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Naujoji moteris turi būti susipratusi, vekli, turi įgyvendinti savyje am
žinąjį moteriškumą. To ji galės pasiekti skaitydama vienintelį Lietuvos mo
terų inteligenčių mėn. žurnalą „Naujoji Vaidilutė“, einantį jau antrąjį de
šimtmetį. . ,
Skyriuje „Namų Židinys“ gvildenama aktualūs šeimos reikalai, socialiniai 
ir ekonominiai klausimai ir k, Šemininkėms'praktiškas ir moderniškas pa
tarėjas.

„Naująją Vaidilutę“ gauna kiekvienas veltui, kas surenka 5 met. pre
numeratas.
„Naujosios Vaidilutės“ kaina: met. 10 lt., pusm. 5 lt., mokslus einančioms 

6 lt., atskiras n-ris 1 lt. Užsieny — be Voko., Lat., Ėst. — 15 lt., pusm. 3 lt.
Adresas: „N, V.“ Administracija, Kaunas, Laisvės Al. 3. b,

Telef. 24475.
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Nr. 11 (157) 1938 metų lapkričio mėn. XVIII

St. Ladigienė

Tėvynės gynimo talkininkės
Kiekvienų mūsų nepriklausomo gyvenimo metų lapkričio 23 d. 

minime savo kariuomenės šventę, tą šventę, kai Lietuva, tarusi ne
priklausoma stoti kitų tautų tarpan, sušaukė savo vaikus į aktyvią 
kovą už žemę, už laisvę Lietuvos. Suplaukė pulkai ir į eiles sustojo.. . 
Šiandieną, kai matome tas eiles žygiuojančias, mumyse kyla daug 
lemtingų mūsų buities prisiminimų — sunkių ir malonių, šiurpių ir 
brangių, laimėjimų ir pralaimėjimų. Jie visi gyvi išsirikiuoja prieš 
mus ir visas ateinančias kartas didžiai pagarbai kovotojams už tautos 
ideaĮus ir gyvybę.

Ir čia šalia Nežinomojo Kareivio kapo, apsupto gilia tautos mis
tika, iškyla jo Motinos kapas, kuris yra jungianti grandis su tautos 
sąmonės žadintojų, tautos kentėtojų, ištvermės ir ryžtingumo įkvė
pėjų kapais. Prieš tuos visus kapus, anot poeto L. Giros, .. .keleivi, 
kepurę nuvožęs atmink tai, jie buvo vien Laisvės pasilgę. Laisvę 
jie mums atpirko patys kentėdami, kovodami ir mirdami.

Atbundančios tautos ir kuriančios valstybės lemiamąjį momentą 
pergyvenome prieš dvidešimtmetį. Laisvės idėja visus sujungė, dar
nus vienybės kelias atvedė į laimėjimą. Tada visi lyg vienas, vyrai 
ir moterys, jautė neatidedamą pareigą kuo nors prisidėti, kuo nors 
patarnauti tėvynei. Mes žinome eiles moterų pavardžių, kurios 1918 
m. Vilniuje ir Vilnijoje ragino, verbavo ir registravo vyrus stojančius 
į Lietuvos kariuomenę, mes žinome 12-kos moterų būrelį, kurios pa
čius pirmuosius karius aprūpino maistu, drabužiais, tvarstomąja me
džiaga ir kt., žinome, kad 1920 m. Kauno moksleivių mergaičių bū
relis, kaip partizanės, triūsė Alytaus fronte, gilų įspūdį daro kaimie
čių mergaičių ano meto patriotinis susipratimas, kurį simbolizuoja 
seserų Juozėnyčių mokėjimas padėti saviesiems. Sužeistųjų slaugy
mas, belaisvių gelbėjimas tai vis tos sritys, kuriose moterų rankos
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daug nudirbo. Kovų metų karžygiškų moterų, kurių darbai prilygsta 
narsių karių žygiams karo lauke, turime nemaža. Devynios jų ap
dovanotos Vyties Kryžiumi: penkios II-os rūšies Vyties Kryžiaus 
ordinu: A. Carneckaitė-Birutavičienė, O. Cebelytė, S. Čiurlionienė, 
M. Kubiliūtė ir M. Valeikienė ir keturios II-os rūšies Vyties Kry
žiumi: A. Juozėnytė, K. Juozėnytė, M. Kaušinytė ir L. Mednikienė.

Organizuotai moterys, kaip jaunutės mūsų kariuomenės talki- 
ninkės 1920—22 m., dirbo Moterų Komitete Tėvynei Ginti. Kalbė- 
damos apie to komiteto veiklą bandysime mintimis persikelti į aud
ringuosius 1920 metus. Visuomenės ir valstybės gyvenimas virte 
virė. Ėjo kuriamieji valstybės darbai, ėjo kartu ir žiaurios kovos už 
gimtąjį kraštą. Visa tauta gyveno didelį romantizmą, gilų entuziazmą. 
Darbą savo tėvynei kiekvienas laikė pareigos, garbės, didybės dalyku. 
Tą pačią nuotaiką išgyveno moterys. Jos alsavo gilia savo tėvynės 
meile ir didžiausiu pasiaukojimu ėjo į pagalbą ten, kur širdis traukė, 
kur reikalai šaukė. Įsikūrė Lietuvos Gynimo Komitetas. Jo bran
duolys buvo Seime. Lygiagrečiai Lietuvių Katalikių Moterų Drau
gijos Centro Valdyboje iškilo mintis organizuoti Moterų Komitetą 
Tėvynei Ginti. Buvo aišku, kad tas komitetas darbo turės. Tuo 

‘ • ■ . . t ‘ J

tikslu 1920 m. spalių mėn. 5 d. Rotušėje Kaune buvo sušauktas visų, 
be pažiūrų ir tautybės skirtumų, moterų mitingas. Mitingo karštose 
kalbose pasireiškė gili tėvynės meilės dvasia. Jame pirmininkavo 
Ona Matulaitytė-Stulginskienė, tuometinio prezidento žmona. Sekre
toriavo Birutė. Grigaitytė-Novickienė. Tame mitinge ir buvo suda
rytas Moterų Komitetas Tėvynei Ginti, į kurį įėjo: O. Stulginskienė, 
D. Šleževičienė, A. Vailokaitienė, B. Novickienė, A. Janulaitienė, 
St. Ladigienė, Rabinavičienė (žydų atstovė) ir V. Ešmanaitė (vokie
čių atstovė).

Moterų Komitetas veikė kontakte su Lietuvos Gynimo Komi
tetu ir Kariuomenės Intendantūra, tačiau pasiėmęs sau specialesnį 
uždavinį — padėti brangiems kariams fronte, parūpinti jiems maisto, 
skalbinių, šiltų drabužių ir kasdieniškų reikmenų, kelti jų nuotaiką 
ir dvasią, įtraukti visas Lietuvos moteris į pagalbą frontui ir sužeis- s*
tiesiems, buvo stipri jungtis tarp kariuomenės ir visuomenės. Komi
tetui pirmininkavo Ona Stulginskienė. Pati pasižymėdama dideliu 
darbštumu ir kuklumu visą komitetą nuteikė stropaus darbingumo 
dvasia. Ilgiems posėdžiams nebūdavo laiko. Juose vykdavo prane
šimai kas padaryta, numatyti nauji reikalai, pasiskirstyta darbai, o 
kiekviena narė savo srity gaudavo talkininkių. Ponią pirmininkę, 
man nuėjus komiteto reikalais, dažniausiai tekdavo rasti įsiraususią 
dėžėse. Jos kambariai buvo v’rtę sandėliais įvairių drabužių ir daiktų 
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O. Stulginskienė, 
Moterų Komiteto Tėvynei Ginti 

pirmininkė.

skiriamų kariams. Čia buvo išpakuojamos dėžės, gautosios iš Am. 
Raudonojo Kryžiaus ir iš visų Lietuvos provincijos kampų ir suskirs
tomos pagal priklausomybę kas ligoninėms, kas frontui. Jose maty
davosi rankšluosčiai, šilti skalbiniai, nertiniai, pirštinės, kojinės, 
tvarsčiai ir t.t. Ona Stulginskienė šiam darbui aukojo kiauras diepas. 
Ji aplankydavo ir visus kitus punktus, kuriuose vyko pagalbos dar
bas frontui. Reikia pažymėti, kad Moterų Komiteto Tėvynei Ginti 
rūpesčiu buvo įkurta visa eilė siuvyklų. Komitetas buvo įgijęs keletą 
nuosavų mašinų ir jas pąskirstęs į punktus. Vienas toks siuvimo 
punktas buvo Moterų Globos Komiteto patalpose, kitas Vaikelio 
Jėzaus Draugijos prieglaudoje (dabartiniuose Jėzuitų namuose), tre
čias — Liaudies Namuose, ketvirtas dabartinėje Aušros Gimna
zijoje, penktas pas Draugelienę, šeštas pas Vailokaitienę. Siuvyklos 
turėjo savo prižiūrėtojas, kurios siuvo ir tvarkė kariams skalbinius. 
Prižiūrėtojos dažniausiai buvo minėtų prieglaudų auklėtinės, gimna
zijų mokinės ar šiaip savo noru ateinančios garbės darbininkės. Ko
mitetas buvo susirūpinęs, kad visi kariai gautų Kalėdų ir Velykų 
progomis dovanų. Visi darbai reikalavo lėšų. Buvo daromos rink
liavos gatvėse ir iš namo į namą, iš krautuvės į krautuvę. Kai kurios 
krautuvės, knygynai, kinai net skyrė gana didelius %% nuo gautų 
kasdienių pajamų. Buvo surinkta be pinigų nemaža laiškinės popie- 
ros, pieštukų, degtukų, muilo, papirosų. A. Vailokaitienės rūpesčiu 
buvo išgauti iš tabako fabrikų dideli kiekiai rūkomosios medžiagos. 
A. Vailokaitienės bute Laisvės alėjoje, dažniausiai vyko ir komiteto
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posėdžiai. Surinkti kariams dovanų, suskirstyti, supakuoti į dėžes 
ir nuvežti į frontą, vis tai buvo komiteto rūpesčiai. Komitetas rūpi
nosi parodyti ko glaudesnį kontaktą visuomenės su kariuomene. Svar
bu buvo palaikyti karių dvasią, stiprinti jų ryžtingumą ir parodyti, 
kad visa visuomenė juos myli, jais rūpinasi. Ir tikrai malonu jiems 
būdavo gauti šmotelį muilo apsiprausti, gauti šiltą drabužį šalčių die
noms, gauti popieros laiškeliui saviesiems parašyti ir ypatingai ži
noti, kad yra žmonių, kas tas smulkmenas prisimena, parūpina.

Visos Lietuvos moterys buvo raginamos rinkti šiltų drabužių 
žiemai, juos gaminti. Duosnumas buvo nepaprastas. Nerūpėjo tai 
sutraukti į statistikas ir nebuvo tam laiko. Eilė protokolų, kuriuos 
rūpestingai visą laiką tvarkė Komiteto sekretorė B. Novickienė ir 
apyskaitos galėtų tai paliudyti. Kiek prisimenu, likviduojant Komi
tetą, visi šie užrašai buvo perduoti Lietuvos Gynimo Komitetui.

Reikia pasakyti, kad visi komiteto nariai dirbo nepaprastu uo
lumu: D. Šleževičienė, Janulaitienė, Rabinavičienė ir visi kiti. Dar
bas vyko sklandžiai ir planingai. Kebliausias dalykas iš visų buvo 
vežimas dovanų į frontą. Kariuomenės vadovybė ir Komitetas no
rėjo, kad dovanas matytų kuomažiausia tarpininkų. Į frontą vyk
davo pačios Komiteto narės ir uolios nuolatinės talkininkės: Pakal- 
kienė, Popikaitė, Milčienė, Lipčienė ir kitos. Tokios kelionės žiemą, 
su blogomis susisiekimo priemonėmis, su dėžėmis ir ryšuliais būdavo 
daugeliu atvejų labai vargingos ir nepatogios. Bet jos duodavo progų 
komiteto narėms pamatyti trūkumus vietose ir didesniu uolumu rū
pintis juos pašalinti.

Visoje Lietuvoje moterys sutartinai dirbo tėvynės gynimo darbą. 
Ypatingu uolumu pasižymėjo organizuotos moterys, t. y. L. K. Mo
terų Dr-jos skyriai. Apie tai medžiagos yra knygoje „Tiesos ir Mei
lės Tarnyboje“. '

Moterų Komitetui Tėvynei Ginti rūpėjo lankymas ligoninėse su
žeistų karių, aprūpinimas jų dovanomis, suruošimas jiems pramogų: 
koncertėlių, prakalbų, laiškų parašymas, aprūpinimas rašomąja me
džiaga ir t.t. Ir visa tai buvo parūpinta ir padaryta. Be to, politiniai 
klausimai, kiek jie buvo susiję su pavojais tėvynei, Komitetui 
nebuvo svetimi ir jis protestais, paraginimais protestuoti tuos daly
kus kėlė ir rūpino. Čia pažymėtini protestai: prieš Hymanso pro
jektą ir dėl Suvalkų sutarties sulaužymo.

