja
Ir švilpia mirties kulkos. —

— O dienos eis kaip sena močia žiema 
Ir pas mane nakvynę rinksis.
Atskris nauji pavasariai vėl žadint sielą 
Ir vakarykščia aš sau mirsiu.

Tik ta viltis, — kaip senas varpas bokšte — 
Žinau, -— ką vis tik man kalbės jo garsas, 
Kad tarp pavasarių — tik viena trokštu 
Išgirst nors toliuos tavo balsą...

su tokia didele meile anam norvegui, kad pati persiėmė katalikiška 
dvasia ir perėjo į katalikų tikėjimą, nors dėl to jai teko atsisakyti ir 
daug ko. Mat, ji buvo ištekėjusi už protestanto, persiskyrusio su savo 
žmona, vyro, o kai priėmė katalikybę, tada turėjo nuo šios santuokos 
atsisakyti, kol bus gyva pirmoji žmona. O tai jau ne taip lengva, ypa
čiai, kai dar yra keli vaikučiai. Savo jautrią sielą nuplovė atgaila. Tik 
ji vieną težino, kokią auką padarė, bet ar bereikia primint, kokį he- 
roišką pavyzdį ji davė Norvegijos katalikams.

Jos raštų kryptis pasikeitė. Gal dalies skaitytojų dėl to ir neteko, 
bet užtat davė aiškius katalikiškos minties veikalus.

Iš gautosios premijos ji didelę dalį paskyrė labdarybei, geriems 
darbams.

Kai mes sustojome prie kietai užrakintų Sigrid Undset namų durų, 
mes pajutome stovį prie didelės asmenybės, į kurios vidaus pasaulį 
taip pat nelengva įsibrauti, kaip į tuos medinius namus. Pažint Und
set, reikia perskaityti jos keliatomius romanus, reikia įsigyvent į jos 
sukurtąjį žmogų, nes kitaip prieš tave stovės rami, tyli moteriškė.

Ir kai aš dabar prisimenu šias dvi Skandinavijos rašytojas, tokias 
skirtingas, daug skirtingesnes ir už jų tėvynės gamtą, aš žinau, kaip 
be galo jas myliu, ir grožėdamos norėčiau sušukti: „Viešpatie, koks

‘ n . • . ' * .

Tu be galo dydis ir kokie nuostabūs Tavo kūriniai!"
*
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Ag. Andriuškevičiūto

ra n g y s lė
Praėjusios vasaros didesnę dalį praleidau Uosių dvare. Viešėjau 

tada pas draugę, kurią jau prieš dvi vasaras rengiausi aplankyti. Bet 
vis būdavau sutrukdyta kasdieninių pareigų, kurios paprastai neboja 
nei ilgestingo žmogaus noro atsikvėpti po mėlyno dangaus palapine, 
nei to džiugesio, kurį teikia paukštytės giedojimas sode.

Bet vistik, jei norėčiau būti teisi, turėčiau prisipažinti, kad ir pati esu 
kaita, jog į Uosius išsirengiau ne anksčiau, kaip praeitą vasarą. Ypač 
dabar nenoriu dovanoti sau to nerangumo. Dabar, kai pamačiau Uo
sius, pamėgau kalnuotas jų apylinkes, išbraidžiau senąjį parką ir numy
niau Kaštanų alėjos takus —• dabar, kada tiek atsiminimų.

Buvo tas laikas, kai obelys lenkia šakas prie žemės. Lauke kvepė
jo kmynai ir siūbavo nokstančios rugių varpos. Tokiu metu noriai pa
metamas miestas. Liudos laiškas, kuriame ji mane kvietė atvažiuoti, 
man buvo kaip išganymas. Aš buvau baigus darbą ir galvojau kaip 
išsprukti iš miesto, Rytojaus dieną ir išvažiavau.

Geležinkelio stoty manęs niekas nelaukė. Aš nepranešiau Liūdai 
apie savo atvažiavimą. Reikėjo klausūs kelio į Uosių dvarą. Jokių 
susisiekimo priemonių nebuvo: turėjau keliauti pėsčia. Savo lagami
nėlį palikau stoties apsaugoj.

Buvo 9 vai. Nemiegota kelionės naktis ir karšta liepos mėn. sau
lė mažino mano jėgas. Akimis ieškojau baltuojančių Uosių dvaro tro
bų. O- kelias vis vingiavosi nebodamas mano nuovargio. Daug sykių 
aš apsistodavau apsidairyti po pirmąsyk man matomas apylinkes. 
Viskas man čia buvo nauja, nematyta, šviežia. Pagaliau priėjau dva
rą ir lengviau atsikvėpiau. Kad būčiau visai tikra, pasiteiravau pas 
sutiktąją moteriškę.

Taip, čia Uosiai, Gaudžiaus dvaras... Antai Gaudžiokas per 
ežerą joja..

Moteriškės būta vietinės ir šnekios. Bet aš mažai girdėjau ką ji to
liau kalbėjo. Mane' apėmė kažin koks smagumas. Man kilo mintis 
įeiti slapta: norėjau padaryti Liūdai siurprizą. Pasiklausiau pas mo
terėlę, kaip galėčiau patekti į dvarą neperėjus didžiojo kiemo. Mote-
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riškė suprato mane. Paaiškino ir nurodė taką. Ir tuoj aš leidausi pef 
sodą ir prie užpakalinių durų sutiktą mergaitę prašiau vesti į panelės 
Liudos kambarį. Mudvi perėjom saloną, ir mergaitė parodė man Liu
dos kambario duris. Aš nesibeldus įėjau. Kambary nieko nebuvo.

5 ' ’ * • ■ , ‘ ■

Ant stalo stovėjo vazelė su šviežiai įmerktomis ramunėmis. Gėlės man 
sakė apie jų šeimininkę. Kai kurie kambaryje esantys daikteliai man 
buvo žinomi, matyt pas Liudą. Nors aš buvau pirmąkart tame kam
bary ir tuose namuose, bet atrodė, kad viskas čia man yra artima, sa
va, žinoma. Gal tą jutimą man sukėlė taip gerai pažįstama Liudos ska
relė, kuri buvo nudriekta ant kėdės prie tualetinio staliuko ir tos ramu
nės. Aš nesidairiau ir neieškojau žmonių. Pajutau malonų poilsio 
smagumą ir leidau sau sudribti sofoje. Padėjau į šalį ir batelius. Aš 
žinojau, kad nedera taip elgtis. Nemandagu yra atėjus svečiuosna 
net nepasisveikinus su šeimininkais įsitaisyti guoliui. Bet aš tik mažu
tei minutėlei glustelėjau. Iki ateis Liuda.

Per atvirą langą dvelkė aštrus jazminų kvapas ir siūbavo sodas.
— Liūdai — mane pažadino skambus moteriškas balsas. Ir mano 

f . /

akys susitiko su tarpdury stovinčia vidutini© amžiaus ponia. Ji buvo 
aukšto ūgio ir jos veido bruožai man priminė Liudą. Aš supratau pir- 
mą kartą matanti jos motiną.

Stryktelėjau nuo sofos, atsiprašiau, bandžiau pasakyti žodį, kurs 
paaiškintų mano čia atsiradimą. Mačiau, kaip į mane atgręžtų nus
tebusių akių žvilgsnis švelnėjo ir lūpos prasiskleidė plačiam nusišypso
jimui.

Tuoj atsirado ir Liuda. Prasidėjo pasisveikinimai. Smarkiai bu- 
• • * . • ’ ■ " .

vau apibarta, kam nepranešiau apie atvažiavimą ir pati ėjau tokį ke
lią pėsčia. Pasirodė mano suvaikščiota 15 km., nes aš ne tuo keliu pa
traukiau nuo stoties. • ■ a

Liuda — mano mokslo dienų draugė. Ketverius metus mudvi 
drauge vaikščiojom į tuos pačius rūmus semtis žinių. Drauge klausėm 
paskaitų. Ruošdavom egzaminus. Tik vasaromis išsiskirdavom. Bet 
šią vasarą nutarėm praleisti drauge.

Atmenu, kai aš pirmąsyk pamačiau universitete Liudą, ji padarė 
man įspūdžio. Jos kiek išdidžiai atlenkta galva, drąsus ir pasitikėjimu 
savim spindintis žvilgsnis patraukė mane. Bet aš nedrįsau jos pra
kalbinti. Ir kai tik ji pirmąkart į mane prakalbėjo, aš tuoj pamėgau 
N* -

Dabar man Liuda visai sava. Nors ir dabar kaip prieš ketverius 
metus kietokas jos žvilgsnis, bet jis nė kiek nebaido manęs. Aš žinau 
savo Liudą. Reikia tik, kad ji pratartų žodį. Ir tada jos balse atsive
ria tas patrauklus gerumas, tas kažkas, kas padaro tą žmogų artimą ir
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brangų. Kai Liuda skaito knygą arba šiaip ką rankose dirba jos su
spaustos lūpos, rodos, neprasitars jokiam užkalbiniinui. Tokį žmogų 
nedrįstama prakalbint. Bijai, kad neatgręžtų jis į tave paniekos žvilgs
nį. Tokios susidaro iliuzijos matant Liudą ir nepažįstant jos. r’ . * ' • . * . . ' . ' f .

Dabar stovėjo ji prieš mane lanksčiu savo liemeniu, ir jos aĮcys 
juokėsi. Laukų ir pievų saulė jau buvo spėjus palikti savo spalvos jos 
taisyklingų bruožų veide.

— Gerai, kad atvažiavai, Brone! — Pasakė ji savo skaidriu balsu. 
Ir tie paprasti žodžiai buvo, pilni meilės. Jų būtų man užtekę visai va-* 
sarai gerai mano nuotaikai. Liuda turi tą ypatybę, kad ji moka kaž
kaip gražiai pasakyti žodį. Visa paslaptis glūdi jos balso gaidoje. Arba 
— aš nežinau kame. Visada aš turėdavau liūdnai pripažinti, kad tos 
gražios tarsenos, to dainiškumo kalboje man trūksta. Liudos žodžiai 
visada pilni sielos. Liuda turi pavydėtinai laisvą, atvirą ir šiltą gaidą. 
Atmenu, aš kai kada Liudą supykdydavau arba padarydavau jai kokį 
netaktą net prie svetimų žmonių, svečiuose ar kur. Žinoma, ne iš blo
gos savo valios, bet iš neapdairumo. Liuda tokiais atvejais greit įsi
žeisdavo. Ji yra staigi. Jeigu kas jai nepatinka, ji tuoj man į akis sa
ko: „Brone, tu negerai darai. Tu nemoki." Mano gi būdas — nei 
aiškintis nei teisintis. Aš tokiais atsitikimais nutildavau ir nuliūsdavau, f ’ . ' '
jei jausdavau savo kaltę arba jei matydavau, jog neteisingai esu Liu
dos suprasta. Bet Liuda neduodavo man sielotis. Griežtas jos veidas tuoj 
pragiedrėdavo: ji atgręždavo į mane linksmas akis ir pasakydavo vi
sai švelniai tik vieną žodį:

— Brone!
Tai būdavo taikos ženklas. Su tuo žodžiu aš ir vėl visa atgyda

vau, Ir man jau atrodydavo jog nebe Liuda tik prieš minutę buvo pa
kėlusi balsą, bet kažin kas kitas, arba niekas.

Jau pirmosios dienos dvare mane maloniai svaigino. Už 268 km. 
paliktas mužutis mano kambarėlis su vieninteliu langu, pro kurį ma
čiau tik sklypelį dangaus ir namų stogus. Už tiek pat kilometrų liko 
miesto dulkės ir mašinų bildėjimas. Jau nepraeisiu aš kas rytas auto
matiškai ranka diriguojantį policininką savo gatvėj. Atsisveikinau su 
universitetu, knygom, paskaitų užrašais, profesoriais, su mano mėgia
mu, tačiau tiek mane per egzaminus įvarginusiu, žilabarzdžiu profeso
rių p. Kiečiu. r

Dabar mane pasveikino Uosių dvaro žalumas, laukų kvepėjimas; 
man lenkė galvas topoliai. Ir svarbiausia — visur aš buvau su Liuda. 
Bendra kasdiemųė aplinka, bendras stalas/kambarys. Rytas ar vaka
ras, o mudvi vis drauge. Mudviejų darbai, mintys ir visi veiksmai pasi
darė priklausomi vieni nuo kitų. Mudviem išnyko žodis „aš", ir vietoj
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Vergavimas ją pykina. Ji atjaučia, kad vergaujančių skurs
ta! jos paveldėta dovana. Liudos 

Bajoro Gaudžiaus

jo atsirado „mes". Gal taisyklingiau būtų buvę sakyti „mudvi". Bet 
argi visada žiūrima gramatikos? „Mes" yra kažkas bendresnio už 
„mudvi". Net ir namiškiai, Liudos tėveliai ir broliai, nesikreipdavo į 
mudvi atskirai, bet visada į abi drauge. Lermontovas yra kartą paabe
jojęs tikros draugystės galimumu. Vienas iš dviejų draugų, pasak 
Lermontovo, turi pasiduoti pirmojo valiai. Todėl ir negali būti lygios 
draugystės. Aš nežinau ar tai tiesa? Bet iš kitos pusės, argi toks vie
no vadovavimas kitam pakenkia tikrai draugystei? Kas gi galėtų abe
joti mudviejų su Liuda draugystės tikrumu? Jei jau ieškoti vadovo, 
tai gal jau Liūdai ši rolė tektų pripažinti. Ji tam tikru atžvilgiu pirmau
ja man. Žinau, kad aš visada paklusčiau jos valiai, pildyčiau jos įgei
džius. Taip galėtų būti, bet taip nėra. Liuda nenori to. Ji tiesiog ne
mėgsta jai rodomo paklusnumo ir nepakenčia vergiško nuolankumo, 
ji nenori, kad aš visada sutikčiau su jos mintimis ar norais. Ją džiugi
na, kai jos draugė pasipriešina jos sumanymams arba pasiginčija su 
ja. Ji nepaprastai brangina laisvės jausmą. Ta laisvė juntama jos žo
džiuos, elgesy, judesiuos. Ji gyvai priima ir kituose pastebėtą būdo at
virumą
ta sielą. Laisvė's branginimas 
seneliai ir protėviai buvo laisvi Aukštaičių bajorai.
giminės istorija siekia kunigaikščių laikus. Būtų galima vėl garbingą 
genealogiją išvesti. Tik štai kas: Gaudžiai yra kuklūs. Praeities gar
bę jie nekels iš kapų. Gaudžių giminei svetimas yra pasyvumo bei 
vergiškumo bruožas, kurs paliko pėdsakus daugelio mūsų valstiečių 
vaikuose. Tuose vaikuose, kurių seneliai nešė baudžiavos naštą. Mū
sų valstiečių kartoms taip ir liko ta iš senelių paveldėta nusižeminimo, 
baimės ir nedrąsumo dvasia.

Aš čia ir randu mudviejų su Liuda būdų skirtumo priežastis. Ma
no nuolatinis abejojimas, nepasitikėjimas savim priešingas jos veiklu
mui ir drąsai turi savo šaknis anoj praeity.

Tačiau šie mūsų būdų skirtumai nė kiek nekliudo mudviejų drau^ 
gystei. Mes išsiiglstame viena kitos taip greit, kaip tik išsiskiriame.

Ar mudvi visada sutariame? Bet kam apie tai kalbėti? Argi , jau 
bloga pasiginčyti, kai žmogus nori būti atviras?

Po pietų paprastai mudvi įsitaisydavom sode. Paimdavom po kny
gą. Juk knyga labai dera pakišti po galva; pagalvių juk mes neimda- 

: vorn, o patogumas vistik vilioja. Bet vargas būdavo iki susitvarkom: 
jei Liūdai geriau tiks saulė, tai aš būtinai norėsiu pavėsio. Taip būda
vo ir vargstame — tampome iš vietos į vietą patiesalą, knygas ir save.

Vienu .atžvilgiu vistik mudvi labai sutardavom. Tai atsitikdavo 
tada, kai mudvi sugalvodavom ir norėdavom ką nors nauja padaryti.

5

34



Mudvi kažkaip nejučiomis per tą laiką įsigijome tam tikrą visai naują 
mums būdo bruožą. Jį galima pavadinti žodžiu „rytoj." Šis žodis sje- 
pia savy tą nuolatinį darbų ir sumanymų atidėliojimą rytojui. Bet 
kadangi šis „rytoj" liečia ir mane, tai aš nenoriu, kad jis būtų supras- 
tas bloga prasme. Taigi šis mudviejų „rytoj" nebuvo nei tingėjimas, 

nei sustingimas, nei išglebimas. Šitą nekaltą darbų atidėliojimą ryto
jui mums padiktavo nekas kitas kaip tik tas gaivalingas vasaros -^ sal
dumas — saldumas oro, žemės ir vandens. Sunku buvo atsikelti bet 
kokiam darbui ir sutrugdyti sau klausytis volungės dainos, panerti sa
vo akis krištoliniame ežero paviršiuje, arba stebėti, kaip vabaliukas 

. žole rėplinėja?
Nepertoli nuo dvaro stūksojo giria, kur saulė jau buvo išsirpinusi 

raudonų uogų.
—- Eisim į mišką, Bronele! Pasakydavo man Liuda tvirtai ir džiu

giai. O aš entuzįjastiškai padėdavau aptarti smagumus kuriuos teikia 
miškas. Mes nutardavom uogavimo iškilą. Liudos du broliai mielai 
prisidėdavo prie mūsų. Mes jau būdavom’apsiginklavę puodeliais, 
uzbonėliais, sumuštiniais, mamos perspėjimais... Tada aš visai nety
čia rasdavau tą žodį „rytoj". Ir mudvi jau paežerėj išsitiesusias džiaug
davomės iki rytojui atsipalaidavusios nuo tos nors ir mielai išgalvotos 
pramogos. Mums visiškai užtekdavo sodo, parko, ežero. Dobilų kve
pėjimas mus versdavo neieškoti nieko kito, o čia pat suklupti po atviru 
dangum ir skaityt Dievo pasaulio knygą, kurios atversti lapai būdavo 
prie mūsų kojų.

Mes irstydavomės luoteliu. Būdavo banguoja ežeras sidabru, o 
mes plaukiame. Trijose. Liudos brolis, p. Petras gaudo žuvį, o mudvi 
padedam jam: pasidžiaugiame dėl kiekvienos sugautos žuvelės, už
jaučiame jai kabliuko padarytą sopulį. O kai grįždavom aš visada 
rasdavau progos pažymėti ir savo rolę toje žvejyboj. Petras tada pa
žiūrėdavo į mane ir gražiai nusijuokdavo, o man patikdavo tas jojo 
juokas.

— Rytoj vėl plauksime! — Būdavo visų nutarimas.
O kai ateidavo rytojus Liuda atkreipdavo į mane klausiamą žvilgs

nį.
— Rytoj! Suskubdavau aš atsakyti. Arba apsidžiaugdavau, 

kai į mano klausimą Liuda atsakydavo tuo pačiu žodžiu.
Bet vistik žuvį mes gaudėme daug sykių.
Mudviem niekad nebuvo perdaug laiko. Mes turėjom galvoj eilę 

neišpręštų klausimų, nepasidalintų minčių. Mes mėgdavom apkalbė
ti čičikovą, Žaną-Valžaną... „Mirusiųjų Sielų" Petruškai mudvi jautė- k
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me simpatijos. Mums rūpėjo žmogaus paskirties klausimai ir ieškojo
me atsakymo, kodėl gyvenimo tikrovė kartais tokia žiauri moteriai. 
Tai atsitikdavo tada, kai nuvargusios ežere grįždavom ir nė nenusiren
gusios krisda vorn valandėlei į savo lovas.

Mudvi dalindavomėš ne tik mintimis, bet ir įvairiais daikteliais. 
Aš visada jausdavau malonumo, jei Liuda pasiūlydavo man kokį niek
niekį ar žaisliuką nuo savo tualetinio staliuko. Mes apsikeisdavom vie
na kitai nereikalingais daikteliais ir džiaugdavomės. Sykį, žinau, aš 
Liūdai padovanojau lankelį į plaukus, visai užmiršdama kad jis jai ne- 
lėikalingas, nes ji nešiojo ilgus plaukus, supintus dviejose kasose. Man 
gi Liuda atidavė geltoną kaspiną prie vasarinės skrybėlės. Žinoma, jis 
man netiko, nes aš neturiu nė vienos gelsvos suknelės. Tie dalinėjimai- 
si mudviem teikdavo ne kokios praktiškos naudos, o tik vaikiško sma
gumo. .. " . .

Liuda negailėjo nieko prarasto. Sykį aš pamečiau jos apirankę. 
Atsitiko jau man tokia nelaimė. Mano gyvenime yra „nelaimingų die
nų.” Tada man niekas nesiseka. Pasitaikė, kad kaip tik tokią dieną 
išėjau į mišką su apirankę. Ir baigta. Man buvo baisiai nesmagu. 
Aš tylėjau, kaip kaltininkė. O Liuda kai pradės kalbėti, kad ta apiran- 
kė jai visai nepatiko, kad ji jai atsibodo. Ji jau seniai norėjusi ja atsi
kratyti. Turėjo atrodyti, kad aš net gerai padariusi, kad apirankę pa
mečiau. 

I . • 1

Uosiuose dienos greit bėgo.
Aš daug gražių dalykų pamačiau, smagumų patyriau. Man ypač 

patikdavo važiavimas arkliais. Aš laukdavau sekmadienio ir dėl to, 
kad gausim į bažnyčią važiuoti. Sykį, kai mes važiavom į kermošių, 
ir aš sėdėjau greta p. Petro, kurs laikė vadeles, — aš neiškenčiau ir 
paprašiau kad duotų man važnyčioti. Jis nežino, kad aš ir dabar dėkin
ga jam už tai. kad jis atidavė mano valiai arklius iki pat miestelio. Lai
kydama vadeles pajutau smagumą valdyti ir galvoti... •

Viskas praeina, o mūsų trumpos vasaros dienos prabėgo greičiau, 
ne kaip viskas praeina. Dar šildė kaitri saulė ir lingavo dobilėliai, ta
čiau kasdieninė pareiga padiktavo mudviem skirtis ir palikti taip pa
mėgtas laisvės dienas. Ir jau šito negalėjom atidėti rytojui. Aš atsi
sveikinau paslaptingąjį parką, rytinį ežero žaidimą, mudviejų palapi- 
nę, sodą, laukus ir prabėgusias dienas.

Paskutinėse mūsų bendrojo gyvenimo dienose mudvi nutarėme 
aprašyti praleisto laiko įspūdžius. Pradėjome viena ir kita, bet žodis 
„rytoj” nutraukė mūsų atsiminimų giją. Rytojus atnešė kitokias die
nas, tik sieloje įsigyveno tikros draugystės pasiilgimas.

• ■ *
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H. Bukauskaitė
• ■ . ’ , •

y^^^clziokcil!/iio lęgetiJęi
Žmonės kirto rugius. Prie trobelių žydėjo aguonos.
Krito rasos vakarės ir darės vėsu.
Man saulė pavirto į didelį lopšį raudoną,
— pridengtą iki pusės sunkių debesų. '

- " 1 ► • ■ .

Tu ėjai su manim ir smėlys po kojom šiureno.
, ‘ * > ■ ,1 ■ » . *

Kieno sūnui paskirtas lopšys įstabus?
Tyliai pasekei pasaką liūdną be galo ir seną, 
ąžuolynan nuklydom, kur garbina dar stabus.

Ąžuolą man parodei. Tarp šaknų blizgėjo šaltinis.
Juosė jį pilkas, kelių ištrintas takelis.
Bevaikės moterys neša čia ilgesį savo laukinį, 
meiliai širdy liūliuoja negimusį niekad vaikelį.

Šaltinio viltim lūpas dejavime džiūstančias vilgo.
* ®

Klauso skaudžių maldų medinė sopulingoji.
Lanksto vėjas vakarais liekną svyruojančią smilgą, 
ąžuolo lapus karpytus tykiai linguoja.

Grįžom tylėdami. Širdimi įtikėjom legenda.
Apgobė mišką tamsa paslaptinga.
Ak, kai motinos skausmo saldaus širdis pasigenda
— stebuklingos jėgos ąžuolo šaltiniui nestinga.
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Sally Salminen

Greit*.) ir vėl dienos bėgo įprasta vaga. Jonas buvo kaip ir seniau. 
Kartais jis atgydavo ir vaikštinėdavo girdamasis ir dainuodamas, bet 
po to vėl nuliūsdavo ir būdavo blogai nusiteikęs. Kotryna dirbo sun
kiai, nepamiršdama daktaro žodžių, su dvigubu rūpesčiu rūpinosi vy
ru, nežiūrėdama jo nuotaikos, buvo kantri ir maloni.

Dar vis nenujautė, kad sodžiuje sklido blogos kalbos apie ją dėl 
Nordkvisto gerumo. Bet po kelionės pas daktarą neužilgo vėl imtasi 
kugždėti. Jonas ir matė ir girdėjo, kaip jo spėliojimai pasitvirtino. 
Jo atmintyje buvo užsilikę tiek daug mažų, nereikšmingų įvykių, bet 
jo ir sodžiaus gyventojų stebėjimo šviesoje šitie įvykiai darėsi dideli 
ir neginčijamai Įrodinėjo Kotrynos kaltę.

Vieną dieną, kai Kotryna pietų ganykloje ganė karvę, pro šalį 
ėjo Jonas ir jaunasis Sefferis. Jaunasis Sefferis palietė Jono ranką, 
sakydamas:

-— Tavo senoji puikią draugystę turi ganydama.1 ■ . • ■ ■
Ir Jonas pamatė savo žmoną. Ji sėdėjo ant griovio pakraščio tarp 

runkelių lauko ir dobilų, ir šalia jos sėdėjo kapitonas Nordkvistas.. Gir
dėjosi, kad Nordkvistas kažką sakė ir po jo žodžių Kotryna garsiai 
ėmė’ juoktis.

Kai Kotryna vakare grįžo namo, trobelę rado tuščią. Ji atliko va
karinę ruošą ir padengė stalą vakarienei, kadangi manė, jog greit at
siras ir Jonas. Bet laukė ir laukė, o niekas negrįžo. Ji išėjo oran ant 
laiptų, klausėsi sodžiaus link, bet visur buvo tylu, lyg išmirę, kaip esti 
rudens vakarais. Tuokart ji nuėjo už namo ir apžiūrinėju obeles. Šios 
gerokai buvo paūgėjusios, bet viena jų atrodė lyg greit turėsianti su- Į ' " , _ • ’ . • ' ’ ■
nykti. Ir kai ji ten stovėjo ir atsitiktinai pažvelgė į namo kampą, pa
stebėjo, kad prietemoje ant akmens pirkios gale sėdėjo žmogus.

— Jonai! — sušuko ji pamažu ir priėjo, kai pamatė, jog šis trupu-
■■ ■IIIIH.I. ė J. ■■ — ■m*.

*) čia yra fragmentas iš Sally Salminen romano „Katryna“. Apie ją buvo trum-4 
pat prie fotografijoj „N. Vaidilutės“ š. m. 7 nr. 376 pusi, šiam fragmentui pavadini
mas duotas mūsų. V e r t ė j a. - >
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tį pasitaisė, bet greit po to vėl susilenkė ir atrodė kaip pats nusimi
nimas.

Jonai, ką tai turi reikšti/ kad tu dabar kaip tiktai tokiam šiur
piam vakare sėdi ore ir neini valgyti?

Vietoje atsakymo pasigirdo neaiškus murmėjimas.
— Eik greičiau vidun!
—Ne, eik tu.
— Kas tau yra, ar tu nori čia visą naktį sėdėti?
— Jeigu aš taip noriu, tai ir galiu, aš daugiau nebeįkelsiu savo 

kojos į šitą trobą.
— Ko gi taip staigiai nebepatinka šita troba?
-— Aš nebeturiu ko viduj joje ieškoti. Namas priklauso Nordkvis- 

tui ir viskas, käs jame, tavo įsigyta, ir aš viduje turiu būti kaip nerei
kalingas baldas?