Kai Ona Stulginskienė, nesveikatos dėliai, atsisakė nuo pirmjnin- 
kės pareigų, teko jas perimti šias eilutes rašančiai. Redakcijos pra
šoma, bandžiau miglotais prisiminimais atstatyti Komiteto vaizdą, ta
čiau atmintis užvilia. Dirbant nerūpėjo Komiteto darbus įtraukti į
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Pranas Brazys, M. I. C.
4 - . ■ ’

Lytys ir jų paskirtis
Tikrasis žmonijos studijų objektas 
yra žmogus. Pope,

y

SENI IR NAUJI BANDYMAI

Kiekvienas žmogus yra arba vyras arba moteris. Tai faktas, kuris 
yra toks bendras ir toks kasdieniškas, kad miniažmogiui nesukelia 
jokių „neaiškumų“. Tačiau žmogui, kuris visur ieško prasmės ir 
priežasčių, lyčių buvimas pasaulyje kelia ne tik abejonių ir neaiškumų, 
bet ir susirūpinimo. Juk jau Aristotelis mokė, kad gamta nieko nedaro 
veltui. Jeigu tad yra lytys žmonijoje, jos turi ir savo pareigų. Kiek
vieno žmogaus pareiga yra, sako Kantas, surasti savo vietą visatoje 
ir gerai atlikti sau skirtąjį uždavinį. Tikslo susiradimas yra giliausia 
žmogaus paskirtis. Tikslo ieškojimui mes esame išskirti iš žemesnio
sios gyvijos tarpo proto dovana. Neprotingi tvariniai neturi pareigos 
ieškoti savo tikslo: jie jį turi įspaustą savo prigimtyje ir neabejotinai 
jb siekia aklo instinkto stumiami. Tik vienas žmogus pats turi susi
rasti savo tikslą, ir nerimsta jo nemarioji dvasia, kolei nepatenkina 
šio įgimto savo prigimties troškulio. ,

Koks gi yra lyčių tikslas ir jų uždavinys?
Filosofija moko, kad daikto tikslas atitinka jo prigimtį. Taigi, 

norėdami pažinti lyčių tikslą, privalome pirma atskleisti jų esmę. Tik 
pilnas lyčių esmės suvokimas neklaidingai parodys jų galutinąjį tikslą.

kokius memuarus, nes nebuvo tam ir laiko. Šiandieną didelį malo
numą sudaro tik tas prisiminimas, kad buvo justa, jog ne vienas kuris 
asmuo, bet visi kaip vienas dirbo vien tik savojo krašto meilės ve
dami, aukojosi visu uolumu, kad ką gera savo mielai žemelei pada
rytų. Darėm taip, kaip išmanėm ir kaip galėjom. Ir vis dėlto visa 
tauta buvo įtraukta į kariuomenės rėmimo ir valstybės atstatyme 
darbą.
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Platoniškasis mitas. Jau ne nuo šiandie žmonės domisi lyčių esmės 
paslaptimi. Savo „Puotoje“ Platonas reiškia mintį, kad lytiškumas 
žmoguje toks, koks jis dabar yra, nėra normalus dalykas. Pradžioje 
buvo trys žmonių lytys: vyras, moteris ir androgynas, arba vyras 
ir moteris kartu. Vyriškosios lyties žmogų sudarė du vyrai, mote
riškosios — dvi moterys, o androgyną — vyras ir moteris. Tokiu 
būdu žmonės buvo dvilypiai: turėjo po keturias rankas, po keturias 
kojas ir po du veidu ant apvalaus kaklo. Tas jų dvilypumas juos 
da^ė labai vikrius ir galingus. O ir sumanymus turėjo didelius: kėsi
nosi dievus nuversti. Tai sužinojęs, Dijas pasipiktino ir nutarė žmo
nes padalinti pusiau, kad nebūtų toki galingi. Ir taip iš vieno vyro 
pasidarė du vyrai, iš vienos moters — dvi moterys, o iš vieno andro- 
gyno vyras ir moteris. Tačiau perskirtos žmogaus dalys ir šiandie 
ilgisi viena kitos, nerimsta ir stengiasi susijungti.

Šita fantastiškoji Platono hipotezė lengvai išaiškina ir lyčių gyve
nimo nenormalybes, ypatingai gi homoseksualizmą (patraukimą prie 
savosios lyties reprezentanto) ir heteroseksualumą (patraukimą prie 
priešingosios lyties reprezentanto). Tie vyrai, sako Platonas, kurie 
yra buvusio vyro dalis, myli vyrus ir visai nesidomi moterimis; tačiau 
visi vyrai, kurie yra buvusio androgyno dalis, myli tik moteris ir 
neboja vyrų. Tas pats tinka ir moterims.

Aristotelio androcentrizmas. Aristotelis kiek blaiviau žiūrėjo į 
lyčių problemą. Jis gerai suprato, kad visa, ką mes randame prigim
tyje, nėra aklo likimo ar nelaimės padarinys, bet plaukia iš žmogaus 
prigimties. Jo nuomone, lytiškumas yra neatskiriamas žmogaus kūno 
prietapas (accįdens inseparabile). Jis ir atsirandąs atsitiktinai. Mat, 
Aristotelis manė, kad gimdyme tėvas ir motina santykiuoja, kaip 
aktyvus ir pasyvus, kaip forma ir medžiaga. Kadangi kiekvieno 
daikto esmę ir ypatybes apsprendžia forma, todėl ir kūdikio lytiš
kumą apsprendžia tėvas. Remdamasis dėsniu, kad kiekvienas kūrinys 
yra panašus į savo kūrėją — omne agens agit sibi simile -— Aristo
telis daro išvadą, kad ir kiekvienas kūdikis, kaip tėvo gimdančiosios 
jėgos kūrinys, turėtų būti panašus į tėvą, t. y., berniukas. Mergaitės 
gimimas tėra galimas tik tada, kai aktyvioji tėvo jėga esti sutrukdyta 
kokios nors vidinės ar išorinės priežasties. Dėl šitos priežasties Aris
totelis mergaitę vadina „nenusisekusiu berniuku“ — mas occasiona- 
tus1). Aristotelis padarė klaidą, pastatydamas vyrą žmogaus centre

* ■ -

ir padarydamas jį žmogaus mastu. Šituo androcentrišku mastu ma
tuojama moteris jam atrodė kaip netobulas žmogus dėl to, kad buvo 
netobulas vyras.

*

. • ♦ » • . .

l) De animal, gener., 2\ 3 (ed Befol. 757a).
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Aristotelio ir Platono minčių analizė. Sugretinę Platono ir Aristo
telio nuomones, randame jose bendrų ir skirtingų bruožų. Tiek Aris
totelis, tiek Platonas lyčių atsiradime įžiūri tam tikro atsitiktinumo. 
Tik platoniškasis atsitiktinumas yra išorinis, o aristoteliškasis — iš
vidinis? Platono nuomone, lytys tokios, kokios jos šiandie yra, yra 
atsiradusios dėl atsitiktinos išorinės priežasties — likimo įsikišimo, 
kuris padalino žmones į dvi savęs ieškančias puses. Tačiau Platonas 
visai netvirtina, kad berniuko ar mergaitės gimimas būtų tik atsitik
tinumas. Ne, jis yra normalus, su būtinumu plaukiąs iš žmogiškosios 
prigimties gelmių ir nuo amžių gamtos norėtas gimdymo reikalui 
(kokiam nors žmogaus prigimties papildymui, Platono nuomone, lytys 
neturi jokios reikšmės, nes kiekvienas juk ieško savo dalies, nesvarbu, 
ar toji dalis yra vyras ar moteris). Aristotelis atmetė šitą išorinį 
likimo įsikišimu aiškinamą atsitiktinumą, bet paneigė ir esminį lyčių 
skirtumą, tvirtindamas, kad visi žmonės turėtų būti vyrai, o mer
gaitės atsiradimas — tai tik atsitiktinumas, neatskiriamas prietapas.

Palikę Platono nuomonės fantastiškąjį elementą, turime pripa
žinti, kad, jo manymu, lytis nėra atsitiktinumas, bet būtina žmogaus 
prigimties apraiška. Taip pat palikę nuošaliai nevykusius Aristotelio 
biologinius pagrindus, galime sakyti, kad, jo manymu, lytis yra atsi
tiktinumas, pareinąs dėl vyro gimdomosios jėgos sutrukdymo.

Šv. Tomo sintezė. Šv. Tomas šitas priešingas Platono ir Aristo
telio nuomones sujungė. Perėmęs iš Aristotelio hylemorfiškąją me
džiagos koncepciją ir pasitikėdamas jo biologinių pagrindų tikrumu, 
jis negalėjo nepripažinti to atsitiktinumo lyčių atsiradime. Norėdamas 
būti nuoširdus anų laikų biologinei minčiai ir duomenims, jis kitaip 
pasielgti negalėjo. Kaip ir Aristotelis, jis tvirtai tiki, kad mergaitė tėra 
nenusisekęs berniukas, t. y., kad lytiški skirtumai susiveda į atsi
tiktinumą. Kadangi lytys užtinkamos ne tik žmogaus prigimtyje, bet 
ir bendrai gyvijoje, lytiškumą Tomas negali vadinti nei esmine žmo
gaus dalimi, nei jo ypatybe (proprium), nes ypatybė filosofine ptasme 
yra tik tokia žymė, kuri užtinkama visuose vienos kurios rūšies indi
viduose. Todėl ir jam lytiškumas yra tik neatskiriamas prietapas.

Tačiau labai suklystų tas, kuris manytų, kad šituo ir baigiasi 
visa šv. Tomo lyčių filosofija. Anaiptol: kas taip tvirtintų, tas falsi
fikuotų istorijos faktus. Šv. Tomas mokė daug daugiau. Priverstas 
tuolaikinės patirties duomenų pripažinti vyrą žmogaus mastu, kuriuo 
matuojama moteris atrodė netobulas žmo'gus todėl, kad yra neto
bulas vyras, šv. Tomo genijus tuojau prisipažįsta, kad tą moters „ne
tobulumą“ jis supranta tik tam tikra prasme, t. y., atžvilgiu į vyrą — 
per respectum ad naturam particularem — (jeigu vyrą imsime kaip 
žmogaus prigimties mastą), o ne atžvilgiu į žmogaus prigimtį kaip
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tokią. — per comparationem ad naturam universalem — , kur moteris 
anaiptol nėra atsitiktinumas ar netobulumas, bet gamtos norėta*

Šita antroji šv. Tomo tezės dalis yra Platono palikimas ir sveikojo 
proto -reikalavimas,. Savo laiku Aristotelio mokslo įtakoje buvo atsi
radusi nuomonė, esą, kadangi moters kūnas yra tik „nenusisekęs ber
niukas“, t. y., netobulas, o visi kūnai kelsis tobuli tai po prisikėlimo 
visi žmonės bus su vyriškais, t. y., tobulais kūnais, o moteriškų kūnų 
daugiau nebus. Šv. Tomas šitą nuomonę griežtai paneigia nurody
damas, kad moteris nėra koks atsitiktinis netobulumas, bet gamtos 
norėtas ir iš prigimties plaukiąs būtinumas2). Čia taip pat paaiškėja, 
ką, būtent, šv. Tomas turi galvoje, kalbėdamas apie moters „netobu
lumą“. Pasirodo, kad ne ką kitą, ką ir daugelis mūsų laikų antro
pologų, t. y., jos silpnumą (palyginus su vyro kūno jėga) ir mažesnį 
fizinio išsivystymo laipsnį, pasireiškiantį tiek biologiniu, tiek psicho
loginiu pasyvumu ir lenktomis (suprask, vaikiškomis, nesubrendu- 
siomis) kūno linijomis3). -

Palikus nuošaliai nevykusias senųjų amžių biologines pažiūras, 
trumpai suglaustas šv. Tomo mokslas apie lytis taip atrodo: lytiš
kumas yra natūrali individualios žmogaus prigimties apraiška. Ka
dangi visų rūšinių skirtybių priežastis yra žmogaus siela, o invidua- 
liųjų — medžiaga, kaip individualybės principas, šv. Tomas daro 
išvadą, kad lytiškumas (t. y. ne visiems žmonėms bendra ypatybė) 
ribojasi žmogaus kūnu. Sielos yra visos lygios: nei vyriškos, nei 
moteriškos.

Šitą šv. Tomo tezę perėmė visų laikų tomistiškoji filosofija ir 
Bažnyčios kanonai.

Lyčių mistika. Tačiau pastaraisiais laikais pamažu atsirado nauja 
nuomonė apie žmogaus lytiškumą. Jos pradžia neaiški. Vieni mano 
ją kilus iš mistinės teologijos, kiti iš mistinės filosofijos. Viena yra 
tikra, kad šiai tezei pradžios nedavė nei biologiški tyrinėjimai, nei 
metafizinė psichologija. Jos pradžia neužčiuopiama ir neaiški. Ji 
skendi mistikoje. '

Kaip tyrinėjimai rodo, filosofinėje plotmėje pradžią jai galėjo 
duoti fantastiškas Platono mokslas apie androgyną. Nežinia, ar 
Platono įtakoje, ar nepriklausomai nuo jo jau prieš krikščioniškąją

2) Contra gent. 4, 88.
3) Cft. ibid. 4, 88. Taip pat J. Ranke, Der Mensch, II, 2 Auf 1., Leipzig 1894, 

S. 89: Die maennlichen Koerperproportionen naehre sich Allgemeinen der vollen 
typischmenschlichen Koerperentwicklung mehr als die weiblichen Proportionen; 
das Weib steht dagegen im Allgemeinen der kindlichen Koerpergliederung naeher, 
es s’teht in dieser Beziehung auf einen individuell weniger entwickelten im ent
wicklungsgeschichtlichen Sinne niedrigem Entwicklungsstandpunkt als der Mann.

- 552 ' 1 •

12



erą buvo paplitęs panašus mitas apie androgynišką žmogaus praeitį. 
Tai ryškiausiai matyti žalčio garbintojų ofitų (graik. ophiš — žaltys) 
moksle ir kulte. O f it ai buvo gnostikų sekta. Pirmąjį žmogų jie su
prato kaip androgyną, arba arsenofelą (gr. arsen—- vyras, thelys — 
moteris). Jie pirmieji mokė f kad Dievūje esąs ir moteriškas pradas — 
šv. Dvasia (hebraiškai — ruiach— dvasia yra moteriškos giminės), 
ką vėliau, kaip „naują atradimą“, pakartojo mūsojo amžiaus teosofai. 
Ofitų mitą skelbė ir panteistas-gnostikas Jonas Scotas Eriugena (miręs 
apie 877 m.). Jo nusitvėręs, mistosofas Jokūbas Boehme (1575 1624) 
„rekonstravo“ pirmykštę žmogaus prigimtį, kaip vyt o-mot er s paveiks
lą, ąrba androgyną. Toji žmogaus rekonstrukcija atrodė kilni ir plas
tiška: ji aukštino ir ligi ontologinio būtinumo iškėlė vyro-moters 
sąjungą. Boehmės mintį pakartojo t f et , ^1-
(1765—-1841). šiandien jos žymių yra kai kurių mistinės krypties 
filosofų (pav., Nikalojaus Berdiajevo) raštuose.

Nė kiek neaiškesnis šitos tezės atsiradimas ir katalikiškoje teolo
gijoje. Veltui elgetaujami neaiškūs išsireiškimai patristikoje, oficia
liuose Bažnyčios raštuose ir kanonuose. Nėra mažiausios abejonės, 
kad nei patristikoje, kada dar iš viso šita mistiškoji lyčių tezė ne
egzistavo, nei enciklikose, nei kanonuose, kur aiškiai yra pabrėžiama 
griežtai jai priešinga tomis tiško j i lyčių tezė, jai argumentų nėra. Dau
giausia šalininkų ji turi vokiečių teologų-mistikų tarpe, kas galima 
užčiuopti ir kai kuriose enciklopedijose. Visi jie tvirtina, kad žmo
gaus lytiškumas nesibaigia kūnu, o priešingai, jis raudonu siūlu 
nusitęsia per visą žmogaus psichiką ir siekia jo sielos gelmių. Kūno 
lytiškumas tėra sielos lytiškumo pasėka. Šitos mistiškos tezės gynėjai, 

- ieškodami sau įrodymų, kreipiasi į patį Apreiškimą, nes žemėje maža 
jų terandanti. Iš šitos tezės atstovų, neminint tų, kurie iš esmės da
lyko nesprendžia, užtektų suminėti seserį Th. A. Walter4), H. Dom- 
s’ą5), Aug. Roeslerį, C. SS. R., ir ypatingai mistiką Fr. Zimmer- 
mann’ą6). Pastarųjų minties santrauką mūsoje literatūroje patiekė 
Dr. A. Maceina personalistinės tezės vardu7).