— Ar dabar tave apėmė toks rūpestis? Trobelė priklauso Tau, 
kiek aš žinau, ir kas jos viduje yra — mes niekada nedarėme skirtumo 
tarp tavo ir mano. Ir kad tu būtumei nereikalingas baldas, aš nežinau, 
— ar aš turiu pykti, ar juoktis, — pasakė Katryna labiau susijaudin
dama. Bet Jonas vis sunkiau narino galvą ant krūtinės; skurdžiai jis 
atrodė taip sėdėdamas.

— Kai tu su Nordkvistu ant griovkraščio sėdėjai, tu šauniai juo
keis,— pasakė jis piktai ir buvo arti ašarų.

— Ar man nevalia juoktis? — ramiai paklausė Katryna.
— Žinoma, gali. Dėl to nieko negalima pasakyti, aš tik esu sker

sai kelio.
— Skersai kelio? Kokiuo būdu?•
— Šitai tu gerai žinai.
— Ne, šito aš kaip tik nežinau.
Jono pečius suvirpino kūkčiojimas, kurio jis daugiau nebegalėjo 

sulaikyti.
— Aš niekad nebuvau tau pakankamai geras, šitai aš žinau, ir • Ij ' ■ • • ■ ■ . ■ ■

šitai žino visi kiti. Kas gi aš esu, palyginus su Nordkvistu?
— Palyginus su Nordkvistu? — pakartojo Katryna palengva. Da

bar ji suprato. — Ar tu manai, kad kapitonas ir aš turime ką nors 
bendra? — paklausė ji po valandikės, kai pergalvojo. Jonas nieko 
neatsakė.

— Ar tu manai, aš ir kapitonas turime ką nors bendra? — dar kar- *
tą paklausė ji.

Jonas beviltiškai verkė, rankomis smakrą parėmęs.
— Manęs nestebina, kad tu daugiau manimi nebegali pasitenkin

ti,— pasakė jis pagaliau.

’ , - ■ ■ 517

39



— Ar tu randi, kad aš taip elgiuos, lyg kad tavim nebepasitenkin- 
čiau? — paklausė jį maloniai Kotryna.

— Ne... bet aš tau neberūpiu. .
■ — Pasakyk tikrai, argi tu iš tikrųjų manai, kad kapitonas Nordkvis- 

tas ir aš turime kokių nors santykių? ~ paklausė Kotryna rimtai ir už-
. .. . . * . . »

dėjo vyrui ant peties ranką.
— Argi jūs neturite? — atsakė klausimu kukčiodamas.
— Į šitai aš paskiau tau atsakysiu, ar žmonės sodžiuje apie tai 

kalba?
— Taip, visi žmonės.
Kotryna ilgai stovėjo mintyse paskendusi, žvilgsnį nukreipusi į ma

žaspušelęs, toli už namų ištįsusias. Dabar jau beveik buvo tamsi nak
tis ir sodžiuje šen bei ten tamsoje degė žiburiai. Daug kas jai paaiškė
jo. Iš karto ji suprato kai kurių žodžių prasmę, pajuokavimus, kurie jai 
buvo mesti, ir žinojo Jono nusiminimo priežastį ir jojo nemėgimą Nord- 
kvisto. O ji kvailė, ji viena nieko nenujautė ir nenugirdo nė vieno žo
delio iš visų šitų plepalų, ne nuo šiandien ir ne nuo vakar jie buvo pra
sidėję, tai jau, matyt, sena pasaka. Jonas, vargšas, ir jis turėjo visa tai 
pernešti, tad nenuostabu, jeigu jis dabar kaip vijoklis, kuriam ištraukia
ma atraminė lazda.

— Nuo kada žmonės apie tai kalba? — paklausė ji pamažu, žvilgs
niu klaidžiodama po tamsų mišką.

— Jau daug metų —- nuo praeito pavasario, — pasakė vyras kuk
čiodamas.

Katryna atsisėdo ant riedulio akmens prieš jį.
— Jonai, — tarė ji nuoširdžiai, — ar tu dar atsimeni, kai Einaras 

gimė ir aš čia vienui viena trobelėje gulėjau, o tu bėginėjai pribuvėjos? 
Tuokart aš nieko neturėjau, kuo būčiau galėjus pasikliauti, tik tave.

.r ' • <

Ir ar tu dar meni, kaip tu virei kruopas, o aš gulėjau lovoje ir valgiau? 
Kartais tu mane gerai pamaitindavai. Einaras miegojo, jis visada buvo 
toks ramus vaikas. Ir ar atsimeni tu dar aną žiemą, kada tu darei bu
res? Aš niekada nepamiršiu, kaip Einaras ant burių trepinėdavo ir jų 
raukšlėse spurdėndavo. Aną žiemą buvome tokie-laimingi, kokie gali 
būt du žmonės. Ar pameni: tą naktį, kurioje Einaras turėjo išvykti į pir
mą savo kelionę ir mes visi jį lydėjome prie garlaivio? Koks mažutis ir 
bejėgiškas tuokart jis stovėjo ant denio tarp kitų vyrų. Tu juk dar nepa
miršai, kaip namų šeimininkė Ekö j u j padovanojo Einarui kapitono tau
pomąją kasą? Jeigu tuokart tu manęs nebūtum sutikęs, aš niekaip ne
būčiau galėjusi rasti namų. Mano Dieve, kaip baisiai tada snigo! Aš 
buvau kaip į galvą trenkta ir namačiau toliau kaip savo nosies galą. 
Be to, tu ėjai tarsi šviesi diena. Jūrininkas visada esti kitoks, kai reikia

518

40



rasti kelią ir priekin veržtis. Ir ar dar atsimeni, kai gimė Gustavas? 
Aną rudenį, kai tu taip anksti grįžai namo? Aš dar šiandien tebedėko- 
įu Dievui, kad aną rudenį tave turėjau prie savęs ir nebuvau viena, 
kaip gimstant Erikui. Beta buvo miela ir gera, telaimina ją Viešpats, 
bet turėti ką nors iš savųjų, yra kas kita. Ar tu dar pameni, — Kotrynos 
balsas iš karto palūžo ir ji pradėjo verkti, — ar tu dar atsimeni, kai mirė 
Sandra? Atsimeni jos laidotuves, kaip mes abu šalia viens kito slinko
me iš paskos laidotuvių vežimo? Kai jau buvo po laidotuvių, žmonės 
skubiai išsiskirstė į namus prie darbo ir jaunimas nuėjo šokti. Tada bu
vo šeštadienio vakaras, bet tu ir aš, mes jautėme, kad neturime noro 
nei šokti, nei dirbti. Mes visą naktį išgulėjome neužmigdami. Pas 
Nordkvistą aną vakarą buvo didelės krikštynos, pas juos viešėjo ponai 
iš miestų, jie gėrė ir lošė kortomis ... Taip, taip jeigu mes norėtume pa
kalbėti apie visa tai, ką mes pergyvenome, tai būtų ištisa knyga, nes 
mes daug ko patyrėme, apie ką kiti nė nuojautos neturi. Turtingi žmo
nės, kaip pavyzdžiui, ir Nordkvistas, negalėtų šito suprasti. Ką gi mes 
turime tad bendro, Nordkvistas ir aš? Bet tu ir aš, mes turime savo jau
natvę, mes turime vaikus, mes turime neturtą ir darbą. Kapitonai ir jų 
žmonos garlaivyje sėdi salone, rūko ir geria kavą, bet tu ir aš, jie mus 
išmetė iš ten. Vėliau mes sėdėjome po stogeliu ir miegojome ant bulvių 
maišo, ar tu manai, Nordkvistas kada nors buvo kyštelėjęs tenai savo 

««nosį? Ne, ne, Jonai, visas pasaulis skiria Nordkvistą ir mane. Argi tu 
netiki? > _ , ,

Katryna daug ašarų išliejo, kol ji viską išsakė. Ir paskutiniuosius 
žodžius ji su dideliu vargu pro lūpas išspaudė. Jonas tyliai klausėsi, 
pamažu niūrus liūdesys slinko nuo jo ir ašaros, kurios jo išdžiūvusiais 
skruostais riedėjo, pasidarė palengvinimo ir suraminimo ašaromis. Jie 
atsirėmė į viens kitą, jie abu, ir kukčiojo kaip du vaikai.

— Dabar mes turime eit vidun, — sušnibždo Katryna pagaliau ir 
nusišluostė akis žiurstu. Jonas paėmė antrą žiursto kampą ir nutrynė 
ašaromis pasruvusį veidą. _ ■

Viduj troboje buvo visai tamsu. Jie užsidegė žvakę, atsisėdo prie 
stalo ir srėbė kruopas, kurios dar buvo drungnos. Katryna palengva 
sutvarkė indus, plovimą paliko rytmečiui.’ Po to jie nusivilko atsargiai, 
kad nepažadintų berniukų, ir atsigulė.

Jie buvo dar kartą gyvenimo žėruojančioj kalvėj sukalti ir dar tvir
čiau sujungti, kaip kad du įvairių rūšių metalai esti sulydinami į vieną.

' • i ’ ’ - ’

Vertė Ant. Žagrakalienė
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A. Dirvianskaitė

Cjirlaoimels - ihlislį laidos nelaimė
Naminė degtinė šiandien Lietuvos visuomenei yra tapusi skaudžia 

problema. Šiandien jau kalbama nebe apie atskirus naminės gamini
mo faktus, bet apie visą naminės pramonę tikrąja žodžio prasme. Juk 
baisu pagalvoti, kad mažoje mūsą valstybės teritorijoje policijos or
ganą užregistuotų degtindarių š. m. sausio 1 d. buvo net 2915, O rei
kia žinoti, kad naminės degtinės pramonė yra slapta, valdžios organų 
persekiojama, įstatymų baudžiama. Taigi, be ,,registruotų įmonių", be 
abejojimo, yra labai daug ir neregistruotų, niekieno nežinomų. Na
minės degtinės pramonė yra „kelminė", „miškinė" pramonė, nes miš
kai, krūmai ir kelmynai yra degtindarių prieglauda.

Apie naminės degtinės problemą pradėta kalbėti, imta ja susirūpin
ti tik dabar, kada josios įtaka, josios padariniai, radosi pernelyg aiški 
ir kada pats naminės gaminimo amatas tapo tartum užkrečiama liga, * • ■ 1 ■
jau palietusią beveik kiekvieną valsčių ir kaimą. Šiandien jau įsitikin- » _■ ■ I
ta, kad naminė degtinė yra, galima sakyti, daugelio nuodėmių motina: 
jį žudyte žudo tautą. Mokslinių laboratorijų atliktos naminės degtinės 
analyzės parodo, kad joje esama tokio kiekio įvairių įvairiausių nuodų, 
kuris gali iš karto užmušti net stipriausią organizmą. Ir šiuos nuodus 
žmonės geria, geria su pasigėrėjimu, geria be saiko, geria iki netenka 
proto, iki griūva negyvi arba' suserga pavojingomis ligomis dėl sme
genų, nervų arba virškinamųjų organų sužalojimo. Visų skaudžiausia, 
kad geria ne tik vyrai, bet ir moterys. Kaimų vestuvėse, krikštynose 
ir šiapjau įvairiuose pobūviuose neretai išvysi moterį, net ir nėščią arba 
žindančią, kuri gėrimo atžvilgiu neatsilieka nuo vyrų. Šitai matant, 
tiesiog galvoje netilpsta mintis, kad dar šiais laikais žmonės nesupran
ta ir nemoka įvertinti tos žalos, kurią jie daro sau, gerdami nuodingus 
namie pasigamintus alkoholinius gėralus. Dar labiau negali tilpti gal
voje mintis, kaip motinos pačios gali drįsti nuodyti savo vaikus, pada
rydamos juos ir net jųjų palikuonis amžių amžiams nelaimingus, o vi-• . , t •
suomenei užkraudamas sunkią jų ateities gyvenimo ir darbų naštą. Ma
tyti, daug kas dar iš tikro kaip reikiant nesupranta viso to pavojaus, ku- 
iis kyla iš naminės degtinės vartojimo.
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Užtat tuo didesnis uždavinys iškyla inteligentei moteriai. Supras
dama, kokią žalą naminė degtinė daro tautos sveikatai, josios kultūrai, 
civilizacijai,, ekonominei gerovei, žmogiškajai asmens vertei, grožiui ir 
taurumui, moteris inteligentė gali labai daug padaryti, kovodama su 
namine degtine.

Ji gali ir turi veikti visuomenę. Jai prieinami ir pasiekiami visi jos 
sluoksniai. Moteris inteligentė tiek pat yra artima kaimui, iš kurio 
dažniausiai yra kilusi, tiek pat miestui, kur yra mokiusis, augusi, bren
dusi ir susidariusi savo gyvenamąją aplinką. Moteris inteligentė gali 
tiek pat daryti įtakos vyrams, kiek ir moterims. 

9 ■ . ■ • ’ ’

Moters įtaka pirmų pirmiausia prasideda nuo šeimos, nuo to pir
mutinio visuotinio gyvenimo židinio, kuris įspaudžia neišdildomus pėd
sakus visam busimajam ištisų kartų gyvenimui. Motina įskiepija vi
sas dorybes savo vaikams, motinos išmoko vaikus atskirti gera nuo pik- 
to, išmoko pamilti visa, kas gražu ir tauru. Tačiau tos pačios motinos, 
netikusiai auklėdamos savo vaikus, rodydamos negerus gyvenimo pa- 
vyzdžius, pačios netikusiai elgdamasis, jau iš anksto užnuodija savo 
vaikus, įstumia juos į nedorus kelius ir pasmerkia amžinai žūti. Tai 
didžiulė gyvenimo tragedija. Kiekviena motina juk myli savo vaikus, 
betgi drauge ji tuos vaikus žudo, arba, dar blogiau, — papiktina, iš
moko nedoro gyvenimo. Žinoma, dažniausiai, tai yra nesupratimo, 
tamsumo, apsileidimo vaisius. Inteligentė moteris gali šiuos veiksnius 
iš gyvenimo šalinti. , Ji vykdydama šį savo uždavinį, gali plačiai nau
dotis spauda, radiju, gali gyvu žodžiu byloti organizacijų susirinkimuo
se, atostogaudamas kaimuose, lankydamos savo gimines ir pažįsta-

■ Si _. ' ■ '

mus.’ .
Apie naminės degtinės vartojimo žalą sveikatai sužinome iš gy

dytojų. Sakysime, Dr. A. Grigaitis apie alkoholio įtaką žmogaus or
ganizmui sako štai ką:

„Skrandy ir žarnose alkoholis iššaukia aštrų, o pagaliau ir chro
nišką katarą. Kraujo, indai, rambėja, netenka elastingumo ir dažnai 
sprogsta ir duoda kraujo mirtingą išsiliejimą smegenyse. _ Širdies rau
menys pasikeičia riebalais, ir širdies atsparumas sumažėja. Inkstuose 
nuo nuolatinio erzinimo pasikeičia šlapumo takeliai, ir inkstai negali 
išvalyti iš kraujo nuodingų apykaitos medžiagų liekanų — šlapumo, 
o nuo užsilikusio šlapumo kūnas punta.