Skaitant aukščiau minėtųjų mistiškosios lyčių tezės atstovų, ypač 
teologų, raštus, jaučiamas tam tikras atsargumas. Visi jie tvirtina ir 
įrodinėja, kad lytiškumas ir lyčių skirtybės nesiriboja tik kūnu, o

4) Th. A. Walter, Seinsrhytmik. Eine Metaphysik der Geschlechter, Freiburg 
i. Breisgau, 1932.

5) H. Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe, Breslau, 1935.
6) Dr. Fr. Zimmermann, Maenliche Froemmigkeit. 2 verbesserte Auflage. 

Wien, 1936.
7) Žiūr. „Židinys“ 1937 m XXVI tomo 4, 139 ir 514 psl.
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persimeta ir į žmogaus psichiką. Tačiau jie vengia pasisakyti už griežtą 
žmogiškosios sielos lytiškumą, dalinantį žmogaus prigimtį tarsi į dvi 
dali, kurios tik abi kartu sudaro pilną žmogų. Teisingai Montesquieu 
kadaise yra pasakęs, kad žmogus kartais tik tada pilnai pamato, ką 
jis norėjo pasakyti, kai ligi galo išsikalba (On ne sait bien ce qu’on 
veut dire que quand on l’a dit).

Taip atsitiko ir čia. Ką daugelis teologų tik neaiškiai tvirtino, tą 
Dr. Maceina išraidino ligi paskutinių griežtų konsekvencijų ir galu
tinai sukristalizavo aną tezę, duodamas jai aiškią ir kategorinę išraišką: 
žmogaus siela kiaurai yra lydiška.

Dvi priešingos tezės: idealistinė ir realistinė. Čia tenka pasisa
kyti ir dėl pačių tomistiškosios ir mistiškosios tezės terminų. Pasta
rosios tezės gynėjai tomistiškąją tezę vadina kolektyvizmo vardu, sa
vąją — personalizmo. Tai beveik atsiduoda kažkokiu nesąmoningu 
sofizmu, kuriuo ginamoji tezė pavadinama šiandien ypač aktualiu ir 
madingu personalizmo vardu, o šv. Tomo tezei primetamas pažemi- 
nantis kolektyvizmo, suprask, miniažmogių nuomonės vardas. Tiesa, 
kad šv. Tomo tezė pirmaeiliu lyčių tikslu laiko rūšies palaikymą, t. y. 
tarnybą kolektyvui, o antraeiliu — individo išlikimą palikuonyse, kaip 
jo ypatybių ir panašumo paveldėtojuose, bei tarnybą asmeniui, o mis
tiškoji pirmaeiliu tikslu tarnybą asmeniui ir antraeiliu — rūšiai. Ži
noma, jeigu mistiškosios tezės „gerus norus“ priimsime už tikrovę, ta
da anoji tezė tikrai užsitarnauja asmens galbėtojos — personalistinės 
vardą. Kadangi klaida netinka asmenybei „gelbėti“, nors ir labai 
norėtų, šias dvi tezes netinka vadinti pagal jų subjektyvius tikslus ir 
intencijas, o pagal jų objektyvų turinį ir metodus. Tikslas juk išplau
kia iš lyčių esmės, o ne atvirkščiai. Todėl esminis ir tikrasis šitų tezių 
vardas yra jų esmės charakteristika, o ne jų tikslo. Štai kodėl ateityje 
mistiškąją lyčių tezę, kaip mistosofinių ir teosofinių bei teologinių ana
logijų argumentuojamą ir karštai idealizuojančią lytis ir jų paskyrimą 
aš vadinu idealistine teze, o šv. Tomo tezę, kaip realistiniais argumen
tais ir tomistiško j o realizmo metafizika paremtą, vadinu realistine. 
Kuri jų yra naudingesnė asmenybei ir jos pilnatvei, paaiškės vėliau.

Taigi dvi yra esminiai skirtingos pažiūros į lyčių esmę: idealistinė 
ir realistinė. Esminis šitų tezių skirtumas glūdi lyčių buvimo prasmės 
aiškinime. Tik atskleidus pačią lyčių esmę, galima pažinti tikrąjį jų 
tikslą. Todėl abi tezės stengiäsi atsakyti į du klausimu: kas yra lytys 
savo esmėje ir koks yra jų tikslas. Antrasis klausimas yra logiška pir
mojo išvada.

Realistinė tezė atsako, kad lytys yra gimdomojo pincipo išraiška, 
kylanti iš žmogaus medžiaginės prigimties. Iš to seka logiška išvada,
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kad lyčių tikslas yra atnaujinti nuolat irstančią materialinę žmogaus 
prigimtį, "paruošiant kūną naujam individui ir tuo apsaugojant rūšį 
nuo išmirimo.

Idealistinė tezė į klausimą, kas yra lytys, atsako, kad jos yra dvi- 
polės žmogiškosios idėjos išraiška, kylanti iš žmogaus sielos dvipoliš- 
kurno. Kūno lytiškumas yra tik sielų lytiškumo padarinys. Iš to da
roma būtina išvada, kad lyčių tikslas anaiptol nesibaigia materialine 
žmogaus prigimtimi, t. y., naujos gyvybės gimdymu, bet siekia pačios 
žmogaus ontologinės esmės papildymo. Celibatas išskiria lytis nuo 
pasipildymo gimdyme, bet jokiu būdu jų neišskiria nuo to ontologinio 
pasipildymo, kuris yra ontologinis kiekvieno žmogaus tikslas. Ka
dangi žmogaus kaip asmens tikslas yra žmogaus idealo, arba dieviš
kojo pirmavaizdžio realizavimas savo prigimtyje, o žmogaus pirma
vaizdis yra androgyniškas, t. y., jungiąs savyje abu žemiškosios būties 
lyčių poliu, todėl žmogaus tikslas yra papildyti save priešingosios 
lyties poliu per meilę. Taigi lyčių tikslas yra žmogaus tikslas, su ku
riuo prasilenkti reiškia prasilenkti su savo prigimtimi, su jos pasky
rimu ir laime. Reiškia nusidėti prigimčiai.

Iš visa to, kas pasakyta, aiškėja, kad lyčių problema yra žmogaus 
problema. Anaiptol nėra vis tiek, ar mes ją išspręsime realistiškai ar 
idealistiškai. Idealistinė tezė nėra realistinės papildymas ar atbai
gimas, bet jos paneigimas. Kad kūnas yra lytiškas ir kad šiuo atžvil
giu lyčių tikslas yra gimdymas, tai pripažįsta abi tezės. Tačiau esminis 
ir svarbiausias šitų tezių skirtumas yra tas, kad realistinė tezė neigia 
sielų lytiškumą, o idealistinė jį teigia. Šiuo atžvilgiu realistinė ir idea
listinė tezės yra priešingos, t. y., viena yra antrosios paneigimas. Iš 
logikos žinome, kad dvi priešingos tezės negali būti abi teisingos, nors 
gali būti abi klaidingos. Taigi klysta idealistinės tezės atstovai ma
nydami, kad čia nesą jokios dilemos, jokio griežto apsisprendimo bū
tinumo, o reikalas einąs tik dėl tų tezių tinkamumo praktikoje, atseit, 
moterystės pedagogikoje8). Sielos lytiškumas arba nelytiškumas nėra 
tas pat. Iš jo sekančios būtinos išvados siekia taip toli, kad ne vis tiek 
yra pripažinti jį ar paneigti. Teisingas skaistybės, celibato ir šeimos 
įvertinimas bei supratimas priklauso nuo esminio lyčių problemos iš
sprendimo.

IDEALISTINĖS TEZĖS METODO KLAIDOS
■ * * ' . * ,

Dvejopi argumentai. Norėdami įrodyti idealistinės tezės teisin
gumą, jos atstovai ieško argumentų tiek lyčių biologijoje, tiek psicho
logijoje, tiek metafizikoje, tiek pagaliau net teologijoje. Tvarkos dė-

s) Žiūr. „Židinys“ 1937 m. nr. 12, psl. 528.
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liai mes juos galime suskirstyti į dvi grupes : prigimtuosius ir antgam
tinius. Pirmajai grupei priklausys visi įrodymai, paimti iš biolo
gijos, psichologijos ir metafizikos sričių, o antrajai — visi teologiniai 
argumentai, siekią lyčių prasmę išaiškinti Apreiškimo pagalba.

Teologinių ir filosofinių įrodymų santykis. Kas yra studijavęs 
teologiją, tas gerai žino, koks yra santykis tarp toelogijos iš vienos 
pusės ir filosofijos bei pozityviųjų mokslų iš kitos. Nors tarp tikros 
teologijos ir teisingų prigimties mokslų niekad negali būti priešta
ravimų, tačiau ne apie viską teologija gali vertai pamokyti. A pi e, gam
tinius dalykus ji tik tiek turi teisę kalbėti, kiek jie yra dieviškojo 
Apreiškimo neabejotinai nušviesti. Taip, pvz., apie medžiagos esmę 
nieko esmingai nepasako teologija, nes tai yra fizikos ir filosofijos 
dalykas, o ne Apreiškimo. Tačiau Apreiškimo ribose, pvz., kad me
džiaga nėra amžina ir kad ji yra ne iš savęs atsiradusi, o Dievo su
kurta iš nieko, tai teologija turi teisę neabejotinai tvirtinti kaip tikrą 
paties Dievo apreikštą tiesą. Jeigu teologija, vadovaudamasi Ap
reiškimo tiesomis kaip principais, Apreiškimo šviesa nori nušviesti 
ar papildyti kokią gamtinės plotmės tiesą, ji būtinai yra priversta skai
tytis su patirtimi ir duomenimis tų prigimtų mokslų, kurių tiesioginei 
kompetencijai priklauso toji tiesa. Tada Apreiškimo tiesos tarnauja 
teologijai kaip principai, arba didžioji prielaida, o patirties ir filoso
finių mokslų duomenys — kaip mažoji prielaida. Jeigu tačiau teolo
gija patirties ir filosofinių mokslų visai nepaisytų ar juos apeitų, tada 
jos svarstymai, kiek jie liečia gamtinę sritį, pakibtų ore, t. y., atitrūktų 
nuo realybės. Neturėdama realios mažosios prielaidos, ji turėtų pati 
sau susirasti prielaidą pagal kiekvieno teologo išmanymą vis kitokią, 
nes realybės nesaistomą. Tada jos išvados pelnytų daugių daugiausia 
hipotezės vardą, kuri tiek gamtiniu, tiek antgamtiniu atžvilgiu ne
saistytų nei sąžinės, nei proto.

Jokios abejonės nėra, kad lyčių problema, kiek ji liečia jų bio-fi- 
ziologinę, psichologinę ir ontologinę prasmę bei esmę, yra prigimtinių 
mokslų kompetencijoje. Teologija apie lytis tegali kalbėti Apreiškimo 
ribose. Apreiškimas gi tekalba apie lyčių kilmės raidą, t. y., kad Die
vas pirma sutvėrė vyrą, o paskui moterį. Tačiau Apreiškimas nieko 
nesako mums rūpimu klausimu, t. y., ar lytiškas tėra žmogaus kūnas, 
ar ir siela. Ir nebuvo reikalo, nes šią paslaptį atskleisti mes galime 
ir prigimtųjų mokslų pagalba. Naudodamasi biologijos, fiziologijos 
ir eksperimentinės psichologijos duomenimis, kaip mažąja prielaida, 
filosofija prigimtųjų principų pagalba gali šį klausimą išspręsti ir pa
daryti atitinkamas išvadas. Teologija, norėdama papildyti filosofijos 
išvadas, turi jomis naudotis kaip būtinomis mažosiomis prielaidomis 
ir derinti jas su Apreiškimo tiesomis, nes Apreiškimo šviesa nušviečia, 
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o nė sugriauja būtybių esmes. Teologijos išvadų vertė lyčių esmės 
problemai nušviesti visiškai priklauso nuo panaudotų filosofinių iš
vadų vertės. Jeigu mažoji prielaida yra silpna ar net klaidinga, tada 
ir teologinių išprotavimų išvados yra silpnos, hipotetiškos ar net 
klaidingos. *

Teisingai nusiskundžiama, kad idealistinė lyčių tezė ,,ne visada 
~ir ne visur su šiuo gyvenimu sutinka visu plotu9). Tiesa, šiuo atžvil
giu-jų skaityti yra nelengva. Maža ką ji nušviečia teisingai, o visa, 
neišskiriant nei tiesos, aukoja pedagoginėms intencijoms, dėl kurių 
vertės tektų rimtai abejoti. Tas „nesutikimas visu plotu“, tos „irra- 
cionalios vietos“19) kaip tik rodo, kad idealistinės tezės prigimtiniai 
įrodymai yra silpni ir svyruoja. Tai puikiai jaučia ir visi šios tezės 
atstovai. Dr. Maceina rašo : „Juo tad aukščiau mes kopiame, juo per- 
sonalistinės moterystės gyvenimo pobūdis yra aiškesnis. Menkiausias 
jis yra biologinėje ir labiausiai ryškus teologinėje srityje“11). Tiesa, 
kad idealistinė tezė yra plastiška ir ryški. Šito jos „aiškumo“ mes ir 
nemanome ginčyti. Tačiau to dar neužtenka. Aiškumas be pagrindo 
mūsų negali džiuginti. Mes žinome daug „aiškių“ tezių ir plastiškų 
mitų, tačiau jais netikime. Jų aiškumas kyla iš atsisiejimo nuo tikro
vės. Juk juo mažiau skaitomės su realybe, juo laisviau nuo jos atsi- 
siejame, juo mūsų svajonės yra ryškesnės ir be sunkumų. Tačiau 
sunkumai didėja ir kartais darosi visai nepakeliami, kai tik mes norime 
būti arčiau tiesos ir, palikę visas iš aukšto užsibrėžtas intencijas, 
imame leistis arčiau prie tikrovės. Tai visai panašus reiškinys, kaip 
su nusikamavusiu keleiviu dykumoje: juo jo kojos ir visas kūnas yra 
silpnesnis, juo aiškesni jam matosi miražai.

Teologinių idealistinės tezės įrodymų vertė. Dėl visų čia sumi
nėtų priežasčių darosi aišku, kodėl visi idealistinės tezės atstovai dau- 
'giausia vilčių deda į teologinius argumentus12). Savo tezę jie nori 
matyti plasdančią visatos ritme. Dar daugiau. Remdamiesi Gene
zės žodžiais Fariamus hominem ad imaginėm nostram13), jie tvirtina, 
kad pilnas Dievo paveikslas žmoguje yra tik vyro ir moters sąjungoje. 
Atskiras žmogus tėra pusė Dievo paveikslo, Dievo, kaip vieno ir dva
sinio. Lyčių sąjunga atbaigia Dievo paveikslą žmoguje ligi trinitari- 
nio Dievo gyvenimo panašumo. Vyras yra Sūnaus, moteris — Šven
tosios Dvasios paveikslas. Tokiu būdu lytiškumas yra visatos, žmo
gaus ir pačio Dievo esmės ir jos dinamizmo principas ir sąlygą.

9) „Židinys“ 1^37 m. 12 . nr. 515 psl.
10) Ten pat, 515 psl.
1X) Ten pat, 527 psl.
12) Pal. Fr. Zimmermann, op. cit. psl. 25.
13) Gen. 1, 26.
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Ko verti idealistinės tezės teologiniai argumentai ir visos jų teo
loginės analogijos, jau. rašė kun. Dr. K, Olšauskas „Židinyje“14). Jis 
įrodė, kad lyčių skirtumas žmogaus prigimtyje nesiremia skirtingu 
Dievo atvaizdu vyre ir moteryje (o tai pagrindinis ir beveik vieninte
lis anos tezės teologinis argumentas). Kadangi, kaip jau matėme, 
lyčių problema savo aukščiausia metafizine prasme yra prigimtinės 
(metafizinės) plotmės, todėl “norėdami ją teisingai išspręsti, negalime 
pradėti nuo teologijos. Teologija tetinka atbaigti lyčių problemą, o 
ne išspręsti.

Norėdami išvengti nenaudingo klaidžiojimo analogijose, kurios 
jau suponuoja lyčių problemą išspręstą ir kurios duodasi išaiškina
mos daugiau negu dvejaip, prie šitos problemos sprendimo turime eiti 
kitokiu metodu, kaip idealistinės tezės šalininkai. O tam idealistinės 
tezės šalininkų metodui daug ką galima prikišti.

Idealistines tezės hipotetiškumas. Filosofijos istorija ryškiai pa
rodo, kaip atsirado filosofinis idealizmas. Idealistai savo sistemą 
pradėjo kurti toli nuo apčiuopiamos tikrovės metafizikoje. Jie pra
silenkė su žmogaus pažinimo prigimtimi, kuris (pažinimas) prasideda 
nuo justinės tikrovės, nuo jutimų. Protas saugiai tesugeba dirbti tada, 
kada jam užtenkamai yra patirties vaidinių. Be jų nuosaikus proto 
darbas objektyviai yra neįmanomas. Ir nenuostabu, kad, nusileidę iš 
transcendentinės metafizikos parnaso, idealistai „nerado“ justinio pa
saulio pėdsakų. Justinis pasaulis tėra subjekto sąmonės padaras.

Savo metodu idealistinė tezė panėši į idealistinę filosofiją. Juk ir 
jos tikroji pradžia yra mistinėse spekuliacijose ir teologinėse analogi
jose Su biologija ir filosofine psichologija jie apsidirba greitai ir 
„griežtai“, nesigilindami į tos rūšies tvirtinimų esmę ir pasėkas. Jie 
nenusimena, kad jų ginamoji tezė nesutinka su realybe visu plotu. Jie 
džiaugias jos plastišku aiškumu ir pritaikomu praktikos reikalams.

Tačiau logistikos metodas išrodo, ko verta tokia redukcija, kur 
Iš anksto turima išvada ir viena prielaida, o spėliojama dėl antrosios. 
Daugiausia ji veda prie hipotezės, o hipotezės nėra tikros. Idealistinė 
tezė iš anksto turi vieną prielaidą, ir asmenybės auklėjimo intenciją, 
kaip seksimą išvadą, tačiau trūksta antrosios prielaidos, t. y., ar žmo
gaus siela yra lytiška. Jeigu lytiškas tėra vienas kūnas, tada anos 
teologinės analogijos lieka be vertės, be turinio ir be pagrindo. Nėra 
juk abejojimo, kad Dievo atvaizdas formaliai tėra žmogaus sieloje. 
Jeigu siela nėra lytiška, tada lytiškumas nieko bendro neturi su Dievo 
atvaizdu žmoguje. O ar siela yra lytiška ar ne, tai jau filosofinės psi
chologijos, pagrįstos tvirta biologija, reikalas.
.  — w i —*M*t***^> a -

14) „Židinys“ 1938 m. 4 nr. 472—490 psl.
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Kad idealistinės tezės išvadžiojimai tėra hipotezės, tai pripažįsta 
ir Dr. Maceina15). Tačiau ne kiekviena hipotezė turi teisę egzistuoti. 
Hipotezė neturi prasmės egzistuoti, jeigu yra už ją priimtinesnė ir, 
juo labiau, jeigu yra pozityvus ir nehipotetinis to paties klausimo iš
sprendimas. Tos pretenzijos visur pradėti išsyk nuo Apreiškimo kaž
kaip verčia prisiminti Malebranche’o, Leibnizo ir Wolff o teoontolo- 
gizmą, kuris, išraidintas iki paskutiniųjų savo išrutulų, iššaukia skep
tiškąją antitezę, su nomadišku brutalumu griaujančią visas tokias 
teometafizikos tezes, ilgam palodama ją be „karštų išpažintojų“, kaip 
tą Hekubą: modo maxitna r er um, tot genelis natisque potens — mine 
trahorexul, inops ... (Ovid. Metam.)16).

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Kadangi, kaip matėme, metafizinės lyčių esmės ir prasmės išspren
dimas yra ne Apreiškimo, o metafizikos plotmėje, todėl, vengdami 

7 visokių painiojimų ir galimų nesusipratimų, lyčių problemą spręsime tik 
filosofinėje plotmėje. Musų tikslas yra apginti pagrindinę realistinės 
tezės tiesą, būtent, kad siela nėra lytiška. Šitą įrodžius, idealistinė 
tezė netenka savo atramos ir griūva. Ieškodami ontologinės lyčių es
mės, mes pradėsime nuo neabejojamų biologijos ir psichologijos faktų, 
kaip nuo mažosios lyčių problemos prielaidos. Tai sakydami, mes 
visai nemanome, kad lyčių problema būtų galima išspręsti grynai • ‘ r
biologine patirtimi. Ne. Mes aiškiai žinome biologinės patirties ri
bas, ir todėl būsime labai atsargūs tenai, kur biologų pasaulyje yra 
nesutarimų. Savo tezę remsim tik abejojimų nekeliančiais faktais. 
Šitas metodas yra vienintelis žmogiškojo pažinimo kelias, prasidedąs 
juslių pasaulyje.

Atskleidę lyčių esmę ir pažinę jų tikslą, vėliau pakalbėsime ir apie 
galimą lytinį asmens pasipildymą bei skaistybės mįslę. ♦ r

(B. d.)

15) „Kūdikis ar asmens pilnatvė? Čia nėra dilema, kur reiktų pasirinkti tą 
ar kitą pusę“ — „Židinys“, 1937 m. 12 nr. 528 psl. Dėl idealistinės tezės tenden- 
ciškumo žiūr. „Židinio“ 1937 m. 7 nr. 8 psl.; „Jos (t. y. ko lektyvistinės tezės pa
žiūros — P. B.) gali būti teisingos. Bet jų negalima lygiai statyti vertingumo at
žvilgiu su personalistinėmis pažiūromis (t. y. dėl jų tinkamumo pedagoginėms 
idealistinės tezės intencijoms, dėl kurių vertingumo ne aš vienas abejoju — P; B.).

10) Päl. Im. Kąnt: Kritik der reinen Vermut, Rečiam, 1924, 6 psl.
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Br. Buivydaitė

Moters rašytojos pirmame 
dvidešimtmety

Dabar*) atversime patį naująjį lapą — šnekėsime apie „jaunąsias“ 
rašytojas, kurios su raštais pasirodė po Didžiojo karo, kurių jau ne
slėgė rusų priespauda nei spaudos draudimas, kurios tą dvasios ver
govę iš raštų tepažįsta. Jau jų yra nemažas būrelis ir vis papildomas 
naujomis pajėgomis, kurios kartais taip staiga pražysta (a la Simonai
tytė, Vaineikienė) ir savo kūrinių grožiu iš karto sudomina ir pa
traukia skaitytoją, nors: „gražus ir garbingas kūrėjos vainikas, tar
tum tik vos-ne-vos prisiliesdamas jos viršugalvio, baugina moterį tuoj 
nuslysti šalin, pasprukti negrąžinamai arba gal — nepakeliamai pri
slėgti. Ir tas netikrumo siaubas alpina nevieną jauną ir subrendusią 
menininkę, trokštančią išeiti savo širdies galiomis į didžiųjų žmoni
jos darbų plotus“ (Orintaitė, „N. V.“ 1937 m. Nr. 10).

Vis tiek eina jos ir veržiasi aukštyn, platyn ir gilyn, juo toliau, 
juo vertingesnių veikalų sukurdamos, vis meniškiau pasireikšdamos.

Petronėlė Orintaitė.
Poetė, beletriste. Pirmąjį savo sielos nerimą išdainavo „Vingių 

vingiuose“ — eilėraščių rinkinys, išėjęs 1930 m.
„Žinau, kur klevas tąsyk pasodintas 
Dabar platus — nuo stogo grėbsto šiaudus, 
Tenai prieš saulei tekant vis kas rytas 
Mama vaitoja stuobrin prisiglaudus— 
Vaikai. Vargai. Nebėr jau,
O man pas Dievą reiks tuojau“. (9 psl.)

Šitaip graudžiai ir tikrai nusakomas motinos likimas — senatvės 
vienuma. ‘ r

O štai ir antras graudus akordas:

„Kas savaitė — viena diena — sekmadienis, 
. ■ ■ <k

Kas savaitė — rąžančius.
Gale —’ kryželis

*) Tęsinys iš Nr. 10.
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P. Orintaitė

Menkas susilenkęs...
Ir taip visas gyvenimas,

4 ' Tokios visos šventės
Amen“. (45 psl.)

Yra ir meilės posmų, taip artimų kiekvienai jaunai širdžiai, bet 
Orintaitės meilė — skausmo meilė:

,,Kerštas— man džiaugsmas, pražūtis— man laimė...
Kerštas ne žmogui, ne artimo sielai,
Ne mano laimės vylingai svajonei
Tik skaudus, didis ir galingas kerštas
Žiedu pražydusiai mano jaunai širdžiai...

nes meilė teikia :1
,,Arba svaiginančią bepročio laimę,
Arba lig karsto lydintį skausmą ...“

(Iš almanacho „Aukštyn“ 201 p.)

Taigi eilėraščiuose ji nėra žaisminga, bet mąstanti, protaujanti. 
Daugumas pergyvenimų tiesiog išlupta iš gyvenimo.

Dalyvaudama moterų kūrybos almanache „Aukštyn“ — dėjo ne
' ■ ♦ ■ ' . ' ■
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tik eilėraščių, bet ir novelę, vadinasi, iš karto reiškėsi — kaip poetė ir 
beletriste. Vėliau vis rašo mažiau eilėraščių, bet jau turime jos stiprių 
novelių ir romanų. . '

Apysakų rinkinys ,,Iš Sostinės“ išėjo 1932 m. Šioje knygoje 
randame parodyta nemaža įvairių asmenų ir spręsta daug problemų. 
Labiausiai pavykusios yra — „Pakutmarė“ ir „Vaiduokliai“. Ypač 
gražiai pavaizduota „Vaiduokliuose“ davatka, jos sielos pusiausvyra. 
Ji artimai susijusi su visa aplinkuma — savo daikteliais, nes jos ho
rizontas neplatus. Jai gyvi ir langai ir durys ir krosnis — ir kai bernai 
tyčia pakreipia jos trobelę, — visi daikteliai susikreivelioja — ji pa
sijunta šiame pasauly svetima... — Dar pažymėtina „Mangirdos auka“ 
ne tiek vykusi kompozicijos atžvilgiu, kiek charakteringa autorės dva
siai susisielojimas moters likimu ir noras parodyti jai tikrą kėlią, 
nes, ir savo autobiografijoje almanache „Aukštyn“ pareiškia: „Apkal- 
tintoją ir pasmerktąją moterį aš regiu visada prieš savo akis: ir kaimo 
šeimynoje, ir valdžios įstaigoje, ir miesto prekyvietėje, ir parsidavimo 
namuose“. Ji nori parodyti, kad be ieškojimo vyro, moteris gali tu
rėti ir kitų siekimų, be ištekėjimo yra dar ir kitų kelių.

Moteris, kaip ir vyras, turi būti sau žmogus — šitą mintį ji aiš
kina „Mangirdos aukoje“, išplečia „Paslėptoje žaizdoje“ ir toliau tęsia 
„Daubiškės inteligentuose“.

„Paslėpta žaizda“ — romanas, kuriame parodytas tragiškas jau
namartės takas. Vyriausia veikėja Domicėlė — ne sau žmogus, — dėl 
to, norėdama įtikti vyrui, sutinka net abortą padaryti ir, žinoma, lai
mės neranda, nė vyrui neįtinka ... Jai tik pamažu atsiveria akys, kai: 
„Skaudūs pergyvenimai tartum išplovė jos sielą viską suėdančiu ir 
valančiu šarmu, išgraužė visa, kas buvo mažiau pastovu ir tvirta, nu
čiulpė skaidriausių spalvų žiedus, sunaikino gajausius ir trapiausius 
sielos gemalus, bet pagrindiniai pastovai, jaunystės idealizmo šulai, 
liko tebestyrą, kaip medžiai šiltame vidurvasary staiga nugenėtomis 
šakomis“ (137 psl.). Šiaip nusako autorė Domicėlės sielos būseną po 
skaudžių pergyvenimų ir kartu parodo, kad nėra ko visai nusiminti — 
jei dar yra sieloj idealizmo — gali atsprogti nugenėtos šakos. Ir kai 
vyras ją varo iš namų, norėdamas kitą paimti, ji sako: „— Taip. Aš 
dar atsispirsiu. Gana vergauti — ir aš žmogus...“ (179 p.).

Domicėlės pergyvenimai ryškiai nupiešti ir jos tragedija įtikima. 
Stilius paprastas, kaip ir pats piešiamasis gyvenimas.

„Daubiškės inteligentai“ — romanas, kuriame autorė tą pačią 
misiją atlieka, *— kaip ir tik ką minėtuose kūriniuose, — rodo kelią į 
aukštybes, moko, kaip įprasminti gyvenimą, kaip smulkmenų nusi
kratyti.