Kepenos nuo alkoholio išsigimsta, padidėja, o vėliau susitraukia 
— paseka vidurių vandenė.

Dažnai alkoholikų vaikai yra silpnos sveikatos. Bendrai, pas alko- ' s ■
holikus viskas greičiau sensta, o atskiri organai dar greičiau pakitėja. 
Amžius geriančių trumpesnis, negu negeriančių.
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Po tokių kūno dalių atmainų jų atsparumas sumažėja ir greit su
serga sunkiomis ligomis, kartu ir tuberkulioze — džiova.

Jei specialiuose aparatuose pagamintas ir išvalytas alkoholis nuo 
visokių priemaišių veda į džiovą, tai ką bekalbėtiapie„naminę",ša- 
marlakus ir t.t., kurie yra kaip balos dvokiantis vanduo, palyginus su 
tyru šulinio vandeniu."

Štai vėl pavyzdys, koks tragiškas likimas tų, kurie dėl nežinojimo 
alkoholio žalos, pasiduodą pagundai jį vartoti: ~ Dr. Vaičiūnas savo 
brošiūroje „Nesinuodykime" aprašo tokį faktą: „Jaunas, 18 metų vai
kinas paveldėjo iš savo girtuoklių tėvų apie 6 ha žemės. Bet paveldė
tu turtu jis nesirūpino. Visos jo svajonės nukreiptos į tai, kaip sugrieb
ti anodijos. Vieną nelemtą dieną, turėdamas pusantro lito kišenėje, 
jis skuba į anodijos pardavėją ir gavęs iš jo šitą svaigalą čia pat išge
ria ir po kelių minučių miršta." Taip žuvo jaunas vaikinas, kuris, ne
turėdamas to baisaus palinkimo į alkoholį, gal būt, būtų galėjęs atnešti 
savo kraštui daug naudos.

Iš spaudos žinome, kaip daugelis mūsų kaimyninių valstybių yra 
susirūpinusios savo tautos prieaugliu ir jo sveikata. Nemažiau opus 
šis klausimas yra ir mums. Peržvelgę į degtinės žalos statistikos žinias, 
matome, jog iš alkoholikų tėvų gimsta degeneruoti, bukapročiai vaikai.

Štai daviniai 3 pradžios mokyklų, kuriose mokosi girtuoklių tėvų 
vaikai (75%).

Mokymasis j

Geras 49,8% Blogas 50,2%
Elgesys
Geras 79,3% Blogas 20,7%
Sveikata
Stipri 59,6% Silpna 40,4%
Nusikalto 4,9%

Štai dar daviniai iš 3 pradžios mokyklų, kuriose mokosi negerian
čių tėvų vaikai (85%)

Mokymasis
Geras 76,3% Blogas 23,7%
Elgesys
Geras 89% Blogas 11%
Sveikata
Stipri 88,7% Silpna 11,3%

■ Nusikalto 0,3%
Šitie daviniai iškalbingai sako, kad reikia griežtos kovos 

su girtavimu ir didelių pastangų tautos kultūringumui kelti.
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Em. P ei

vieš ir gyvenimas
Neramiais ir audringais laikais mums tenka gyventi. Vor 

saulis atsikvėpti nuo didelės ekonominės krizės, — vėl parak 
ir ginklų skambėjimas jaučiasi visame pasaulyje. Mūsų tėv 
dama 20-ties metų jubiliejų dar daug pavojų jaučia savo ne 
mybei. Daug pastangų ir darbo dar reikalinga mūsų laisvė} 
sustiprinti. Visa tai mumis priverčia iš jaunų dienų rimtai žh 
venimą ir išmokti atlaikyti visokius smūgius, gresiančius ne 
asmeniniam gyvenimui, bet ir mūsų tautai ir visai žmonijos

Mūsų šalis yra žemės ūkio kraštas, dėl to geresnė kraš ■ 
viltis glūdi mūsų kaimo kultūros lygio pakėlime. Vargingai 
ginti, gyvena mūsų kaimas. Dėl to nedaugiausia ūkininkų 
išmokslinti savo vaikus, o jei ir moko tai pirmoje eilėje berni 
atskiros, ekonominiai stipresnės ir labiau susipratusios apyli 
ryžta mokyti ir dukras, bet ir ten ekonominė krizė ne vienai 
ninkaičių pradėjusiai ir dar nepradėjusiai eiti mokslą, uždą 
jų mokyklų duris. Yra Lietuvoje vietų, kur mokslinama me 
tiesiog reta išimtis.

Kad mergaitės mažiau mokomos daugiausia nulemia m 
išskaičiavimai. Ūkininkas įpratęs praktiškai žiūrėti į gyveni 
daryti išvadas. Mokytas sūnus, jei tik jis gabus ir apsukru;
ra tarnybą — bus kunigas, daktaras ar net ministras — bu 
rama tėvams, ūkiui. O mergaitė? Reikia pripažinti, jog mc 
daug sunkiau gyvenime savarankiai prasimušti, čia dar p< 
mas pastato daug kliūčių. Dažniausia jos karjiera, nes lai 
ka jos pašaukimui, yra mokytojos darbas. Bet šis darbas, n 
idealistinis, bet nelabai pelningas. Išmokslinta mergaitė išb 
niausiai savo žinias jokiems uždarbiams šalia namų nebepr 
va šeima, savi reikalai — vėl ūkininkas nemato realios ne
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šluojamos pinigais, ir jis užmiršta, jog išmokslintai dukrai, jei yra ne- 
mokslinamų vaikų daugiau, dažnai nebeduoda kitos pasagos, kurios 
pas mus, Lietuvoje, ne vieną išdydų ūkininką tiesiog materialiai užmuša.

Tačiau inteligentė mergaitė, neatnešdama ūkiui tiek materialės 
raudos, sava dalia tam pačiam kaimui neša daug kultūrinės naudos. 
Moteris kasdieniniame gyvenime turi daug daugiau. įtakos negu vyras. 
Net senesni ūkininkai mėgsta su ją pasikalbėti, ją gerbia, nekalbant 
apie moteris, jaunuomenę, vaikus. Visi ją stebi, visi džiaugiasi, jei ji 
jų neniekina, jei palaiko su jais artimą draugystę; vyrai turi galvoti, 
kaip pasirodyti prieš ją daugiau išmanančiais, gudresniais, kad ne
apsijuoktų, kitaip sakant „susitempia". Mergaitės nori būti pamoko
mos, patariamos. Vaikai'tiesiog laimingi, jei jie yra neužmiršti — pa
kalbinami, pajuokinami. O motinos visuose gyvenimo sunkiuose klau
simuose ir reikaluose užsiaugina geriausią draugę, nes tokia duktė gy
vai atjaučia visus jos vargus ir rūpesčius ir pasidaro nepamainoma jos 
visų rūpesčių dalininkė. Ir taip mokyta mergaitė pateka kaimui tarsi 
šviesi laukiama žvaigždelė ir jeigu tik ji nepasidaro išpuikusi ir per 
greit savo gimtinę neužmiršta, jos įtakai dirva vis platėja ir ji pati kar
tais nepastebi kokią svarbią rolę ji vaidina visoje aplinkumoje, jog yra / 
pavyzdys, kurį visi stebi ir seka.

Gyvenimo praktika sako, kad norint ką nors kitiems duoti, reikia 
pirmiausia pačiam turėti, pačiam kuo nors būti. To mes siekiame, to no
rime. 1

Mokslas, mokykla ir visa mus, einančių mokslą, aplinkuma mums 
\ . r

pateikia visokias žinias, mus moko, auklėja. Bet nieko pasaulyje nėra 
visiškai tobulo. Mokslo sritys tokios didelės ir įvairios, jog joks geni
jus visų jų dar nėra aprėpęs. Juo. daugiau žinai, juo labiau jauti, kaip 
tai, palyginti, dar maža; o kad ką nors tikrai gerai išstudijuoti, neten
ka blaškytis, reikia susikaupti į vieną sritį. Ir štai iškyla tas didysis 
pašaukimo — savo gabumų — palinkimų suradimo klausimas, kuris 
mumis neretai kankina.

Didžiausią įtaką į mus bręstančias — visam geram ir piktam atvi
ras sielas, turi mūsų gyvenimo aplinkuma. Tačiau šių laikų gyveni
mas vis’labiau pakriksta. Tai jau kelia susirūpinimą ne tik pažanges
nei visuomenei ir amžinai tais klausimais susirūpinusiai dvasiški jai, bet 
ir vyriausybei, nes tai yrą vienas iš didžiųjų pavojų ir tautos nepriklau
somybei. Istorija rodo, jog tik dvasiniai atspari tauta turi teisę gyvuo
ti. Būkime apdairios, neimkime, nepasisavinkime iš gyvenimo tai, 
kas paviršutiniškai pasirodo gražu ir patraukiančio, kas pirmiausia mū
sų kelyje pasitaiko. Mūsų tautos per amžius susidariusios ir mūsų tė
vų paveldimos doros tradicijos yra tokiąs didingos ir gražios — jomis
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Stud. E. Maižiutė,
Stud. Ateitininkių ,, Giedros“ .

Korp! pirmininkė

Stud. U. Skinulytėj
Stud. Ateitininkių ,, Birutės 

Draugovės pirmininkė

tik vienomis vadovaudamasis, mes drąsiai galime susidurti su įvairiais 
gyvenimo pavojais ir jie mūsų niekados nenugalės. Tik neišprususios 
mergaitės ateina į miestą pasisavinti tik jo blizgučių. Mes turime mo
kėti iš jo paimti ne tai kas blizga apgaulinga šviesa, bet tai kas yra tik
rai vertinga ir gražu — tas brangenybes, kurios neišeina iš mados ir 
kurių blizgėjimas niekados nenublanksta.

Kad. nepataptume sausais, neįdomiais gyvenimo manikenais su 
mokslo žinių prikimštomis smegenimis ir tik paviršutiniu apsišlif avimu, 
turime rimtai susirūpinti savęs kultūrinimo, savęs auklėjimo klausimais. 
Turime būti apdairios, išnaudodamas visas turimas galimybes, ir kaip 
tos darbščiosios bitutės traukti iš žiedų tiktai nektarą. Visa tai, kas da
bar mums išrodo maža verčia ir smulkmeniška, ateityje turi milžiniškos 
įtakos į mūsų gyvenimą. Nieko pasaulyje nėra be prasmės.

Mūsų valstybė yra nedidelė, jos ištekliai menki, o mūsų mokslas 
labai daug kainuoja ne tik mūsų tėvams ir giminėms, bet ir mūsų tėvy
nei. Mokslus eina, palyginti, maža mūsų piliečių dalis ir ji, toji išrink
toji dalis, turėtų giliai įsisąmoninti, kad už jai teikiamas gerybes ir pri
vilegijas, taip pat uždedama ir moralė atsakomybė. Kiekviena skola 
yra atlyginama, taigi ne vis vien kiek mes būsime naudingos, kiek būsi
me taurios ir visapusiškai išsilavinusios ir sąmoningos asmenybės. Sa
viaukla, savęs kultūrinimas, ruošimasis vispusiškam gyvenimui tai šių 
dienų jaunos mergaitės uždaviniai. Apie priemones tiems uždaviniams 
siekti teks kitais kartais išsitarti. Šiuo kartu norėjau mesti mintį, kad 
gyvenimas nėra vien pasaka, bet nelengva kova, kuriai jau pačios jau- o ’ ■ ’ * . .
nystės metuose reikia ruoštis, stiprėti.

v
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L. Juigutytė

Ar tikit jūs tuo, kuo gyvenat?
' 1- •

Neatnešiau Jums žiedų — ruduo, šalnos ir šiaurės vėjai ispūkšto 
juos po sielos užkampius. O, kaip baisiai trokštu, kai po sielos dyku
mas vėjas pašėlęs trankos, smėlio stulpais žaisdamas. Klaiki nykuma. 
Paklydusi siela maldaujančiu garsu šaukia. Jie nustebę, atsigręžia ir 
toliau savo keliais eina, tarytum nežinodami ko aš blaškaus, ko ieškau 

* • 1

ir ko ugningai virpa siela.
.. .. .. ■ .. 2.

Aš klausiau jų — žmonių, kas yra žmogus, meilė, protas, kas gyve
nimas ir kas likimas?

Jie man neatsakė.
Ir vistik viena buitis, viena vienintelė, kuri viršijo visų vargingųjų, 

skausmuos paklydusiųjų žmonių buitis,, buvo amžina daina meilei.
►

Klausydama apie ją pasakų, kaskart labiau joms tikėjau, gyve
nau jomis ir kas kartą labiau degdavo akys žaižaruojančiais vakarais 
ir tyliomis naktimis. Kai — tada, bijodama nykių naktų, aš priėjau 
prie vieno iš jų — žmonių, padaviau jam ranką ir tylutėliai tariau:

— Padėk man!
Sielą suprantančios akys išskaitė ašarą akyse. Bet žmogus, kai 

rodosi, visas pasaulis giedojo apie meilę, atsakė taip šaltai:
—- Nieko, užmirši!