„Daubiškės inteligentai“ — ištisa galerija. Šių dienų inteligentų
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įvairių profesijų, gabumų ir išsilavinimo. Ir daugumas veidų apnešti 
pilkomis smulkmeniškumo dulkėmis, iškreivinti girtuokliavimo, bu
kumo, apsileidimo, susnūdimo.

Vyriausių veikėjų dvi poros: Dalia — Garmus ir Kunigunda — 
Rubikas.

„Tu niekuomet nė iš knygų neskaityk, ir niekeno neklausk, kaip 
žūva, kaip išniekinama idealioji jaunystės meilė ... Užmušti žmogų 
dar nėra taip baisu ir pražūtinga, kaip nužudyti jo sielą“ (18 p.). Taip 
nusako Dalia savo draugei Gundai, kas skaudžiausia jos gyvenime 
buvo — išniekinta meilė. Bet ji nepalūžta, nes atsisveikindama pas
kutinį kartą su mylimuoju pasako: „Kas mane laiko? Svajonė kada 
nors pasiekti idealų pasaulį vilioja“ (195 p.). Taigi idealizavimas, nu- 
simanimas savo vertės kelia žmogų ir negali jo palaužti nė skaudžiausi 
pergyvenimai. O jos mylimasis Garmus nusižudo, nes nieko kil
nesnio nežinojo už kūno meilę, ir autorė jo net nesmerkia, kadangi: 
„jei nėra širdyje ugnies kam nors kitam, kaip tik savo vardui ar tur
tui... jeigu nėra noro gyvent ar mirt dėl ko nors... plačiau, kaip 
pavyzdžiui — savo artimo arba dėl savo žemės gimtos, ar dėl daugy
bės kitų daug svarbesnių dalykų už save vieną — niekas neišgelbės“ 
(205 p.).

Nereikia suprasti, kad autorė propaguoja žudymąsi, bet tik nori 
parodyti, ko žmogus sulaukia be kilnesnių norų, be idealizmo — su
pūva dvasia ir žūsta.

Antra veikėja Gunda — švelni moteriškė, didžiai atsidavusi vy
rui, mylinti vaiką, bet vyro nesupranta ir dėl to: „smuko vis gilyn į 
miesto poniučių luomą, kur nežinoti, kokios spalvos bus tuo tarpu 
madiškiausios ir kaip šįmet antakiai karpomi — laikoma šimtąkart 
sunkesne nuodėme, kaip nieko neišmanyti apie savo valstybės eks
portą arba Nobelio premijas“ (273 p.). Ir kol jos vyras Rubikas be
prasmiškai leido vakarus klube, ji merdėjo ir jis pats „sirgo“, nes 
norėjo, bet nemokėjo atsikratyti tuo dumblinu provincijos gyvenimu. 
Tik kai po sunkios ligos ėmė busti gyvenimo jėgos, atbudo ir dvasia
— suprato, kad turi būti protingas, suprantąs gyvenimą, jei nori sūnui 
būti daugiau negu duonos davėjas, ir ėmė daugiau skaityti knygų, 
galvoti — suprato ir žmonos pasiaukojimą jo ligos metu, ėmė su ja 
dvasiniai bendrauti — ir visas jo gyvenimas pasuko žmoniškumo 
linkme.

Autorė su didele širdgėla konstatuoja mūsų inteligentų susmu
kimą, ir vis dėlto tiki, kad ne visi tokie: „O aplinkui visame mieste, 
gal būt, dar šimtai žmonių su galva ir širdimi gyvena ... Savarankišku 
darbu, mokslu, idealais gyvena“. Ir baigia knygą reikšmingu posakiu:
— „Gana bus žaisti!“ (358 p.). Taip, visi turėtų pasakyti — gana bus
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žaisti — gyvenimas — ne žaidimas, jei esame patriotais ir norime savo 
/kraštą matyti kultūringų tautų tarpę. Gana žaisti ir tik liežuviu malti 
apie tėvynės meilę, vieningumą ir t.t.

Daug gražių minčių pabėrė mums autorė šioje knygoje. Aiškūs 
veikėjai, graži, sultinga kalba -— visa siejasi darnion vienumon. Kas 
mėgsta giliau pamąstyti, mielai skaitys šį romaną.

Ir 1938 m. išėjo straipsnių rinkinys: „Kviečiai ir Raugės“, moterų 
kultūros problemos. . ~

Ir čia autorė nuoširdžiai susirūpinusi moterų dvasios kultūra, ir 
su širdgėla, karčių žodžių negailėdama, daug įdomių problemų svarsto, 
ties kuriomis verta sustoti ir pagalvoti. Knyga daugiausiai tik besi
ruošiančiam į gyvenimą, nes paragins geriau apsisvarstyti, kur eiti, 
ko siekti. Gerai bus paskaityti ir „apkerpėjusiam“ — susmegusiam 
į gyvenimo smulkmenas, nes niekada nevėlu prisikelti. Jei 50—60 m. 
moters daro pusmetinius sušukavimus, trauko antakius —vienu žo
džiu, nenori „atsilikti nuo gyvenimo“, tai argi vėlu susirūpinti ir kil
nesniu dvasios gyvenimu — ir čia neatsilikti. Štai kad ir šeimininkės 
taupumas, kiek gali atnešti naudos, jei jį tinkamai sunaudosime: 
„ . . .ir mūsų šeimininkės taupiau tvarkydamos virtuvės balansą, gali 

* ' 1 •

atlikusiu centu ar litu per ilgesnį laiką nusipirkti sau kokį meno pa
veikslą, kokią gražią knygą. .. O inteligentas vyras ar moteris, būti
nai turi būti toks sąmoningas kultūros rėmėjas ir pagalbininkas“ 
(81p.). ■ į '

Daug svarstytinų klausimų ir vykdytinų patarimų yra šios pilkos 
knygutės puslapiuose.

Orintaitė visuose savo raštuose nuo pirmojo puslapio iki pasku
tinio ištikima savo siekimams — vesti žmones tikruoju, kilniuoju keliu. 
Ypač jai rūpi moters, kaip dažniau gyvenimo skriaudžiamas, pasy
vesnis elementas, ir ji skaudžiai bara tas, kurios jau galėtų daugiau 
duoti kultūrai, nes joms atviras kelias: „Kurios baigiame aukštąjį 
mokslą irgi tik maža dalis pasirenkame idėjinį kelią, o daugumas savo 
įgytąjį mokslą padarome sau tik pelningesnio gyvenimo šaltiniu — o 
tai jau šlykštu. Tada jei gatvių šlavimas būtų pelningesnis už kitas 
profesijas, tai atrodo mes visai neitume jokius mokslus, o išsyk tą 
darbą pasirinktume“ (49 p.) — ironizuoja autorė.

Tai tokią plačią ir gilią vagą varo Orintaitė, kasmet kūrybiškai 
stiprėdama, kaip tikrai talentinga ir gabi rašytoja.

I e v a S i m o n aity t ė.
Ši rašytoja mūsų literatūroje iškilo, kaip perlas išgriebtas iš jūros 

gilumos ir sutvaskėjo talento grožiu. Mažai ir skaitančiai visuomenei 
pažįstama iš karto už pirmąjį romaną „Aukštųjų Šimonių likimas“ 
1935 m. gavo valstybinę premiją.
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Ieva Simonaitytė

„Aukštųjų Šimonių likimas“ — tai atverstas lapas iš mažosios Lie
tuvos gyvenimo — tai lietuviškos dvasios kova su germanizmo slo
gučiu ir brutalia jėga. Tai žaizdotas, kruvinas lapas, bet tikras, realus.

„Seniai seniai jau tėvų tėvams ginklas išdaužtas iš rankų. Seniai 
seniai jau mylimasis kraštas yra svetimtaučių rankose“ (25 p.) — gaili 
rauda skamba Simonaitytės romano lapuose ir mūsų širdyse lygiai 
skaudžiai, atliepia tas skaudus, prarastas laisvės aidas.

Į tolimą, beveik pasaka virtusią, praeitį nuveda mus Simonaitytė, 
kai įžūliai veržėsi vokiečiai melagingu argumentu vadovaudamies: „Čia 
vokiečių žemė, čia vokiečiai ponai“ (82 p.).

Ir žūsta bajoras Šimonis savo paties žemę gindamas; jo šeimą iš- 
skina maras. Paskutinis sūnus Matas, netekęs tėviškės, įsikuria Aukš-

* tujuose. Bet1 vis tolyn plūsta germanizmo banga, net įsigrauždama ir 
į Šimonių šeimas, ir: „Bajorų Šimonių siela serga ir amžius dar sirgs. - 
Neišgydomas skaudulys joje slepiasi“. (79 p.). Labai psichologiškai

- pagauta lietuvių dvasios savybė: liūdėti, ilgėtis, sirgti, bet atviro pro
testo nekelti. Ir Aukštujuose germanizmo slogutis pamažu vis už
gula lietuvišką dvasią, ją spaudžia, o be to, ir likimas kažkodėl toks 
kerštingas, baisus ir paslaptingas gula Šimonis: „O tamsioje bažny- 
čios kerčioje, lyg vagis koks pasislėpęs tupėjo Šimonių likimas. Neiš
mąstoma šypsena išbraižiojo jo veidą“ (105 p.). Ir tas likimas dažnai 
paraližuoja valią ir veda tokiais takais, kuriais žmogus savo valia neitų. 
Jis yra lyg ta graikų Moira. Dėl to daug vargų, nelaimių praskrenda 
per Šimonių galvas, bet vis dėlto jų paskutinioji atžala,— liguistoji 
Roželė, — išvysta naują aušrą — laisvės aušrą.

' 565

25



Turtinga kalba, savotiška sintaksė, gražūs gamtos vaizdai, ir 
tas ypatingai švelnus, visa romaną persunkiąs, kaip pavasario šilima, 
romantiškas poetiškumas, kuris tyliai sruvena tarp eilučių, maloniai 
nuteikia skaitytoją ir suteikia tikrą estetinį pasigėrėjimą. Ir papras
čiausi daiktai, magiškos plunksnos paliesti, atgyja: „Dažnai lenkiasi 
svirtis, girgždėdama semia ji gaivinančio šalto vandens ir teikia jį troš
kulį kenčiantiems. Noriai lenkiasi svirtis į gelmę yis tą pačią girgž
dančią savo dainą niūniuodama, o atsitiesdama ir dunksterėdama į 
žemę, atsidūsta ji lyg senelė, kuriai, berods, jau sunku lankstytis ligi 
žemės, rankioti pagalėlius, o tik mielai ji tatai daro (95 p.). Arba: 
„Nesitverdamas linksmybe, atitrapsnoja baltas, jaukus avinaitis, smal
sus jis, jam įdomu sužinoti, kas ten sėdi. Ilgai stovi jis ir spėja. Ir 
su koja trenkia į žemę lyg pabaidyti norėdamas .. . Pažinęs šeimi
ninką, papurto galvutę ir šuoliais nulekia pas skaudžiai verkiančią savo 
motiną“ (121 p.). Kokie gražūs, nuotaikingi vaizdai, nes visi persunkti 
širdies šilima, ir nenoromis šypsaisi iš to avinaičio . ..

Perskaičius romaną, ištisa eilė asmenų, kaip Matas ir Auskis Ši
moniai, Urtė, Etmė, Heincas (suvokietėjęs Šimonis), Roželė — visi 
lieka gyvi atmintyje — tokie jie tikri, gyvenimiški ir ryškūs.

1938 m. Simonaitytė pasirodė su nauja knyga: „Pavasarių audroj“, 
mažosios Lietuvos laisvės kovos. ~

„— Bet sakyk, tėtuk, kokių kovų tada reikės? Juk visi, kas čia 
gyvena, yra lietuvninkai. Daug jų nemoka nė žodžio vokiškai. Tai 
prieš ką ir kodėl reikės kovos?“

Senis Buivydas pakelia ranką, ji dreba iš senatvės, ji ieško Ad- 
vės galvos. Kieti, krumšliuoti pirštai, negrabiai globsto Advės plaukus 
ir veidą ir dar labiau pabarškusiu balsu jis sako : '

,,— Tu daug daug kentėsi!“ (102 p.).
— Tai sakyk, tėtuk, kam tos kovos, prieš ką? — norisi kiekvie

nam lietuviui paklausti kartu su Simonaitytės veikėja Adve, dar ir 
dabar, kai mažajai Lietuvai patekėjusi nauja aušra. Bet akyse šmėkšteli 
tas slibinas, kuris laiko apžiojęs mažąją Lietuvą, kaip kad Aukštu
muose laikė Šimonis. Pikto brutalaus germano sėkla taip puikiai išsi
kerojo per 500 m., kad gal dvigubai tiek reikės, kol nueis tas valktis 
nuo akių lietuvninkams, kurie vokiškai nemokėdami, o betgi Vo
kietiją garbina. Taigi autorė mums parodė netolimus laikus Klaipė
dos išsivadavimą.

Advė Perkamytė — susipratusi lietuvaitė, kurios gyvenimą su
ėdė ne tiek meilė (ji mylėjo Dagių Jonį, kuriam neleido vesti motina, 
turėdama pyktį ant Advės motinos), kiek suvokietėjusių lietuvninkų 
šnairavimai, persekiojimai.
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A. Gustaitytė-Salčiuvienė

Našlaitė Advė buvo gera siuvėja ir sau dailiai pelnėsi duoną, kol 
neprisidėjo prie lietuvninkų.

,,— Žemaitė eina! — sako pravažiuodamas ūkininkas.
— Žemaitė, e, žemaitelka, vyžinas apsimauk, kam avi kurpes? 

— prišaukia berniokai. ■* *■ \
— Ar jau turi naujos veislės utėlių? — by koks siuvėjas, ar bat

siuvys“. (117 p.).
Tai šitoks traktavimas lietuvės iš suvokietėjusių pusės, ir kartu 

ji netenka duonos —. niekas nebeduoda siūti žemaitei.
Liūdnai Advė baigia gyvenimą: įkrinta į upę, nešdama sukilėliams 

maistą, apserga ir miršta, bet jau laisvės pranašai nušviečia jos gyve
nimo pabaigą, ir Dagių Jonis irgi savo krauju palaisto Lietuvos žemelę.

Pamažu, nuosekliai vystosi veiksmas, dviejų širdžių meilės per
pintas. Charakteringi mažosios Lietuvos buities vaizdai, gražūs gam
tos aprašymai, klaipėdiečių būdas, gyvenimas — visa gyvai domina 
skaitytoją.

Simonaitytė iš > karto užkariavusi skaitytojų simpatijas ir toliau 
jas sau pasilaiko. Laukiamas yra naujas romanas „Vilius Karalius“, 
kurio nuotaikingą ištrauką jau skaitėme „Žemaičių“ antologijoje.