3.
Ir nuo anos, kaitra tviskančios dienos, užžiebusios negęstantį karš

tį širdyje, veltui visose kryžkelėse ieškojau ramumo. Veltui blaškiau
si paklaikus! Aš neišgirdau nė vieno balso mane raminančiai kelian
čio, neregėjau žvilgsnio, kurio ieškojau. Veltui maldavau jų — žmo
nių. .. Ir ne mano vienos siela smėlio tyruliuos paklydo...

Šiandieną, kai vėsios rasos atgaivintas, saulės kibirkšties nušvies
tas užstojo rytas, neklausiau aš jų — žmonių, kas yra žmogus, meilė, 
kas gyvenimas ir kas likimas, tik tyliai, tylutėliai savo sielos gelmėse 
šnibždu:

* ’ • .

—- Žmogau, tu pats turi atkurti tikėjimą tuo, kuo gyveni? f ■ ■
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Iz. Blaudžiunaitė

J~) a o o g s
t— * *

Rugiai suvirto klėtin, 
O drobės į skrynias. 
Širdužė nemylėta 
Pas mamą pagyvens.

i- 

r

Tas melsvas akių tušas
Ir tie gelsvi plaukai, 
Išvogs, kaip aitvarai, 
Paliks seklyčią tuščią.

'f ' t

Jei mylimas šalia!...
Veltui budės sargai 
T a jaunojo valia!
Vai lėks, putos žirgai.

Stud. Olg. Grušauskaitė,
, .Justitia“ Korp! Mergaičių Sek

cijos pirmininkė

Stud. A. Miliušytė» 
„Šatrijos“ Draugijos Mergaičių

Būrelio pirmininkė

Stud. O. Paltarokaitė, 
„Gajos“ Korp! Mergaičių Gran

dinės pirmininkė
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. E. Gabulaitė

L2 a i š k a i
Gyvename foto ir laiškų amžių. Mielu noru tupiamės ekskursi

jose prieš aparatą, ne su mažesniu apetitu griebiame mums adresuotą 
laišką. Šiandien beveik negalime įsivaizduoti gyvenimo be laiško. 
Gal būtų perdaug skaudu, kad mylimas žmogus, išvykęs kur nors to
liau nuo mūsų, nieko neparašytų.

Rašome laiškus tėveliams, broliams, seserims, giminėmis. Bet. gal 
daugiausia popierio ir rašalo sugadinom ir ženklams pinigų išlei- 
džiam draugiškiems laiškams. Sėdi klasėje. Daug ten draugų ir 
draugių. Važiuoji, pavyzdžiui, atostogų ar šiaip tenka nuo jų skirtis 
ilgesniam laikui. Kažkaip jau žinai, intuityviai nujauti, kad štai su 
tuo ar ta turėsi susirašinėti. Kitaip ir būti negali. O su kitu žmogumi 
pradedi koresponduoti šiaip sau, be didelio noro. Ir ta koresponden
cija kažkaip nesiklijuoja. Taigi, daug reiškia abipusis noras susira
šinėti.

Gali kilti klausimas ar verta susirašinėti. Gal tik tuščiai liejamas 
rašalas. Vietoj atsakymo, skaitykit toliau. Turi labai gerą draugę ir 
su ja kasdien susitinki. Pasitaiko, kad dėl kokių nors aplinkybių ten
ka su ja skirtis: išvažiuoti kitur? persikelti į kitą gimnaziją, gauti tarny
bą etc. Susirašinėji dažnai. Po kelerių metų vėl susitinki ir vėl kartu 
gyvenat. Jei draugystė buvo abipusė ir tikrai nuoširdi, vėl geriausiai 
su ja draugauji. Bet jei viena pasirodė nerangi laiškų rašyme ir pa
galiau korespondavimas visai nutrūko, draugystė irsta. Pati draugė 
atrodo tolima, svetima, ne tokia, kokia pirma buvo, Tiesa, kad buvę 
artimiausi mūsų sielai žmonės lieka taip svetimi ir tolimi... Laiškai 
sustiprina draugystę. Laišku pasakoma tai, kas žodžiu nedrįstama, v .

Norite paklausti, kaip laišką rašyti, ką jame rašyti. Prisimena 
anekdotas. Du draugai susirašinėjo laiškais. Vienas iš judviejų laiš
kų rašyme buvo didelis tinginys. Kartą jis parašė savo draugui. 
Laiške tebuvo vos keli žodžiai: „Esu sveikas ir patenkintas. Julius" 
Maža teparašė ir dar pamiršo pašto ženklą priklijuoti. Adresatas tu
rėjo primokėti. Po kelių dienų tas išsiblaškėlis gavo didelį neapmokė
tą siuntinį. Kas jame buvo? Manot, saldainiai? Ne, tik didelis ak- ■ ' ’ - * . * * *. * ‘ . • , • . ' r .
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Bulgarė, jugoslave ir lietuvė stud. St. Miškinytė
Pax Romana Kongrese.

muo ir prie jo raštelis: „Mielas drauge, toks akmuo nusirito nuo mano 
širdies, kai sužinojau, kad tu esi sveikas". Tai tik anekdotas. Tačiau
faktas, kad labai dažnai mes nemokame laiškų rašyti.' Jei nėra būtino 
įeikalo skubiai rašyti, tai geriau ilgiau nerašyti, tegul draugė ar drau
gas palauks, negu gaus, anot prof. Ereto, „kojomis" rašytą laišką, ne
įdomų, banalų. Nors ir ilgai lauktų, bet įdomiu laišku labiau nudžiu
ginsi adresatą, kaip greitu, ekspresu atvykusiu, bet nieko nepasakan
čiu rašaluotu popieriogabalu. Iš kitos pusės, nereikia „bandyti" kito 
kantrybės. Geriausia bus, jei netrukus jam parašysi, bet gerai para
šysi. Už save vyresniam žmogui ir nemandagu bus ilgai neatsakyti.

Laiškas turi būti nuoširdus. Nerašyk tai, ko nejauti. Tai būtų 
tuščiažodžiavimas ir veidmainystė. Ar laiškas yra nuoširdus ar ne, 
skaitydama kažkaip junti. Nuoširdumą pasako ne vien rašalu para
šyti žodžiai. Jis dvelkia iš kaži kur kitur. Paštininkai pasakoja, kad 
jie antspauduodami laiškus „užuodžia", kuris nuoširdus ir kuris 
ne. Anot jų, nuoširdus laiškas daugiau sveriąs, nors jo popierio tiek 
pat, kiek kito laiško. Nuoširdūs laiškeliai rašomi ne vien plunksna. Jie 
rašomi širdies virpesiais ir sielos švelnumu... Bet taip rašyti sugeba ne 
veidmainiai, bet nuoširdūs žmonės. Neįdomus taip pat tas rašytojas, 
kurs vien rašalu rašo. Taigi, rašyk siela, rašyk širdimi, bet ir protu.

Išlaikyk laiško toną. Tai be galo svarbu. Susirašinėja mergaitė

529

51



su mergaite, bet susirašinėjamą ir su berniukais. Apskritai, korespon- 
davimassu kitos, giminės asmeniu jau kvepia tam tikra simpatija. Jei 
mergaitė pastebi, kad berniukas, su kurio ji susirašinėja, rašo dar kitai 
mergaitei, savo „partneriui'' pasiunčia krūvą priekaištų. Tą pat daro 
ir berniukai. Susirašinėjant su kitos giminės žmonėmis reikia būti at
sargiai. Juk vienaip rašai draugei, kitaip draugui. Labai dažnai būna, 
kad viena pusė rašo tikrai nuoširdžiai, o kita tik šiaip sau. Gavęs mer
gaitės laišką berniukas neiškenčia ir perskaito savo draugams ar net 
visai klasei. Juk niekas nenori, kad jo subtilieji širdies virpėjimai būtų 
kitiems demonstruojami. O taip pasitaiko. Nesakau, kad taip daro 
tik berniukai. Moka taip pasielgti ir mergaitės. Teko stebėti, kaip vie
na aštuntokė viešai klasėje Skaitydavo jai nepatinkamo „kavalieriaus" 
laiškus. Atsakymą rašydavo ne ji pati, bet draugė. Pačiai adresatei 
tekdavo laišką tik perrašyti. Jei taip daro mergaitės, tai berniukai dar 
dažniau užsiima tokiais numeriais. Tokie šposai krėsti yra labai negra
žu. Kas šitaip daro, elgiasi nedraugiškai ir negarbingai. Nepatinka 
tau jo fizionomija, ar kas kitas, neprasidėk geriau iš viso. Kam tuščiai 
svaidyti žodžius? Išvada, kad laiškas turi būti atsargus. Parašius 
patariama tuojau nesiųsti. Jei rašei vakar, palauk rytdienos. Rytdie
ną dar kartą perskaityk. Pamatysi, kad kas vakar buvo būtina, šian
die norėsi išbraukti. Nesiųsk niekuomet laiško, rašyto susijaudinus, 
susinervinus. Tu gal labai jaudinies, pykčiu liepsnodama „lieji tulžį" 
adresato vardu, bet gavėjas to nelabai išsigąsta, nelabai pajaučia. Kai 
„atvėsi" pasirodys, kad tas visas draskymasis buvo be reikalo. Taigi, 
laiškų (jei jie nėra skubūs) tuojau iš „fabriko" nesiunčiam. Lai pasi- 
guli.

Negruskim į laišką tai, kas papuolė. Nė viena nesam tikra, kas 
tuos laiškus skaitys. Gi ne retai pasitaiko, kad jie ir išspaudinami. 
Štai turime atspausdinta Š. Raganos laiškus, rašytus jos draugei p. Tu
mėnienei, prof Pr. Dovydaičiui, Povilui Višinskiu!. Turime atspausdin
tus Biliūno, Maironio laiškus. Višinskis prieš mirtį net prašęs juos su
naikinti, nespausdinti. Bet kas klauso. Juk laiškai dažnai yra geriau-

* . • * 1

si dokumentai parodyti žmogaus charakteriui. Gal šypsais ir nori pa
sakyti, kad rašytoja ar kokia kita garsenybė nebūsi. Niekas negali ži
noti. Iš gyvenimo galima visko laukti...

Apie išorinę laiško pusę netenka nė kalbėti. Aišku, kad turime ra
šyti gražiai, ant švaraus popierio, nesubraukyti. To reikalauja man
dagumas ir inteligencija.

Rašykim laiškus mokėdamos juos rašyti. Žiūrėk, kad tavo laiškas 
tavęs neišjuoktų. Žinok su kuo susirašinėji ir ar kartais tavo laiške 
paskleisti žodžiai nevagiami svetimų akių...
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Em. Šešeikaitė

dZiedains patvins
f ' •

Pasiklausiau kartą klevą, 
klevą palei kelią:
— Pasakyki, žalialapi, 
kas gi laimę lemia?

. • ’ * * ■ . , . > ■ - k .

Palingavo lieknas šakas, 
lapai sušnerėjo:
— Pasivyk, mergaite, laimę, 
kuri lekia vejom.

Išlanksčiau barzdotas smilgas, 
dobilus išskyniau, 
laimę išvogiau iš žiogo, 
vėjo sutartinės.

Šiurpūs vėjai rudeniniai 
supešiojo žiedus..,
Nuskardeno laimė vejom, 
kas gi man belieka?

Adolfina Čerepaitė.

f3e širdies
Kažin kodėl aš vis prisimenu tą vakarą, 
Kada be žodžių viskas buvo aišku — 
Išmokau nieko nesiklausti
Ir išskaityti tavo žvilgsnį., 
Tartum ilgiausį laišką.

Aš nežinau: ar tas tylėjimas, 
Ar vakaras mus taip nugirdė.
Tu nieko neprašei ir nieko nežadėjai, 
O vis dėlto pasiėmei sau mano širdį.
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Mažeikietė
. ■ ■* ' ’ ■“ -

• ' "...

<Jšrinkloji i M ergaitė-
Su šypsena lūpose, su lino žiedu akyse imu knygą, Ji man pasa

kiška. Joje įžiūriu senovės romėnus, graikus, įžiūriu senuosius germa
nus, naujuosius prancūzus, įžiūriu didžiąją praeitį Lietuvos, Eigiptą su

* . ■’ . ■ ’ ' *■ • • • .

jo mokslu, matematika, dėl kurios kartais tiek daug vargstama, joje 
įžiūriu Kristaus gyvenimą, Jo kilnųjį pašaukimą... O, kiek daug! Iš
skaičiuoti nepajėgiu! Visa tai semiu iš knygos.

Pirmiausia, esu dėkinga tiems, kurie leidžia pažinti pasaulį su jo 
praeitimi ir dabartimi, leidžia man, kaip tai išrinktajai siekti mokslo 
galybės ir pažinti dieviškąjį Grožį.

Gal pasakysi: „Čia kiekvienų tėvų pareiga ir nėra už ką dėkoti". 
O ne, brangioji! Kiek daug šiandie suklumpa ties Rūpintojėlio kojomis 
tų, kurios nepažįsta mokslo knygos, o norėtų.

„Daug pašauktų, bet maža išrinktų", kalbėjo Didysis Mokytojas. 
Mes esame išrinktosios! Koks džiaugsmas!.. Bet ką aš matau? Daž
nos veidas susiraukęs, nepatenkintas dabartimi, susirūpinęs ne moks- 

' ' • . » * * r 

lu, bet kažkuo...
Ar tai jaunystė? Greičiausia ne! Jos jaunos kūnu, bet... senos 

dvasia. Kas iš jauno kūno, jei jame sena dvasia? Tokia mergaitė ne
pajėgia skraidyti aru, ji nemato viliojančios ateities, ji nemato to gro
žio, kurs aukso blizgėsiu vilioja... ji nenori dirbti, gyventi... nenori 
kentėti ir džiaugtis.

Jai nesuprantama mokslo galybė ir jos artimųjų pasiryžimas per 
mokslą atverti duris į gyvenimo aukštybes.

Jei tau sunku įsigilinti į mokslo reikšmę, tad nors atsimink ir pasi
gailėk savo tėvų, kurie suprakaitavę aria žemę, kad iš jos ištrauktų 
centą tau mokslui ir knygoms. Nejau tau negaila motinos sunkaus dar
bo slegiamos, nejau tau negaila seserų likusių be mokslo ir dirbančių už 
tave...

Jos visos pavargusios laksto veik tekinos po gričią ir kamarą, po 
tvartus ir daržus, po pievas ir laukus, kad tik daugiau darbo nudirbtų, 
kad tik geriau būtų visiems.
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V. Inčiūraitė

■K. h r ruduo prajojo...

Liūdna šiandie daina tavoji
Kaip griūvanti lūšnelė.
Kur viesulais ruduo prajojo
Žiedais nubarstė kelią...

Gėlės kasryt pulkais numiršta,
Žemė kasryt pražyla.

' . t

Kasryt pagraso rūsčiu pirštu 
Prajodamas barzdyla.

Nubluko saulė, nupliko gojai, 
Liko daina bedalė.
Kur viesulais ruduo prajojo 
Žiedais nubarstė kelią...

oši-
sau

O tu? Ar rūpinies mokslu, saviaukla? Tu mėnulio ir medžių 
mo lydima lauki „jo". Tu, už sunkiai uždirbtus tėvų pinigus, perki 
artistes, darai manikiūrą, garbanuo j i plaukus... ir kt.,

Gėda! Prisipažink atvirai. Juk tokie dalykai ne tavo metais, 
prisipažinai, tai jau daug padaryta. Paimk tvirtai vadžias į rankas ir 
vairuok tiesiausiu keliu. Priemonių rasi labai daug, jei tik norėsi. Pir-

ra nuotykių, meilės herojų. Pamažu įprasi. Knyga tau atidengs pla
čiausius horizontus. Tu ją taip pamėgsi, jog stengsis iščiulpti iš jos tiek, 
kiek tik galima. Tu pažinsi didžiausius pasaulio genijus, pažinsi ir kuk
lias nusižeminusias gėlytes. Šalia purvo tu pamatysi ir neblunkantį 
Grožį... Jį pamėgsi...

Tavo akys žydės linu, skruostai rože... Tavo širdis 
džiaugsmo ir tu nejausi žemiškojo skurdo, sielos tuštumo, 
retas svetys bus liūdesys. Tu, lyg baltoji snaigė blizga- 
balta, kaip krikštolas, skrisi žemėje.

Tavo metai — gražiausios jaunystės mėtai.
Tavo siekimai — gražiausios ir skaidriausios ateities siekimai. 
Tavo darbai — pasigrožėjimas kitiems ir tobulėjimas savyje.

k

bus pilna
Tavo veide

Tu pasiryžusi į aukštybes! Tu ištesėki
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APŽVA LG A
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STUDENTĖS DRĄSIAI ŽENGIA Į ATEITĮ.
Studentės ateitininkės universiteto rėmuose yra susibūrusias į dvi 

atskiras mergaičių korporacijas —„Giedra" ir „Birutė" ir į tris mišras, 
su studentais vyrais, profesines korporacijos — medikų „Gajos", tei
sininkų „Justitia" ir literatų „Šatrijos". Mišruose korporacijose mergai
tės turi savo atskirus būrelius, kai kuriuos net gana skaitlingus pa v., 
medikių. Kiekviena studenčių ateitininkių korporacija kartu siekdama 
bendrų ateitininkijos tikslų, turi dar savo specifinius uždavinius.

„Giedra" — pati pirmoji studenčių ateitininkių korporacija. Jos šū
kis — „Į kalną, į viršūnės! Jos siekimai — susipratusi katalikė, tikra 
lietuvė patriotė ir gera specialistė. Kaipo susipratusi katalikė giedri- 
ninkė stengiasi pagal katalikų doktriną išsiaiškinti visus kylančius re
liginius klausimus, neaiškumus ir gilinti religinį susipratimą. Praktika- 
vimas kas mėnesį bendrų šv. Komunijų stiprina religinius nusiteiki- . 
mus, žadina pasišventimą artimo meilės darbams.

Giedrininkės pabrėžusios patriotizmą, jo nepaliko dėl formos ar 
skambumo. Jos gerai supranta, kad neužtenka iš vardo būti lietuve, 
lietuviškai kalbėti, bet reikia išugdyti gilų lietuviškos dvasios pajauti
mą ir bendrų tautos siekimų supratimą. Giliai mylėdamos savo kraš
tą, tautą jos stengiasi pažinti kitų tautų kultūrą, dvasią ir ją palyginti 
su savąja, kad tuo būdu dar labiau išryškėtų lietuvių tautos saviti dva
sios ir būdo bruožai. „Giedra" ieško sau draugų ir už Lietuvos ribų. 
Su Latvijos universiteto korporacija „Latviete" yra pasirašusi draugiš
kumo aktą, kurio pagrindas — pažinimas abiejų kraštų paremtas 
draugiškumu. Pasaulyje yra daugybė pasirašytų aktų, kurių gra
žūs tikslai, skambūs žodžiai, bet tikrumoje šaltos širdis, neįkūnijamas 
turinys. To negalėtumėm pasakyti apie jaunimą, kuris siekia nuošir
džios draugystės, bet netuščios formos ar frazių. Jaunimas tiki tuo, ką 
daro! Giedrininkės su „Latviete" keičiasi literatūra, vykstą vienos pas 
kitas švenčių proga, vasaros metu. Sukrauti abiejų tautų turtai muzie
juose, parodose, galerijose prabyla į mus praeities ir dabarties vaiz
dais. Atrodo, kad neveltui eikvojama energija.
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Štai latvaitės mokytojos Žigurs laiškas, rašytas lietuviškai:
„Tu prašei, kad aš išmokčiau mylėti Lietuvą. Tai aš ne tik išmokau, bet galiu va

dinti ją antrąja tėviške. Įspūdžiai be galo gražūs ir iškilmingi... Aš niekad negalvo
jau, kad Lietuva tokia stebuklinga žemė! Atsiminimai iš viešėjimo Lietuvoje man bus 
gražiausi mano atsiminimų vainike. Aš savo draugams kalbu apie Lietuvą, jie juokia
si, kad aš savo žemei prapuolusi. Aš asmeniškai labai daug gavau iš Lietuvos aplanky
mo ir geriau pramokau lietuviškai. Ir savo mergaitėms pasakoju apie Lietuvos grožį 
ir žmonių širdingumą, mokinu mylėti brolių tautą. Noriu išmokinti jas gerai Lietuvos 
himną (lietuviškai)” „Lietuva tėvynė mūsų“... ištarti ir po to muzikos mokytoja iš
mokys jas giedoti“ Jaungulbene, 1937. IX. 27. .

Tai gražus draugiškumo ir broliškumo pareiškimas gyvu darbu.
Toliau, giedrininkės rūpinasi pasiruošti geromis savo specialybės 

darbininkėmis. Korporacija, nebūdama profesinė organizacija, skatina 
visas nares savo pasirinktoje mokslo šakoje įsigyti kuo daugiausia 
mokslo žinių ir kuo geriausiai pasiruošti ateities darbui. Gyvenimas 
kasdien stato vis didesnius ir didesnius reikalavimus, moteriai prasi
mušti į gyvenimą, užsitikrinti pastovų darbą ir pragyvenimą yra vėl kur 
kas sunkiau, negu mūsų kolegoms vyrams. Tad geras pasiruošimas 
ypačiai būtinas. Vyresniosios korporacijos narės ir filisterės visada 
mielai sutinka patalkinti bet kokiame studenčių darbe ar sumanyme, jos 
ir materialiai ne vieną korporantę paremia ir globoja. Čia jaunesnio
sioms tenka pasidžiaugti, kad „Giedros” vyresniosios ir filisterės yra 
gražiai susiorganizavusios į atskirą vyresniųjų giedrininkių vienetą. 
Studenčių giedrininkių korporacijai šiemet vadovauja stud. Elena Mai- 
žiutė, vyresniosioms — Elena Balčiūnaitė.

Panašiai, kaip „Giedra”, yra susiorganizavusi kita analoginė stu
denčių ateitininkių korporacija „Birutė”. 

' r * , • ' ■ * *

„Birutės" draugovė įsikūrė prieš dešimtį metų. Draugovės įsikūri
mą iššaukė patsai gyvenimas. Į tą gyvenimą „Birutė” išėjo su aiškiu 
tikslu, griežta regula, tiksliomis priemonėmis užsibrėžtiems uždaviniams 
pasiekti. Tos, kurios draugovę kūrė, nė valandėlės nepaabejojo savo 
pasirinktojo kelio tikrumu. Į seserišką grandinę birutietes sujungė pa
sirinktas credo „Fides, Spės, Caritas" -

„Birutės" draugovė siekia tų pačių tikslų kaip ir „Giedra". Jos na
res ruošiasi sąmoningomis, susipratusiomis katalikėmis, lietuvėmis pat- 
riotėmis, tikromis savo darbo specialistėmis, inteligentėmis šviesuolė- 
mis, kurios suprastų katalikės moters pašaukimą ir jos misiją plačiaja
me gyvenime.

Daugumoj iš kaimo kilusios, birutietes ir grįžta į kaimą. Kaimui 
trūksta inteligentinių pajėgų, trūksta vadų. O kaimas jų laukia. Kai
mas pats nežino, kokie turtai ir kokia jėga užslėpta jame. Reikia žmo
nių, kurie tas jėgas pažadintų ir pakreiptų pozityvia linkme. Birutietes 
tad ir stengiasi būti tais narais, kurie iš žmonių širdžių užslėptas dova-
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nas, lyg iš neįžvelgiamai juodos gelmės deimantus, paviršiun iškelti. 
Baltarankiškumo birutietės niekada nemėgo. Užtat ne tik vasaros 

atostogų metu birutietiška kepuraitė sušvyti angelaičių, katalikių mote- 
. • <

rų ar pavasarininkių susirinkimuose, bet ir mokslo metu birutietės uži
ma atsakingas pareigas įvairiuose rajonuose, regionų ir centrų valdy
bose. • " •

Suprasdama didelius uždavinius, ateityj jos laukiančius, birutietė 
stengiasi susirinkimuose nagrinėti visuomeninio gyvenimo temas. Sa
vo privatiniame gyvenime birutietė, nori savy išugdyti rimtos katalikės 
inteligentės tipą.

„Birutė" ypač pabrėžia religingumą. Birutietės žino, kad savo dar
bo įprasminimą ir ateičiai stiprybės ras pas Tą, Kuris Gologotos viršū
nę savo krauju nušlakstė, kuris kentėjo, meldėsi ir mylėjo. Susirinki
muose nagrinėjamos religinės tamos, studentėms ruošiamos rekolekci
jos, draugovės narių tarpe praktikuojamos susikaupimo valandėlės ir 
dažnesnės Šv. Komunijos.

Birutiečių tarpe atsiranda taip pat gabių plunksnos darbininkių, 
kurios praturtina katalikišką spaudą rimtais straipsniais ir dailiąja lite
ratūra.

Jau nuo pat draugovės įsikūrimo iki šiandien birutietės jungia nuo- . •.
širdus draugiškumas, net seseriškumas. Neturtingoms narėms drau
govė ieško bent minimalių išgyvenimo sąlygų.

,Š. m. pavasarį draugovė atšventė dešimtmetį. Dešimtmečio minė
jime dalyvavo Latvijos universiteto studentės sesės Ausmietės, drau
govės vyresniosios sesės ir filisterės.

Džiugus dešimtmečio triumfas nutilo ties draugovės steigėjos ir 
pirmosios pirmininkės a. a. Elenos Kačarauskaitės Žievienės kars
tu. Velionė studijavo matematiką, vėliau dirbo mokytojos darbą gim
nazijoj. Paskutiniu laiku dėl silpnos sveikatos iš pedagoginio darbo pa
sitraukė. Velionės paliktas pavyzdys ir prisiminimas stiprins birutietės, 
žengiančias į antrą dešimtmetį. Draugovei pirmininkauja U. Skinulytė.

Į „Giedros" ir „Birutės" korporacijas priimamos įvairių fakultetų 
studentės. Norinčios grynai profesiniais pagrindais auklėtis ir ruoštis 
priklauso prie „Gajos", „Justitia" ir „Šatrijos" korporacijų. Tų korpora- 

1 • 

cijų mergaitės atskirose savo sekcijose pasireiškia karitatyviniu darbu, 
k. a., medikės globoja ir šelpia 10 neturtingų šeimų; literatūriniu dar
bu — šatrijiečių bendradarbiavimas moterų spaudoje ir teisinės — eko
nominės moters padėties kėlimu, kaip tai praktikuoja teisininkės — eko
nomistės. „Gajos" mergaičių grandinei pirmininkauja stud. O. Palta
rokaitė, „Justitia" mergaičių sekcijai, stud. Olg. Grušauskaitė, „Šatrijos" 
mergaičių būreliui — stud. A. Miliušytė.

» ' . -
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Šiemet studentės ateitininkės yra pasiryžusios suaktyvinti mergai
čių korporacijų ir būrelių tarpusavį bendradarbiavimą. Šiems metams 
pasirinkta nagrinėjimui bendra tema — „Šeima ir profesija". Tą klausi
mą įvairiais požiūriais norima nagrinėti ištisus metus. Be to, iškelta 
mintis ateitininkes sendrauges organizuoti profesiniais pagrindais, kai
po korporacijų vyresniąsias.

Pažvelgus į ateitininkių studenčių judėjimą ir siekimus tikrai gra
žiai tinka S. Santvara, joms sukurto eilėraščio, žodžiai:

„Drąsi ranka į aukštą pakelta,
O siela visą buitį šaukia—
Į ateitį, į ateitį garbingą."

O. G-tė

PAX ROMANA KONGRESAS.

Šiais metais rugpiūčio mėnesį Jugoslavijoj įvyko 17-tasis Pax Ro
mana kongresas.. Tokia jau yra tradicija, kad Pax Romana kongresai 
kiekvienais metais šaukiami vis kitoj valstybėj, paprastai toj, kurios 
valstybės yra pirmininkas.

Šis kongresas vyko Bled'o kurorte, kalnuotoj, pasakiškai gražioj 
šaly ir Ljublijanoj. Iš Lietuvos kongrese dalyvavo 30 žmonių. 