Iš karto pasirodė su didoku romanu „Laiko laiptai“ 1931 m. Sis 
romanas — meilės romanas. Veikėjai ką tik mokyklos suolą palikusios 
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gimnazistės ir įvairūs daktarai, inžinieriai, studentai. Fonas — Di
džiojo karo metai. Autorė norėjo parodyti, kaip įvairiais keliais nuėjo 
gimnazijos draugės ir kaip veikė jų gyvenimą karas.

Antras romanas išėjo 1932 m. „Vingiai“. Siame romane keliami 
du klausimai: meilė ir moters išsilaisvinimas. Galų gale vyriausia 
veikėja Aldona iškyla į pačias viršūnes ir parodo, kad moteris ne 
prastesnė darbininkė už vyrą. Inteligentijos gyvenimas pilkomis spal
vomis nupieštas.

1933 m. išėjo romanas „Juozukas“, iš 1863 m. sukilimo. Pats su-

St. Vaineikienė

' kilimas labai bendrais bruožais pavaizduotas, tik viskas pinasi apie 
Juozuko ir Katriutės meilę.

1935 m. išėjo romanas „Voras“, kuriame sprendžiama šeimos 
pakrikimo problema. Parodomas vyras — „voras“, kuris čiulpia syvus 
iš kitų širdžių. Viskas baigiasi laimingai — „voras“ nušaunamas, o 
vyriausia veikėja Elena išteka už mylimojo.

A. Gustaitytė-Šalčiuvienė savo romanuose stengiasi iškelti gy
venimo negeroves. Rašo gana lengvu stiliumi, be ypatingų puošmenų, 
kartais visai nuoširdžiai.

Sutašė Vaineikienė.
' ' . •

Vėl staigmena. Pagyvenusi moteris iŠ karto savo raštais užintri- 
gavo skaitytoją. 1935 m. išėjo jos pirmoji knyga „Iš praeities kovų“ 

568 . 
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I d., lietuviškos knygos kryžiaus keliai; ir 1936 m. II dalis. Visi atmi
nimai apima trumpą laikotarpį nuo 1900-—1905 m. Lengva, beletristine 
forma parašyti, prabėga pro akis paskutinieji spaudos draudimo me
tai; tą žūtbūtinė kova su rusų priespauda. Antroje dalyje supažindina 
su Sibiro tremtinių gyvenimu. Gyvai aprašyta taiga, Lenos pakrantės. 
Skaitai ir negali atsitraukti iki galo. Stilius lengvas ir vaizdingas.

„Temstant, susėdę aplink gęstantį aukurą, kiekvienas savaip, 
raudojome. Tamsi taigos siena nejaukiu žvilgsniu sekė mus. Vanduo 
tyliai pliuškeno į pauzko grindinį. Tylėjo išblyškusi šiaurės naktis.

i

Karol ė Pažėraitė

Juodavo aukštas siluetas palydovo, atsistojusio priekyje pauzko su 
ilga kartimi, matavusio upės dugną. Plaukai ir barzda vėjelio šiaušiami, 
darė jį panašų į šiurpulingą senį — mirusiųjų palydovą: mūsų pauz- 
kas labiau buvo panašus į plaukiantį grabą, kaip į laivą“. (129 p.).

Koks ryškus, plastiškas vaizdas — nors paišyk. Ir junti visą lie
tuvio sielos gėla, visos tautos skriaudą — už lietuvišką, — nekalčiausio 
turinio knygą, — už tūkstančių kilometrų ištrėmimas. Ir šios knygos 
turi dėl to ir nemaža auklėjamos reikšmės.

1937 m. Vaineikienė jau išleido didoką romaną: „Grafas ir žmo
nės“, —, XIX a. pabaigos. Čia eina kova tarp tiesos ir netiesos, tarp 
visą galią turinčio grafo ir visai beteisių kaimiečių. Galų gale grafas 
visą kaimą išvaro nuo nuosavos žemės. Grafas išėjo jau beveik ne 
žmogus, nes jokio gėrio kibirkštį ės neparodyta jo sieloje, bet kai-
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miečiai, — nors autore jiems visas savo simpatijas sudėjo, — išėjo 
visai natūralūs.

Daug yra gražių gamtos vaizdų, ir gamta neatskiriamai susijusi 
su žmogaus gyvenimu:

„Šilta pavasario naktis vis labiau tirštėjo. Balzganas rūkas slinko 
arimais ir šutirštėjo, užgulė paupio slėnį, kur kartkartėmis klyksnojo 
pempė. Onikė, išgirdusi, kaip sukruvintą ir supančiotą Vincą nusivedė 
kazokai, aiktelėjo“ (241 p.).

Gamtoje — tirštėjantis rūkas, ir klykčiojanti pempė... Žmonėse 
— augantis skausmas dėl grafo daromų neteisybių ir Onikė, lyg ta 
klykčiojanti pempė, su širdį geliamu verksmu — gražus paralelizmas.

Arba štai, koks puikus ryto vaizdas: „Tolumoj šmėkštelėjo tamsios 
medžių viršūnės, ir namų stogai tarsi paplukę priputojusio pieno klane.

Rausvi aušros gaisai paplito rytuose ir staigiai, vienas po kito, 
ugniniai saulės spindulių iešmai išsitiesė žydrėjančiame dangaus 
skliaute. Tekėjo saulė šviesos kamuoliu pakildama ir gaivia šilima 
prikeldama įmigusį pasaulį.

Pabudęs gandras atsistojo lizde. Atmetęs savo ilgą kaklą, sutarš
kėjo, skardžiai pradrėksdamas didingą rytmečio tylą. Sučirškė kažkur 
tupėję žvirbliai, nusipųrtindami rūko rasos apklotus sparnelius. Aptin- 
gusios varnos, suplasnojusios, kranksėdamos, būriais leidosi ant su
purentų arimų. Rūkas, nuslinkęs, susimetė į paupio slėnius ir, saulės 
spindulių užgautas, tirpo. Grioviai, patvinę pavasario vandenimis, 
apsistoję skubėjo į daubas. Kai kur garavo puvėsiu šilima išvežti 
mėšlai.

Raudys, nesitverdamas, sustabdė arklius. Ji traukė savosios žemės 
ilgesys“ (206 p.).

Čia nuotaikingas, pilnas širdies šilumos, vaizdas ir kartu Raudžio 
savosios žemės ilgesys.

Vaineikienės romanas — širdingas, natūralus, persunktas didžia 
žmonių meile, užuojauta, giliai mus jaudina ir suteikia tikro grožio.

Karote Pažėraitė,
1936 m. išėjo jos apysaka „Nusidėjėlė“, kur aprašyta įvykiai iš 

tremtinių gyvenimo Didžiojo karo metu. , ■
Janė, ta „nusidėjėlė“ —- negraži, nevikri, motinos nemylima mer

gaitė, kurią visą laiką graužia „nuodėmė“ (suvalgė porą aviečių prieš 
Komuniją), bet gražesnės, jautresnės sielos, negu „vikriosios“. Ir be
veik visi Pažėraitės parodyti teigiamieji tipai yra gamtos nuskriausti.

Yra daug nuotaikingų, ryškių vietų, gražiai pavaizduotas brolis 
Tadas, jo mirtis. Stilius be prašmatnumų, lygus. Knygoje, berods, 
daug autobiografinės medžiagos. • *
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Jumoriste, pasižymėjusi nuotaikingais, sąmojingais feljetonais. Fel
jetonų išėjo dvi knygos : „Ant ko ir pasirašau“ ir „Važiuojam“. Autorė 
pajuokia: tuštybę, girtuokliavimą, neištikimumą, nesąžiningumą, pū- 
timąsi ir kitas žmogiškas silpnybes ar nedorybes.

Paskutinių laiku pasirodė romanas „Korektūros klaida“ irgi 
jumoru persunktas. Čia autorė daugiausia ir gana nuoširdžiai ir pati 
iš savęs juokiasi. Parodytas Paryžiaus gyvenimas tik iš kavinės lango 
ir aprašytas buvojimas jame ir meilė su negru Morisu.

Dar yra išleidusios knygų: Rutelionienė — „Klaikuma“, 4 dalių 
romanas; „Šventieji rūmai“—2-jų dalių romanas; „Protas, širdis ir ran
kos“, „Tariamos plaštakės ir motėrys“, „Vadovas“. Be to, reikia pa
žymėti A n t oni j ą Ž a g r a kali e n ę, didelę kultūros darbininkę, 
praturtinančią mūsų literatūrą vertimais. Jos išverstos knygos: „Ritos 
palikimas“ I—II d., „Žydinti lazda“, „čigonėlė“, „Brigita“, „Haga- 
ros sūnus“, „Varpas“, „Dvi meilės“ ir kt. Tai vfs vertingos knygos ir 
gražiai išverstos.
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Johannes Linnankoski

Piligrime
Bus svečių!*)
Oho! Dėl ko gi?
Nagi, katelė sėdi ant slenksčio ir prausiasi.
Olavas mintyse paskendęs drožinėja. Tylu, lyg bažnyčioje,, tesi

girdi tik, kaip peilis pjauna medį ir,kaip sieninis laikrodis palengva 
tiksi.

Tikrai bus svečių!
IŠ kurgi taip?
Kai katelė daug kartų snukelį prausia —
Reiškia retus svečius ateinant!
Olavas toliau dirba kastuvui kotą. Baltas drebulės medis, bal

tos rankovės jo marškinių, kuriuos Kyllikkija plovė. Kyllikkija iš
ėjo į sodžių.

Svečių, svečių ateina!
Neveltui! L,
Jau žingsniai prieangyje taukši!
Durys sugirgžda, katė išsigandusi nušoksta nuo slenksčio, Ola

vas pakelia akis.
Įėjusioji — jauna moteris, miestietiškais drabužiais, aukštyn su

segtais plaukais, Tokietiška vasariška skrybėlaite — burnos kampu
čiai ironiškai šypsos.

Valandikę jį stovi neapsispręsdama, lyg: ieškotų, kaip pradėti.

*) Čia paimtas vienas skyrelis iš verčiamo lietuvių kalbon J. Linnankoski 
romano „Laulu tulipunaisesta kukasta“ (Daina apie raudonąją gėlę), Linnankoski 
yra vienas garsiausių suomių rašytojų, kuris daugiausia skaitomas ir vertinamas 
užsieniuose, Gimęs 1869 m. ir miręs prieš pat Didįjį karą 1913 m. Savo karjerą 
pradėjo žurnalistu, bet 1900 metais įvyksta persilaužimas ir, jis atsideda lite
ratūrinėms studijoms. Po trejų metų darbo 1903 m. jis išleidžia pirmą savo vei
kalą „Amžinoji kova“, Kaino ir Abelio idėjų dramą. Bet galutinai Linnankoski 
garbę vainikuoja 1905 metais pasirodęs romanas „Daina apie raudonąją gėlę", 
dabar jau išverstas į daugybę svetimųjų kalbų. Tai himnas jaunatvei, meilei ir 
gamtai. Jame patraukiančiu stiliumi aprašoma lengvabūdžio Olavö meilė ir 
josios vaisiai. Vertėja.
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— Labas! — pagaliau pasakė ji labai šeimyniškai. Priėjo prie 
Olavo ir padavė jam ranką. z

Tylėdamas Olavas ją apžiūrėjo nuo galvos iki kojų — jis manė 
ją pažįstąs, manė nepažįstąs — jis nenori jos pažinti.

. — Oho, ko taip išpūtei akis? Gal tu manęs nebepažįsti— savo 
,, vienintelės“? — Ji trumpai ir ironiškai nusijuokė. — Gal būt, tu 
tiek daug turėjai Šermukšnio uogų ir kitų medžių, uogų ir gėlių, 
kad tu jų nebeskiri?

Kastuvo kotas sudrebėjo Olavo rankose ir jo veidas pasidarė toks 
baltas, kaip jo marškinių rankovės.

Moteris nusijuokė tiesiog jam į veidą ir nesivaržydama atsisėdo 
ant minkštasuolio. ~

— Taigi dabar sėdime ir žiūrime į viens kitą, anksčiau nežiū
rėjome iš taip toli — arba? ...

Olavas susmuko ant savo kėdės ir nieko neatsakė. Jis tik žiū
rėjo į ją.

— Ar ji namie, tavo kunigaikštienė? — paklausė ironiškai moteris.
— Ne, — iš gilumos iškyla Olavo balsas.
Moteris šitai pastebi ir išsitiesia.
— Gerai! — pasako ji įžūliai. — Su ja aš neturiu kas veikti, bet 

mudviejų tarpe yra kas išsiaiškinti. Gal būt, jai visų geriausia.. . aš 
nebūčiau jai miela viešnia. — Šitai skambėjo aštriai, skaudinančiai, iš 
jos besišypsančių lūpų.

Olavo širdis-suskilo į dvi dalis, viena sustingo į ledą, prieš tą, kuri 
čia sėdi ir kalba, o antroji pusė užvirė nuo žodžių, kuriuos ji pasakė 
apie Kyllikkiją. Jis nori atsakyti: ,,Kalbėk ką nori, bet saugok lie
žuvį, kai kalbi apie Kyllikkiją“. Bet moteris jau tęsia toliau:

— Nėra prasmės Čia iškilmingai sėdėti, aš atėjau, kad tave po 
ilgo išsiskyrimo pamatyčiau. Ar mes negalime, vėl kalbėti apie meilę? 
Gal būt, dabar aš apie ją galėčiau irgi kalbėti.

Kai Olavas žiūri į jos įžūlų, ironišką veidą ir girdi trumpą pasi
kartojantį juoką, sustingsta ir antroji jo širdies pusė į ledą.

Bet staiga ironija ir juokas pranyksta iš jos veido.
— Fui, kokie jūs niekšai! — šitai aš sakau dėl to, kad dabar aš 

jus pažįstu! — sušunka ji garsiai ir sutrypia koja į aslą.
— Visi jus esate gyvuliai, tik tuo skirtumu, kad vieni turite ra

gus, o kiti ne, bet šitai dalyko daug nepakeičia... .
■ ■ ■

Ak taip, tu spoksai į mane? Taip, gerai įsižiūrėk, tu taip pat iš 
tokios rūšies, nors tu, gal būt, ne visai nupuolęs, taip kad su tavim 
dar galima kalbėtis... Paklausyk, — ji pašoksta ir prisiartina prie 
Olavo.
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— Aš negerbiu jūsų, aš jūsų visų nekenčiu, aš jums visiems ga
lėčiau išdraskyti akis ir tau visų pirmiausia!

Laukiniška neapykanta dega jos didelėse rudose akyse ir jos 
veidas taip natūraliai iškreiptas, kad Olavui atrodo, jog jis stovi prieš 
furiją, o ne prieš žmogišką būtybę.

— Ir jūsų meilė. — Ji sarkastiškai nusijuokia ir vėl susmunka ant 
minkštasuolio. — Taip, apie ją jūs galit visą dieną šnibždėti; kaip 
kvailiai jūs pučiate ragą, kol mus taip apkvaišinat, kad kaip žvėrys 
ant grobio galite mestis. Ar aš turiu pasakyti, ką jūs mylite? Taip, 
patys save, jūs niekšai. Mes tik lėlės ir meilios katytės, su kuriomis 
jūs žaidžiate, jūs, kaip išalkę vilkai. Jūs tik vieno tegeidžiate, visi jūs.

Ji kalba tokia aštria ironija, kad Olavui nė mintis neateina gintis, 
jam rodos, lyg jis būtų baudžiamas, gal būt, kiek per aštriai, bet vis 
dėlto užtarnautai.

— Kodėl tu nieko nesakai, kodėl tu neginisavo giminės? Arba 
išmesk mane, jeigu aš jus šmeižiu, jus kvailius! Kas gi tai, ką jūs 
mums siūlote? Kūnas. Ir kas daugiau? Dar kartą kūnas. Fui. Iš 
pradžių jūs ateinate pas mus tokie švelnūs ir elgiatės taip gražiai, bet 
po to . .. po to jūs nusisukate ir norite ramybėje miegoti...

Ji žiūri neapykantos žvilgsniu į Otavą, akimirką sėdi rami ir 
laukia atsakymo.

— Ko tu raitais, kaip serganti katė, ką tu manai? Taip, taip, 
tu tikrai gyveni krikščioniškoje moterystėje, monogamijoj. Taip, jūsų 
krikščionybė nuostabi. Jūs galite kaip gyvatės odą pakeisti? Ne, vis 
dėlto jūsų troškulys nepasotinamas. Ir jūsų žmonos? Ar aš turiu 
pasakyti, kuo jūs jas patys laikote? Tokiomis pat, kokios mes ir 
kitos kad esame ... Taip pat ir jūsiškės .. .

Tamsus raudonumas perbėga Olavo skruostais ir jis sušniokščia:
— Tu esi...
— ...įžūli, tai aš_pati žinau, — pertraukė jinai jį. — Bet nie

kada tokia įžūli ir žiauri, kaip jūs vyrai. Moterystė jums tinka — tuo
kart vaikai gerai aprūpinami. Ar kas nors iš jūsų dargi nepasiūlė, 
kad valstybė turėtų auginti jūsų vaikus .. . taip, kad meilė būtų laisva 
ir graži? ’-r- žinoma, mes turime jais rūpintis ir valstybė tam turi 
duoti pinigų — cha, cha, didysis Dieve, kokie ritieriški ir garbingi 
jūs esate! Iš kurio gyvulio šituos papročius perėmėt?

Olavas sėdi ir kaip paralyžuotas stebi jos susijaudinimą. Jam 
atrodo, lyg iš po šios maskės būtų galima pamatyti jauną, vaikišką 
mergaitę, nedrąsiomis, pasitikinčiomis akimis ir ilga kaštanine kasa 
per pečius .,

■? . ■ *
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lapės ir vilkai 1 Bet ar aš turiu tau pasakyti dabar,kadang 
kas me:

Ant. Žagrakalienė

— Ne, nebandyk,— sušunka moteris kietu žvilgsniu. — Aš ži
nau, ką tu manai. Tu bodies manim, tu klausi, ar aš tebesu ta pati 
maža mergaitė, kuri kadaise sėdėjau tau ant kelių ir žiūrėjau į tave 
kaip į savo Dievą. Ne, ne, tokia aš nebesu, — tik kartelis teliko. Ar 
tu negali šito suprasti?... O, mes esame nedėkingos ir neteisingos ir 
šiurkščios ir dar daugiau, jeigu tu nori, — mes pasidarome hienomis,

i jūs esate 
s iš tikrųjų esame— esmėje? — Ji atsistoja nuo minkštasuolio, 

greit pereina kambarį, atsisėda netoli Olavo ant kėdės ir kalba tyliu, 
svariu balsu, tarsi žodžiais ir žvilgsniu norėtų plakti.

— Mes esame m o t e r y s, supranti tai? Ir mes ilgimės meilės, 
mes visos, gerosios ir blogosios. Arba ne, nėra mūsų tarpe gerų arba 
blogų, mes vienu laiku esame ir geros ir blogos. Visos mes ilgimės 
meilės. Bet kaip?... Šitai tu vienok turėtum žinoti, atsakyk man, 
kaip prieš savo Dievą, ar nors viena vienintelė mergaitė, su kuria 
tu draugavai, geidė tavo kūno — atsakyk man, bet nemeluok.

— Ne, ne, su tuo aš turiu sutikti, — sųšnibždo Olavas sujau
dintas.
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— Gerai, kad tu nors mažų mažiausia esi garbingas. Ir kaip tik 
tame yra esmė, kuri mus vienus nuo kitų skiria: jums kūnas alfa ir 
omega, bet tik ne mums. Mes galime taip pat ir jo trokšti, jeigu tam 
esame sužadintos, bet tai, ką mes pačios savo širdies gilumoje gei
džiame, šito mes negaunam — jūs mums teduodate tik svaigulį, nieko 
daugiau. Ir mes esame geros ir ištikimos kaip vaikai, mes būname 
apviltos, bet nenustojame tikėtis. Mes ieškome ir prašome kaip elge
tos, kol pagaliau pamatome, kad nieko kito iš jūsų negalime gauti 
kaip tik glamonėjimus ir pabučiavimus...

Olavas atsiduso, jam atrodė, lyg akimirkai ant jo ilsėtųsi bota
gas, bet kiekvienu atveju galėjo vėl pakilti ir iš naujo užsimoti.

— Tokie jūs esate, jūs paimate mus, bet kodėl jūs mūsų nepasi
laikote? Kodėl jūs mums teduodate tik sutuoktuvių žiedą, arba pi
nigus, arba gražius drabužius — kodėl mes negalime gauti jūsų pačių, 
taip, kaip mes norėtume ir kaip mes jūsų ilgimės? Ar jūs nesupran
tate, kad meilė mums reiškia visą gyvenimą, o jums tėra tik laikui 
praleisti? Bet jūs nesuprantate, jūs tvojate mums į krūtinę ir nu
einate savo keliu egoistiškai išdidūs.

Peleniniai pilku veidu sėdi Olavas ir jo akių vokai nervingai 
trūkčioja.

Ironija nuo moters veido pranyksta. Kieti bruožai pasikeičia. Ji 
ilgai tyli, ir kai vėl ima kalbėti, jos balsas skamba minkštai ir vir
pančiai.

— Ir tu to nesupranti, Olavai. .> Aš žinau, kas tavyje dedasi. Tu 
klausi, ko aš noriu iš tavęs, jeigu tu su manim pasielgei taip, kaip su 
kitomis pasielgdavai. Tu teisus, vienok tu stipriau ir nuoširdžiau 
buvai su manim susijungęs, kaip su kitomis. Ką man reiškia tos, 
kurios yisos menkavertės, ir man vis tiek, ar jos egzistuoja, ar ne. Bet 
mane su tavim surišo tvirti raiščiai, nors tu šito nesupranti. Olavai, 
kai aš sėdėjau ant tavo kelių, aš jaučiau, kad mano kraujas priklauso 
tau, ir šito jausmo aš niekada nepraradau. Tavęs aš ieškojau per 
šituos visus metus, tavęs ir užsimiršime ilgesio, kurį tu mano sieloje 
sukėlei. Apie tavo milavimus aš galvojau, kai tavo plėšiko rankos 
mano kūną paliesdavo. Su tavim vienu aš gyvenau ir nusidėjau.

Olavo kakta apsidengė baimės prakaitu. „Aš viską suprantu“, 
norėjo jis sušukti, „dabar aš viską suprantu“. Bet jis negalėjo nė 
vieno žodžio ištarti.

Moteriškė buvo priėjusi arčiau ir žiūrėjo į jį ugninomis akimis.
— Viešpatie, nebūk toks nusiminęs, — sušuko ji ir puolė prieš 

Olavą ant žemės, apkabindama jo kelius. — Aš ne tave vieną kaltinu. 
Aš maniau galėsianti tau akis išplėšti, ne, ne, šito aš nepadarysiu. 
Aš apkvaišusi, mes visi apkvaišę, visi nusikaltome. Nesibodėk ma- 
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nim, neatstumk manęs, aš esu biauri ir bloga, bet pagalvok, aš juk 
tave mylėjau, tik tave, ir nieko" kito.

Olavas raitėsi skausme, jam atrodė, tarsi jo visas prabėgęs gy
venimas pasikeitė į juodą gyvatę, kuri dabar per jį šliaužė ir norėjo 
nusmaugti.

— Leisk man čia tik akimirką pasilikti, neišsisuk iš manęs, tik ’ ■ • ■ * ' *’ ■ . *. ■ 
akimirką, aš tuojau išeisiu. Nepyk, aš nesiskundžiu tavimi. Tu 
nežinojai tuokart, kokia aš iš tikrųjų esu <— mes nežinojome nieko, 
visai nieko.

Ji tylėjo ir ilgai žiūrėjo į Olavą.
— Vieną man pasakyk, — paprašė ji po valandėlės, — ar ir kitos 

čia buvo pas tave? Taip, aš matau iš tavo akių, taip, taip jau turi 
būti, nė viena iš visų, kurias tu turėjai, negali tavęs pamiršti. Ak, 
jeigu tu būtum toks, kaip kiti vyrai — šių nenorima bepamatyti. Bet 
tu buvai... taip, tu buvai tu, ir mes visos turime grįžti pas tave, nes 
tu pasiėmei mūsų širdį. Dažnai mes manome, kad nekenčiame tavęs, 
bet ne, taip nėra. Ir jeigu gyvenimas mus nuskaudžia, mus pražudo, 
tai mes grįžtame pas tą atgal, kuris . . . kaip galėčiau išsireikšti, kuris 
kaip bažnyčia ... bet ne .. .. Mes kaip piligrimės į šventą kelionę ... 
kad išpažintume savo nuodėmes, kad pagalvotume apie visa tai, kas 
buvo tyra ir gražu... kad išsiverktume dėl to, ko nebegali būti — 
kas nepastovu...

Jos balsas užsikirto. Ji numetė kastuvą, kurį Olavas vis dar laikė 
rankoje, į šoną, taip, kad jis bildėdamas nukrito ant žemės.* Sučiupo 
jo rankas ir verkdama paslėpė jose savo veidą.

Olavui atrodė, lyg prietema juos būtų apgaubusi. Jis sėdėjo ne
judėdamas, smakras sunkus nusviro ant krūtinės, iš akių lašėjo ašaros, 
kaip kad pavasarį varva tirpstantis sniegas nuo stogo.

Valandikė praėjo. Pagaliau moteriškė pakėlė išverktas akis, atsi
sėdo prie Olavo kojų ir tarė žiūrėdama jam į akis:

— Nepyk ant manęs, Ola vai, aš turėjau pas tave ateiti ir numesti 
visą tą sunkenybę, kuri buvb prislėgusi mano širdį, aš buvau tokia 
nelaiminga. Kai dabar tave matau, aš jaučiu, kad tu taip pat savo 
naštą nešei. Atleisk man visa, ką šiurkštaus ir kieto aš tau pasakiau. 
Ar tu nesupranti, jeigu aš šito nebūčiau pasakiusi, iš viso nieko nebū- 1 
čiau galėjusi pasakyti, bet tuojau, kai tik tave pamačiau, būčiau pra
virkusį... Sakiau ką nors apie tavo žmoną? Ne, ne, aš neturiu jai 
neapykantos, aš pati nebežinau, ką sakiau. Bet dabar man geriau, 
dabar, kada aš tave vėl pamačiau.

Jo& žvilgsnis nukrypo nuo Olavo ir paniuro tolumoje, lyg ji viena 
čia sėdėtų ir prietemoje svajotų.
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—- Klausyk, Olavai, — tarė ji po valandėlės su keistu žvilgsniu 
akyse, — ar knygose neparašyta, kad atgailautojai su viltimi grįžta iš 
savo piligrimiškos kelionės?... Taip? — Ji krūptelėjo, lyg būtų iš 
sapno pažadinta.

— Jeigu aš dabar grįžčiau namo ? .., Ką dėl to pasakysi, Ola- 
vai? Tėvas ir motina manęs laukia. Aš gerai žinau, kad jie mane 
mielai priims, jei tik äs grįšiu namo, vis tiek, kokia aš būsiu. Ar 
žinai, Olavai, aš dvejus metus nebuvau namuose. Ak, ir kokia aš 
tik ir nebuvau šituo laiku!... Taip, aš tuojau padarysiu, tuojau, bet 
leisk man akimirką čia pasėdėti ir pažiūrėti tau į akis... kaip anks
čiau... Po to aš vėl galėsiu gyventi.

Ir moteriškė ilgai žiūrėjo į jį, bet Olavas sėdėjo ir spoksojo prieš 
save, lyg matytų veidus, pasikeičiančius, kurie kaip tamsūs šešėliai 
pro jį slinko.

,— Kaip labai tu pasikeitei, Olavai, nuo tada, kai aš tave pasku
tinį kartą mačiau, — pasakė nuoširdžiai moteris. — Ar tu daug rū
pesčių turėjai? ...

Olavas nieko neatsakė, jis tik kietai suspaudė lūpas ir didelės 
sunkios ašaros virpėjo ant jo blakstienų.

Moteris susijaudino.
— Toks tas gyvenimas, — tarė ji kimiu balsu ir staiga paslėpė 

savo veidą ant Olavo kelių. •
Akimirką viešpatavo gili sunki tyla.
— Dabar aš eisiu, — pagaliau pasakė moteris. — Armes dabar?..
Ji žiūrėjo į Olavą, kaip kūdikis, nerasdama tikro žodžio, vienok 

su viltimi, kad jis supranta.
■ / ■ ■ .■ • ■ I ■ ■ . ■

Olavas paėmė jos abi rankas.
— Grįžti tu dabar namo?1-— paklausė jis rimtai. 

. , r

— Taip, bet sakyk, ar mes dabar? ...
— Taip! — Olavas atsiduso, paspaudė jos ranką ir atsistojo.
Kai jis lydėjo mergaitę iki durų, svyravo, kaip pasigėręs, atsi

rėmė į staktą ir ilgai žiūrėjo paskui, bet jis tematė tik nakties rūką, 
kuris kilo nuo žemės ir viską vystė pilku šaltu šydu.