. .T ' .

Kongreso vedamoji mintis buvo — Katalikas studentas komuniz 
mo problemoj. Kongreso darbai vyko plenumo posėdžiuose ir atskirose 
sekcijose. Plenumo posėdy buvo skaitoma. visa eilė referatų, kaip 
„Komunizmo doktrina", „Kat. socialinis mokslas ir jo reikalavimai šian- 
dien", „Komunistų veiklos metodai ir jų įtaka universitetuose", „Dvasi
nis studento ugdymas visuomeniniam veikimui" ir pan. Be to, išna
grinėtas komunizmo pasireiškimas ir jo įtaka atskirose gyvenimo srity
se ir kaip su juo kgvojama. Šis klausimas buvo diskutuojamas šiose 
sekcijose: juristų, literatų, medicinos, socialinių klausimų, misijonierių, 
pro oriento, spaudos. 4

Jugoslavijoj komunizmas studentų tarpe yra labai paplitęs ir todėl 
šis klausimas yra vienas iš aktualiausių.

Studenčių posėdyje taip pat buvo nagrinėjamas šis klausimas: "Ka
talikė studentė ir komunizmas.” Čia buvo panagrinėta studentės 
veikla katalikiškoj dirvoje ir apaštalavimas komunisčių tarpe, šeimoje, 
už šeimos, universitete, atostogų metu ir pan. Ir čia buvo ypač pa
brėžta, kad šalia tiesioginio darbo katalikė studentė turi ypatingai at
kreipti dėmesį iš vienos pusės į gilesnį religinių tiesų pažinimą ir iš ant
ros pusės į komunizmo doktrinos išsiaiškinimą. Ir tada daugiau eiti į

■ ■ ■ t.
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i darbininkiją, palaikyti santykius su komunistais ir jų tarpe apaštalauti. 
, Be gilesnio ir rimtesnio dalykų pasiruošimo šis darbą yra neįmanomas.

Studentės jugoslavės praktikuoja nuolatinių paskaitų rengimą, į 
kurias specialiai kviečia ir atsiveda studentes komunistes. Studentės 
olandės turi religinius kursus per radiją.

Toliau buvo pageidauta, kad studentės katalikės palaikytų dides
nį kontaktą su Pax Romanai O ypatingai studentės važiuojančios stu
dijuoti į užsienį.

Bendrai, kongresas praėjo labai jaukioj ir malonioj nuotaikoj. 
Kongreso dalyviai, kurių buvo iš Azijos, Amerikos ir įvairių Europos 
kraštų, turėjo progos aplankyti Brez j e stebuklingą Dievo Motiną, kuri 
jugoslavams yra tuo pačiu, kas mums lietuviams Aušros Vartai. Be 
to, malonus pasivažinėjimas iliuminuotais laiveliais puikiame Bled'o 
ežere. Čia skambėjo tylios, švelnios slovėnų dainos ir muzika, kuri 
buvo paįvairinama ir kitų įvairių tautų dainomis. O lietuviškos dainos 
garsai viso kongreso metu skambėjo labai plačiai.

Reikia pastebėti, kad kaip visur, taip ir čia mūsų tautiški rūbai tu
rėjo didelį pasisekimą. Susidomėjimas visų buvo nepaprastai didelis. 
O koks būtų furoras, jei vietoj vos kelių būtų turėjusios visos tautiškus 
rūbus!... Bet mes šitą kažkaip permažai vertiname ir nekrei
piame į tai dėmesio. Svetimtaučiai gi pamatę mūsų tautiškus rūbus sa
ko: „Koks puikus paprastumo ir grožio suderinimas lietuvaičių rūbuo
se." Tad kiekvieną progą turėtumėm išnaudoti ir tą mūsų rūbų grožį 
parodyti pasauliui.

Per t tą trumpą laiką (5 dienos) kongreso dalyviai taip susigyveno, 
kad kuo ne visi išsiskyrė geriausiais draugais su noru sekančiais metais 
susitikti Amerikoje, kur įvyks Pax Romana kongresas. Stef. Miškinytė.

K ...

PASIDAIRYKIME MŪSŲ PARKUOSE

Motinoms, kurios savo vaikus išsiunčia su tarnaitėmis — auklėmis 
pasivaikščioti, parke pažaisti, patartina dažniau pačioms lankytis tose 
vietose ir stebėti kas su jų vaikais daroma. Jos, be abejo, matys jas bū
riais susėdusias ir besitariančias savo aktualiais reikalais, labai daž
nai tose kalbose girdysi „husarai," „viršilos," „policininko,” „valdi
ninko" ir kt. vardai. Jei vaikai nutolsta arba bežaisdami sutrukdo jų 
malonų pasikalbėjimą, tai tuoj pasigirsta tie „gražieji žodeliai" dėl ku
rių ne viena motina laužia galvą iš kur vaikas juos galėjo išmokti. Ir 
ne tik žodeliai! Pažiūrėkim. Štai bėga vaikutis, užkliuvo koja, pavir- 
to. Auklė pašoko, pakėlė vaiką vadindama ji „žiopliu", „kad jį kur ga- 
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las" ir p. Suteptos kelnytės, paltukas. Prasideda valymas. Auklė
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ploja per suteptas vietas — šlauneles, pilvuką. Vaikas traukiasi, pats 
valosi, kad išvengtų auklės valymo. Auklės valyme dažnai pastebia- 
ma paslėpta fizinė bausmė už tai, kad reikės plauti suteptą drabužėlį... 
Tai tik vienas pavyzdys. Aplankykime tas vietas, kur vaikai auklių pri
žiūrimi žaidžia, pastebėkime ir gal neperdėtai atrodys vienos motinos 
pastaba, kad vaikai neretai terorizuojami. Šis reikalas gal tada vi
soms mums atrodys tvarkytinas panašiai, kaip graikų Platonas patarė 
tvarkyti vaikų priežiūrą. Platonas pataria leisti mažus vaikus — ber
niukus ir mergaites (iki metų) žaisti šventyklų kieme. Vaikus turėtų 
prižiūrėti auklės, o šias vėl garbingosios matronos — motinos. Tuo bū
du Platonas pataria rūpintis vaikais — būsimais valstybės piliečiais. 
Ar nevertėtų ir lietuvėms motinoms apie tai pagalvoti. Gal miesto tė
vai, kurie rūpinasi ne tik miesto pagražinimu, bet ir jo gyventojų gyve
nimo sąlygomis, rastų galimumo vaikų žaidimo aikštelėse įrengti bent 
smėlio dėžes, laipiojimo kopėtėlės, o kas svarbiausia, vaikų žaidimo 
aikštėms prižiūrėti — kontroliuoti surastų bent vieną specialistę vai
kų auklę. Jos uždavinys būtų vaikų ir pačių auklių elgesio priežiūra, 
įspėjimai, nurodymai, pranešimai motinoms ir kt. Auklės prižiūrėto- 
jos pareigoms kaip tik tiktų vaikų darželių auklėtojos, turinčios 
specialų tam pasiruošimą. Toks reikalavimas mums išrodo visai racio
nalus ir pagrįstas, nes tai liečia socialinį (vaiko apsauga) ir tautos kul
tūrinimo reikalą. Eglė

< 
t
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KUO ŽAVISI PAS MUS UŽSIENIEČIAI?

Kelti prie gėrio ir grožio žmogaus sielą, taisyti nelaimingojo mora
lines klaidas ir kartu nepamiršti jo kūno, štai Kaliniams ir Ligoniams 
Globoti Draugijos „Soterijos" uždavinys. Tuose rėmuose ji ir vykdo sa
vo karitatyvinį ir didelį tėvynės meilės darbą. Draugija šiuos jubilie
jinius metus ryžosi paminėti sustiprindama ir išplėsdama savo veiki
mą. ' ’• v - <•

Ypatingai gražus ir didelis darbas atliktas vasaros metu musų pa
jūry — Klaipėdos krašte. Čia kaip tik visą vasarą praleido viena iš 
kalinių ir ligonių reikalais daugiausia besirūpinanti p. L. Aksomaitytė. 
Jos ir kitų geros širdies žmonių pastangomis buvo atlikta visa eilė paren
gimų, kurie suteikė atskirtiems nuo gyvojo pasaulio daug džiaugsmo ir 
laimės valandėlių.

Kaip žinome, Klaipėdos krašte randasi nuo senų prieškarinių laikų 
raupsuotųjų gydymo ligoninė. Galima drąsiai tvirtinti, kad nelaimin
gesnio ligonio, kaip raupsuotasis nėra. Net kalinio būklė kur kas len-
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vesnė negu jo. Jam jau nebėra vilties išvysti, žmonių gyvenimo už li
goninės sienų ir net paspausti artimam giminei ranką. Tai gyvi lavo
nai. Retai kas iš sveikųjų juos aplanko ir net, dėl didelio tos ligos uz- 
krečiamumo, vengia praeiti pro ligoninę. Perdaug ten kančios ir skaus
mo. ■

Bet „Soterijos" draugija tų nelaimingųjų nepamiršo. Šią vasarą ji 
jiems surengė net du koncertus ir vieną paskaitą. Kas gali išreikšti tą 
didelį džiaugsmą, kuris spindėjo nelaimingųjų akyse. Tų jaukių va
landų niekuomet jie nepamirš.

Dar daugiau „Soterija" kreipia dėmesį į kalinius, kurie anksčiau 
ar vėliau grįš į laisvą gyvenimą ir, palikę už storųjų kalėjimo sienų vi
sas savo ydas, galės vėl būti naudingi Lietuvos piliečiai. Jiems buvo 
šią vasarą surengta net 12 paskaitų su turiningomis meno dalimis (kon
certais ir pan.). Išpildomus dalykus geraširdžiai menininkai turėjo net 
po kelis kartus kartoti.

Pajūryje vasaroją užsieniečiai kitataučiai, stebėdami „Sotęrijos" 
veiklą, gėrėjosi visais jos darbais, kaip aukštai kultūringais ir kilniau
siais krikščioniškos artimo meilės reiškiniais. Ypatingai juos stebino 
tų kilnių darbų ir visos „Sotęrijos" motoras p. L. Aksomaitytė savo 
neišsenkančia energija ir be kompromisų nelaiminguosius mylinčia 
širdimi.

Kiek daug tyro džiaugsmo, gražių vilčių buvo įnešta už šaltų kalėji
mo sienų. Ne vienam buvo palengvinta sunki likimo našta, ne vienam 
grąžintas noras prisikelti iš klaidos naujam, gražiam gyvenimui. Kriš
tolinės džiaugsmo ašaros, riedėjusios per nelaimingųjų skruostus, buvo 
bežodis išreiškimas padėkos tiems, kurie nepamiršta paslydusių sun
kiame gyvenimo kelyje. J. D.

Knyga „N A M I E I R S V E Č I U O S E", „Naujosios Vaidilu
tės priedas, jau baigiamas spausdinti. Lapkričio mėnesį bus išsiun
tinėta skaitytojams. Prenumeratoriai, kurie nori gauti priedą ir nėra 
dar atsilyginę, prašomi paskubėti.

1939 m. „Naujosios Vaidilutės" priedu rengiama knyga a p i e 
rankdarbius. Knyga bus gausiai iliustruota rankdarbių pavyz
džiais.

JAUNOSIOMS

Skyrių — Jaunųjų rimties valandėlė — šiame numeryje talpina
me paskutinį kartą. Jaunosios skaitytojos dar šiemet gaus „Naujosios 
Vaidilutės" joms skiriamą priedą, kuris išeis atskiru leidiniu.
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PAS MUS IR UŽSIENYJE

• Pasikeitimai administracijoje. Buvusi ,,Naujosios -Vaidilutės“ adminis
tratorė Eleną Drungaitė iš eitųjų pareigų pasitraukė — nori baigti universitetą. 
Administratore pakviesta stud. Kazytė Ramanauskaitė. Buvusiai administrato
rei linkime sėkmingai baigti studijas, o naujajai pasisekimo darbe.

• Ponia Chambėrlainienė, anglų ministerio pirmininko žmona, dabar labiau
siai minima moteris. Ji kas dieną gauna daugybe padėkos laiškų už pasaulio 
taikos išgelbėjimą. Pasak laikraščių, ji yra daug^prisidėjusi prie to, kad šian
dieną Chamberlaino vardas, pasidarė taip žinomas ir minimas.

• Ponia Spiller, žinoma prancūzų žurnalistė visuomeninkė, šio mėnesio 
pradžioje lankydama Pabaltijo valstybes, viešėjo Lietuvoje. Moterų klube pa
darė pranešimą apie Turkijos moterų padėtį ir laimėjimus. .

• P. Masiulytė, Kaišiadorių Apylinkės Teismo teisėja, nuo š. m. spalių mėn. 
paskirta Kauno Apygardos Teismo teisėja. Tai antra moteris, pirmoji buvo 
EI Jackevičaitė, Lietuvoje pasiekusi tokią aukštą teismų tarnyboje vietą.

'* . * *»

• Motinoms ir Vaikams Globoti Organizacijų Sąjungos suvažiavimas įvyko 
rugsėjo mėn, 30 d. Sąjunga dabar išlaiko 22 sveikatos centrus, rūpinasi nuken
tėjusių nuo nederliaus, potvynio ir gaisro neturtingos visuomenės vaikų šelpimu 
ir kt. Sąjungai pirmininkauja J. Tūbelienė, valdyboje: Dr. Virkutis, Dr. Vieno- 
žinskienė, M. Nemeikšaitė, Hunebelienė, Novickienė, Grinienė, Šklėrienė, Dr. 
Bliudžius ir Vilkaitis.

• Vaikų būtis Lenkijoje. „Vilniaus Žodis“ Nr. 40 praneša, kad Lenkijoje 
analfabetų procentas siekia 23. Laikraštis rašo, kad Lenkijoje kasmet gimsta 
900.000 vaikų. Vaikų iki 14 metų Lenkijoje yra 12 milijonų. Kasmet negali su
tilpti! mokyklas 600.000 vaikų. Vaikų iki 7 metų Lenkijoje yra apie 5 milijonai. 
1715 vaikų darželių tesutalpina tik 87.000 vaikų. Be mokyklos, šlubuoja ir vaiko 
Sveikata. Taip 1932 m. Lenkijoje gimė 950.000 kūdikių, kurių per 200.000 mirė ne- 
sulaukę 4 metų. Kai nėra atatinkamo švietimo ir globos, suprantama ir ši pozi
cija: 1935 m. teista už įvairius nusikaltimus 23,000. vaikų (nepilnamečio jaunimo), 
1936 m. — 36.000 paauglių. Pernai statistikoje atsirado šitokio pobūdžio skaičius: 
per metus nusižudė 28 vaikai (10—14 metų amžiaus).

• Išgarsėję vaikai. Shirley Temple, mažoji kino žvaigždė, iki 8 metų vai
dinusi paprastas vaikiškas roles, dabar perėjo į dramatini vaidybos žanrą. Dau-

T ' . I

gelis manė, kad . Shirley Temple augdama praras savo vaikystės talentą, jos 
žvaigždė užgęs, tačiau apsiriko. Augdama meniškai labiau sustiprėjo, ištobulėjo. 
Tai reta Dievo dovana! Shirley Temple pėdomis seka Amerikos lietuvaitė Viola 
Sinkiūtė, kuri būdama 5 metų jau dalyvauja Hollywoods ruošiamose filmose. Jos 
vaidyba puiki. Amerikoje kai kas ją vadina II-ja Shirley Temple. Anglijoje 
vaikų pasaulyje, kaip nauja kino žvaigždė, iškilo Londono berniukas Freddio 
Bartholomew, kuris užkariavo žiūrovų simpatijas.

9 Kunig. Birutės kar. šeimų moterų draugijos suvažiavimas įvyko spalių 3 d. 
Kaune. Išrinkta nauja valdybą, į kurią įeina: Vebrienė, Grigaliūnienė, Andriu- 
nienė, Podžiūnienė ir Daukšienė.

*
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O Mašiotienė, MOTERŲ POLITINIS IR VALSTYBINIAI — TAUTIŠ
KAS DARBAS 1907 — 1937 M., Kaunas 1938 m., 47 pusi.

O. Mašiotienė išleido atskira knygute savo paskaitą, skaitytą lie
tuvių moterų suvažiavime 1937 m. gruodžio mėn. 11 d. Tuo klausimu 
iki šiol platesnės literatūros, be vieno kito straipsnio, neturim©- 
O. Mašiotienei, be abejo, teko įdėti daug darbo, kol surinko tiek daug 
faktų iš kai kurių moterų organizacijų ir atskirų asmenų veikimo. Ta
čiau visame moterų politinio ir valstybiniai — tautiško darbo charakte- 
rizavime jaučiama aiški tendencija; vienų—- kairiųjų pažiūrų moterų 
veikimas ypatingai keliamas ir idealizuojamas, o kitų — katalikių mo
terų veikla tepaliečiama tik tiek, kiek tas reikalinga paryškinti ir su
stiprinti pirmųjų veikimo pasireiškimus.

Daug gana reikšmingų faktų, ypačiai iš katalikių veiklos, patiek
ta taip suglaustai ir tokiame fone, kad neretai gaunasi kitoks vaizdas 
negu iš tikrųjų jie vyko, pav., katalikių organizacijų santykiai su užsie
niu. Rodosi, kad katalikės jų kaip ir neturėjo. O katalikės vienos 
pirmųjų tuos santykius užmezgė ir palaikė. Taip pat p. Fr. Pikčilin- 
gienės atstovavimas pas Amerikos lietuvius nebuvo jos asmeninis vi
zitas, bet kaipo Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos atstovės, nes Ame
rikos L. R. Katalikių Moterų S-ga kvietė L. K. Moterų Dr-jos atstovę, t * yDraugijai atstovauti buvo deleguota p. Fr. Pikcilingienė. Ji tą vizitą 
puikiai atliko.

Kalbėdama apie atskirų asmenų veikimą O. Mašiotienė vienus iš
kėlė, išgarbino, kitus tarytum suminėjo tam,„ kad suminėti, pąv., kal
bėdama apie moteris Valstybės Seimuose vienų darbus smulkiai ap 
rašo, kai tuo tarpu Em. Gvildienę tesumini viena eilute, nors ši mote
ris vien savo darbais Rusijoje, lietuvių tremtinių tarpe, verta daug di
desnio dėmesio, nekalbant apie jos darbus visuose Seimuose.

Katalikių moterų atžvilgiu autorė padarė skriaudą. Kaip žinome, 
katalikių moterų organizacijos Lietuvoje yra seniausias ir skaitlingiau
sios. Kaži kodėl autorė to nenorėjo pastebėti?

Teko pastebėti, kad kai kas, nagrinėdami moterų veiklą vienu ar 
kitu atžvilgiu, visiškai be rezervų ir kritikos naudojasi. O. Ma- v • ■ ' • . ' ■ ■■
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šiotienės patiekta medžiaga. XX A., norėdamas atitaisyti kai kuriuos 
netikslumus ir kai kg papildyti, dėl šios knygutės daro šias pastabas, 
kurias mes čia pakartojame.

„Autorė plačiau sustoja prie kairiųjų pažiūrų moterų veikimo, tuo tarpu kat. moterų 
visa eilė organizacijų beveik net nepaminėta, būtent, pavasarininkės, zitinįnkės, Mo
terų Kultūros Dr-ja, ateitininkės ir kt. L. Kat. Moterų Dr-jos veikimas paminėtas tik 
prieškarinis ir karo metu, šios Dr-jos 20 metų veikimo Nepriklausomoj Lie
tuvoj autorė tinkamai neįvertino. Autorė rašo, kad „Ligi paskutiniųjų lai
kų lietuvė ūkininkė ir žemdirbė, darbščiausia mūsų gamintoja, buvo per 
daug pamiršta, jos profesija per maža branginama“ Liet. Kat. M. Dr-ja 
laiko 4 mergaičių ūkio mokyklas, turi šeimininkių sekciją, kuri kursais, konkursais, pa
rodomis ir spauda kelia lietuvės sodietės kultūrinį lygį. L. K. Mot. Dr-ja savo sudėtimi 
yra daugiausia sodiečių — ūkininkių organizacija. Taigi nuo pat šios Dr-pos įsikūri
mo 1908 m. sodietės šviečiasi, lavinasi, ir šiandien jų sąmoningumu ir sugebėjimais 
tenka tik pasidžiaugti. .

Apie L. K. Mot. Dr-jos socialinį darbą ir jos įstaigas beveik visiškai neužsiminta. 
Mergaičių globos ir darbo namai, Motinystės namai ir darbo biuras, tikrai, reikia ma
nyti, yra nemažai vertingos įstaigos.

Knygutėj pasitaiko ir netikslumų, pvz.,Liet. Moterų Tėvynei Ginti komiteto inicia-
■ • ■ * .

tore buvo ne kas kitas, kaip L. Kat. Moterų Dr-ja, kuri 1920 m. rugsėjo mėn. 27 d. 
sudarė komisiją (iš O. Štulginskienės, M. Ruškytės ir Pikčilingienės) ir jai pavedė su
šaukti visų moterų susirinkimą. Bendras visų moterų susirinkimas buvo sušauktas 
1920 m. spalių mėn. 3 d. Jį atidarė Q. Stulginskienė.

Civilinių moterų teisių sulyginimo įstatymo projektą įnešė-į Seimą tik katalikės 
moterys, taip pat ir „Viešosios doros saugojimo įstatymas“ buvo įneštas 1925 m. , kada 
G. Petkevičaitės ir Seime nebuvo.

Katalikės atstovės įnešė į Seimą dar „Uždraudimo ir normavimo alkoholiniamsgė- Z
rimams pardavinėti ir vartoti įstatymo projektą“ 1921 m. gegužės mėn. 10 d.

Seimo atstovėms teko ginti mergaičių gimnazijų programas ir teises, gimdančioms 
ilgesnių atostogų reikalą ir kitus klausimus, susijusius su moterų interesais I, II ir III 
seimuose, ■r . ’ , '

Straipsnyje nesuminėta moterų veikimas savivaldybėse. Ten moterų būta net apie 
septyniasdešimt.

Straipsny pasakyta, kad krikščionių demokratų partija ir kat. moterys leido „Lie
tuvaitę“, „Moterų Balsą“, „Moterį“ ir „Vaidilutę“. Tuo tarpu visus šiuos laikraščius 
leido ir leidžia tik katalikės moterys. Vilniečių tvirtinimu vokiečių okupacijos metu 
lietuvių bendrabučiams produktus rūpindavo p. Landsbergienė.

Straipsnis baigiamas L. Moterų Tarybos veikimo apyskaita, o nieko nepašakyta 
apie kat. organizacijų sąjungos veiklą, kuri įsikūrė 6 metais ankščiau, negu Moterų Ta- * • ... * 
ryba, ir jungia daug platesnias moterų organizacijas.“ .

Mes čia pacitavome XX A. nurodytas pataisas, kad žinotumėm, jog 
esama daug ko ir kitaip, negu autorės knygutėje rašoma.

H Dargytė.

65



<

aci a

Paltas rudenio dienoms

3) Vakarinė suknelė
*;w.

Artistiška skrybėlaitė

■X*

J*,

Leidėja - redaktorė O. GAIGALAITĖ > BELECKIENE

66



/-ilšitįsla paminėk
Kun. Dr. Jonas Totoraitis MIC, SŪDAVIJOSSUVALKIJOS ISTORIJA. 

Vytauto Didžiojo Universiteto Teologijos Filosofijos fakulteto leidinys. 
Kaunas, 1938 m. 702 pusi.. Kaina nepažymėta.

ANTANAS STRAZDAS. Parinktieji rastai mokyklai. Spaudai pa
ruošė —- J. Petrulis ir K.Korsakas — Radžvilas. Išleido Spaudos Fon
das. 192 pusi. Kaina Lt. 2,50

V. Krėvė, SKIRGAILA. II leidimas. Išleido Spaudos Fondas. 319 
pusi. Kaina Lt. 3,50

Jonas Šiožinys, SMĖLIO NAMELIAI. Išleido Marijonai. 66 pusi. 
Kaina Lt. 1. -

K. P. Jakas, IEŠKAU ŽMOGAUS. Išleido „Švyturio" knygynas. 379 
pusi. Kaina Lt. 4—

Kun. J. Stankevičius, KRISTUS mokytojas ir Išganytojas. Autoriaus 
leidinys. 141 pusi. Kaina Lt. 2.-—

Kun A. Petrauskas, MIC, KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ ŽVAN
GESYJE. Išleido Marijonai. 84 pusi. Kaina Lt 1.—

Tėvas Damazas Dauveau, OEM, NUOSTABUSIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ASYŽIEČIO GYVENIMAS. Vertė Juozas Povilonis. Išleido Pranciško
nų Pasaulis 128 pusi. Kaina Lt 2.—

K. R. Liukas. TRYS ŽODŽIAI. Išleido Pavasario knygynas. 16 
pusi. Kaina Lt. 0,5.

Matas Grigonis/GĖLIŲ KALBA DARŽELYJE. Du vaidinimėliai Iš
leido Marijonai. 24 pusi. Kaina 0,50

Vydūnas, PASIILGIMAS. Pasakiškas trijų veiksmų vaidinimas. 
Tilžė, 1938 m. 68 pusi. Kaina Lt. 3.

Kun. M. Stonis, MARIJOS ROŽIŲ VAINIKAS. Dievo motinos dory
bės labiausiai tinka gegužės ir spalių mėn. Pranciškonų Pasaulio leb 
dinys. Kretinga, 1938 m. 168 pusi. Kaina 1,30.

VAIŽGANTO RAŠTŲ XVIII TOMAS. Mišrieji vaizdai. Šiame 
pomirtiniame Vaižganto raštų tome išspausdinta didesnė 4 jo pa
saka — romanas „Nebylys". Kaimo buities ir kultūros vaiz
dai, aprašyti talentinga J. Tumo - Vaižganto plunksna, buvo ir 
bus aktualūs kiekvienam Lietuvos inteligentui, besirūpinančiam 
šviesesne tautos ateitimi. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys. 320 pusi. 
Kaina Lt. 5,—

J. Rimošius, KELIONĖS. I tomas. Prancūzija, Italija, Juodkalnija, 
Jugoslavija ir Graikija. Knyga gausiai iliustruota paties autoriaus fo
tografuotomis nuotraukomis. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys. Virše
lis dail. J. Firinausko. 240 pusi. Kaina 3.—.
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- muilas muilui 
nėra imsi

— Kodėl?
— Nevienodai putoja ir plau

na.
Tuo atžvilgiu „LINŲ MUILAS" 

yra puikiausias gaminys, nes jo 
sąstatan įvestas . sėmenų aliejus, 
kuris gamina gausias kremo pa
vidale smulkias putas ir stirnų- 
liuoj a didelį plovimo pajėgumą.

f

Šeimininkės prašome išban- 
dyti.

Visos ir visi kam miela ir artima mūšų akademinė jaunuomenė, 
kam nesvetimas jos kūrybinis entuzijazmas, prenumeruoja ir skaito 
dvisavaitinį Lietuvos studentijos laikraštį

STUDENTŲ DIENAS
„Studentų Dienų" prenumerata metams Lt. 4. Įmokėję nemažiau 

6 litų skaitomi garbės prenumeratoriais.
Adresas: Kaunas, Laisvės ai. 3 b „Studentų Dienos", tel. 25235.

—IMW———M———WRM***I^«* BI I 11 >■■»■■■ II II IHTl . —W—Į—WWI IH B,. —nu m III m r, .r, n...-., ■ .1 ■

Kad žemėje viešpatautų tiesa ir meilė, trokšta visa žmonija. Ką 
nudirbo lietuvės katalikės moterys per 30 metų siekdamos šio kilnaus 
©balsio, kiekvienas ras knygoje

„TIESOS IR MEILĖS TARNYBOJE"
Ją galima gauti „Moters" Administracijoj, Kaunas, Mickevičiaus 

g-vė, 28. Telef. 20514. Knygos kaina 6 Lt.
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