Išvertė Antonija Žagrakalienė
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« Nelė Mazalaitė
» ‘ ■ » w 

r • _

Gėlės sutemoje
r-

Vargonų ūžesys lengvas, tolimas,'kaip pavasario bičių atsibudi
mas, ir, rodosi, esi sode, esi namie. Ima saldus nuovargis, beveik 

’ snaudulys, ir nė jokios maldos. Nuo paveikslų ir piešinių margsta 
akys, o visi šventieji tokie pavargę ir geri. Ir štai labai svarbu: ar 
ana palaimintoji lubose laiko rankoje leliją, ar ten angelo balto ap
siausto garankstėtas skvernas?

Kaimyninė ponia, skleisdama maldaknygės lapą, prisitinka alkūne, 
ir Danutė nusileidžia akimis žemyn. — Kaip ji rimtai žiūri į savo storą 
knygą, toji senutė, rodos, ten nėra raidės, o pusė gyvo dangaus. Ir : 
ta, kuri meldžiasi priešakyje, ir ta, kuri stovi atsirėmusi į suolo kampą, ~ 
ir ta, ir kita. Danutė žvalgosi į vieną ir kitą pusę, o bažnyčia pilna, 
ir niekas negano šventųjų lubose. Staiga pajunta išgąstį ir žino, kad 
tai nėra vieta žiovauti neišsimiegojusiems turistams. — Dabar vargonai 
perima kūną šiurpu, kaip šalto kalnų vandens kritimas, ir jaučia, 
stačiai mato kažin ką didelį. — Tie žmonės meldžiasi, jie tiki, ir ta 
mergytė, kuri judina lūpas, žiūrėdama į altorių, ir vyras giliai nusi
lenkęs, klūpąs prie kolonos, ir visi, visi, — jie tiki ne kasdienišku 
sekmadienio tikėjimu — čia pilna bažnyčia nepaprastų laikų maldos. 
Ir dabar ji mato, kad viskas yra kitaip: šventųjų veidai visiškai pasi
keitę, ir žvakių liepsnos turi naują formą. Aname tolimame vitraže 
lig šiol vyniojosi šviesūs debesys ir patenkinti išrinktieji tingiai kilo į 
dangų, — dabar spalvos atgyna, prisiartina ir rodo vaizdus marų iš
tuštintos žemės, kruvinus lavonus, nykius ženklus ant saulės.

Buvo toks vienas vakaras namie, — drėgnas kovo vakaras, kada 
niekur negalėjai rasti vietos: nei teatre, nei kavinėje, netilpai nei gat
vėje, nei savo kieme. Mažoje koplyčioje aplink seną kryžių, dvi mažos 
gimnazistės ėjo keliais, ir mažesnioji tyliu pusbalsiu kartojo tik vieną 
maldą: „Dieve, išgelbėk Lietuvą“. .

Danutė klaupiasi, ir jos galva taip pat nulinksta, kaip ano vyro, 
klūpančio prie kolonos, ir jaučia kad meldžiasi, meldžiasi, kaip galima 
melstis nedaug kartų; meldžiasi kartu su šia tauta; kaip aną vakarą 
šaukėsi Dievo dėl savosios.

Išeinant, per kelių žmonių galvas, pamato klūpojusįjį priė kolo
nos; jo akys atrodo nustebintos. Jis yra regėtas, yra pažįstamas, gal-
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voja, ir eina stumiama žmonių. — Kuriame iš visų tų klajūniškai per* 
eitų miestų yra jis matytas?

Vargonai išlydi neramūs, lūžtančiais balsais — rodos, kas laužo 
vamzdžius. Ir yra keista, kad už bažnyčios durų šviečia tikra, gyva 
saulė. 

• * . • ‘
Saulė upėje virpa nuo kiekvieno vandens krusterėjimo: rodos, 

kad važiuoja per ją, ne per tiltą. Danutė sutrepsi koja ir susijuokia: 
pasirodė, kad vilnis vėl susiūbavo. Pasistovi užsimerkusi prieš saulę 
ir eina toliau, kartkartėmis sustodama.

— Kaip vadinasi dalykai, kurie negali įvykti ir įvyksta? — Ka
žin kas už nugaros ima jos ranką, ir ji krūpteli. Atsisuka per petį.

—Stebuklas.
— Galime taip vadinti. Juk kartais savo kaime tikrojo brolio 

ieškodamas negali surasti. Bažnyčioje pamaniau, kad pradedu ma
tyti dvasias. Seniai jūs Prahoje?

Vakar vakare apėjau miestą nuo Masariko stoties lig Ka
raliaus Vaclovo. O vakarieniavau pas Vašetę. Taipgi žinau, kad 
dabar stoviu ant Karolio tilto.

— Jūs pažįstate visas įžymybes! — šypso jis.
— Šiandieną mačiau jūsų miesto Kūdikį Jėzų, apėjau aplink Ro

tušę, aplankiau senas žydų kapines.
— Koks sugretinimas!
— Galvojau apie Golemą ir mėginau prisiminti Žorž Zand „Kon- 

suelą“.
— Geriau suprasčiau, jeigu kalbėtumėte apie tarptautinę teisę. 

Kur einate?
— Lankau tiltus. Žinote, toks mažas pamišimas: patinka bokš

tai ir tiltai. Norėjau keliauti paupiu ir pereiti visus tiltus, bet kiek 
reiktų laiko, jeigu kas du žingsniai randu ką nors į ką verta žiopsoti 
pusdienių? Mano traukinys išeina truputį po dviejų.

— Vienuolika, — žiūri jis į laikrodį. — Jeigu pabaigsime pereiti 
tiltą — atsiras dar ką nors pamatyti. Galėsiu pavaduoti jums mies
to planą.

Ji juokiasi.
— Žinoma, jeigu nepasitikite----------
— Ačiū! Planas! Gal jūs manote, kad išmanau kaip su juo apsi

eiti? Viskas man atrodo atbulai. Argi būčiau Budapešte klaususi 
jus gatvės, kurioje pati stovėjau.

— Tai buvo linksma, — susijuokia ir jis.
— Ir kaip! Žinote, bijausi perdaug gyvų žmonių, o jūs atrodėte 

toks rimtas, kad drąsiai užkalbinau. Bet to baisaus žvilgsnio neuž
miršiu! ' ■
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— Nežinau, kas labiau pradžiugino: ar tas jūsų mielas išgąstis, 
ar tas antras sakinys, kurį sumurmėjote sau, lietuviškai. ,

— Taip, jūs juokėtės, kai klausėte, ar aš ne vokietė. Ir aš taip 
skubiai išsigyniau.

Jis galvoja kažin ką.
— Lietuvaitė. Jūs pasakėte — lietuvaitė. Ar teisingai ištariu?
— Puikiai! Visas mėnuo, ir jūs neužmiršote. —- Jūs pasidarėte 

tad toks malonus. — „Aš esu čekas/-—pasakėte, — o jūs iš Lietuvos. 
Dobre“. Man rodos, taip?

— Mėnuo ilgas laikas, — šypso. — Paskui, rodos, mėginau atsi
prašyti, kad buvau nemandagus? Bet jūs karštai kalbėjote, kad jūsų 
išvaizda būtų buvusi panaši, jeigu kas jus užkalbintų lenkiškai. Gaila, 
kad tuojau atsirado pusbrolis ir nusivežė mane.

'— Taip. Bet per tą kelioliką minučių mes vis tik buvome geri 
draugai.

— Draugai, — jis prikandą lupą. — Tas vardas čia netinka: nuo 
mūsų amžiaus dienų jis bus nepasitikėjimo ir išdavimo vardas.

Staiga, rodos, saulė pasidarė blankesnė, ir iš kažin kur pasigirdo 
rūstūs vargonai. Danutė iš karto pasijunta nuvargusi: galėtų atsisėsti 
čia pat gatvėje. Nusiima skrybėlaitę, atsisagsto švarką. Vėjas kilnoja 

“bliuzės atvartę, varto plaukus ir klosto, kaip jam patinka. — Paly
dovas žiūri į jos galvą ir sako tyliai:

— Galėtumėm pažiūrėti miesto iš Petrino.
Va, - . , '

— Ar jūs turite laiko? _
— Mes gyvename laukimu, — jo balsas vėl paniuręs, ir jai pa

sidarė baugu už tą jo linksmumą, kuriuo jis atsakinėjo į jos juokin
gas, kvailas kalbas. Rodos, jis pačiam skausmui įsakė juoktis.

Ir tos gatvės, ir tie Saulėti bokštai, ir kiekvienas namas, rodosi, 
apimti to išviršinio spindėjimo, o viduje slepia liūdesį.

—- Ar būtinai turite išvažiuoti?
— O, taip — tėvas labai rūpinasi., >
— Tikrai. Tai yra tiesa — kiekvienas šiuo metu turi būti savo 

namuose.
— Palaukite, noriu pasidžiaugti šituo senu trobesiu. Ar nežinote, 

kas tai?
— Yra dar vienas traukinys į Berlyną, — žiūri jis į tamsias sta

tinio sienas. — Vakare, aštuoniomis.
— Bet tada turėčiau nakvoti ten. t
Jis žiūri į laikrodį.
— Mes perilgai klaidžiojame — laiko ne tiek daug. Norite, pa

pietausime kartu? —. Ir jai pasidaro kažin kaip nepažįstamai ramu — 
toks geras jo balsas.
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Žmonių pilna visur; yra keista, kiek daug pasaulyje žmonių, ir 
visi nori gyventi, ir dabar visi galvoja apie viena. — Laikraščiai, laik
raščiai, laikraščiai. Ir visi skaito.

Jis eina nublyškus ir gniaužo margą, pilną blogų įvykių, nejaukių 
žinių, popierių. ■ _

— Jeigu turi persiimti su piktu dideliu žvėrių,— sako pro su
kąstus dantis, — tai yra aišku, bet kada tyko iškabinti dar neužmerk- 
tas akis tokie maži pasolūnai, kišenvagiai------- — _

Ji žiūri į kryžių, spindintį ant Loreto bažnyčios ir galvoja apie 
Zeyerio legendas, — Inultus. Taip. Kokiam kentėjimų paveikslui po
zuoja šiandien šis gražus kraštas?

Atsisuka ir greitai kalba.
— Manau, kad važiuosiu vakare.
Jis pažvelgia ir valandėlę stapteri — rodos, norėjo kažin ką 

pasakyti.

Palengva temsta ir raudonos gėlės darosi juodos; o neseniai buvo 
saulėlydžiai ir jos žydėjo skaisčios ir atrodė niekada nemirsiančios.

Vėsu, — jis nusivelka apsiaustą ir uždeda ant Danutės pečių.
— Ne, prašau klausyti. -

Ir vėl tas nežinomas neramumas —- dabar toks karštas — per
smelkia visą, kaip apkabinimas. Ne, tai nėra apkabinimas žmogaus
— visą šios šalies žemę pajuntu apglėbiant, ir darosi skaudu, lig ašarų.

Spausdama prie savęs apsiaustą murma:
— Bet jūs nušalsit—------
— Reikia priprasti — apkasuose bus vienodai šalta kareiviui ir 

karininkui. — Tyli. — Taip, mes jau nustojome jausti kaip civiliai, 
ir šiandien universitetas man svetimesnis už kareivines.

Temsta vis labiau, lapai susilieja į krūvą, gėlės netenka formos, 
ir pradeda išnykti žmonių veidai.

Kažin kuriame bokšte muša valandas.
— Niekuomet nebuvo buvę tokios trumpos dienos.
— Taip, — pritaria Danutė, bet jai rodos, kad jiems taip sėdint 

šiame parke, praėjo pavasaris, vasara, žiema, ruduo — praėjo visas 
gyvenimas. Ar kada nors ji gyveno kitur, ar buvo kame kiti žmonės 
taip reikalingi jai, kaip šitas, šitas? —Viešpatie, jeigu jis negrįš iš 
Apkasų — ji nesužinos to, nežinos, kaip ir jo vardo. Bet ji negali 
pajudinti liežuvį paklausti, ir nenori nieko žinoti,

Pasirodo žvaigždės aiškios.ir šviesios; gal būt, jos buvo ir seniau, 
bet nebuvo pastebiamos, lyg kareiviai tolimame kelyje, o dabar pri- 

• j * * .siartino. ?.
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Valė Valsiufiienė
Per

Išbučiavo šalnos 
Lelijėlės žiedą, — 
Per lelijos veidą 
Ašarėlės rieda. 
Byra ašarėlės — 
Rasos krištolinės, 
Verkia vasarėlės 
Radastos šilkinės.

Ir širdis krūtinėj, 
Kaip paukštis benamė 
Daužosi, nors auksas 
Išdabino žemę.

Rauda medžiuos vėjas

Abu tyli, ir yra didelis atstumas tarp jų. Ji bijo pasijudinti: D 
vas žino kas gali įvykti, jeigu ji ištrauktų rankas iš po to apsiausto.

Staiga jis atsisuka į ją — jaučia, ir išsigąsta.
— Kito traukinio nebebus 

šildėte mane, - 
į rankas ir laiko, kaip kažin ką gyva

— Jūs pasiliekate čia. — Ačiū.

- Ačiū, kad su- 
pasveria apsiaustą ant jo peties. Jis paima apsiaustą

— Tuojau, — sako ji beprasmiškai žiūrėdama į laikrodį.
Ir vėl persisveria per langą. — Jis yra toks aukštas, jog galėtų 

pasiekti ją rankomis ir iškelti.
— Kiek laiko truktų, jeigu vienarkliu vežimu keliautumėte į 

Kauną? — šypso jis. — Ir aš būčiau vežėju. Laikyčiau rankoje ilgą 
botagą, bet arklio nemuščiau, ne. O naktį pasiganytumėm svetimoje 
pievoje.

Rodos, sujudėjo jau? Taip%
— Gal būt, mes susidursime ant kokio Nemuno tilto Kaune, — 

jis juokiasi.
— Kad Dievas dabar klausytųsi jūsų! —sako ji, ir junta, virpa 

rankos, o gal traukinys jau eina? —
Eina.
Ir šalimais eina aukštas vyras. Jis dar ištiesia ranką ir laiko savo 

delne jos pirštus.
— O, gal būt, tu buvai paskutinis stebuklas, kurį mačiau žemėje.

— Ar jis kalba taip tyliai, ar traukinio bildesys užmušą balsą. Ir 
jau niekas nebegali eiti su traukiniu?

Greitasis traukinys bėga. Nebesustoja. Ir negrįžta.
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O.B-nė

Vienuolyno tyloje
Kiekviena, kuriai bent trumpai, nors kelias dienas ar net kelias 

valandas teko pabuvoti vienuolyno aplinkoje ir su atvira širdimi pri
klaupti prie stebuklingosios Dievo Motinos Pažaislio vienuolyno baž
nyčioje, prisimename, koks lengvas ramumas apima sielą ir kaip ne
jučiomis mus užvaldo rimties ir susikaupimo ilgesys. Beveik visada, 
kai įžengi į vienuolyno bažnyčią, rodosi, visi mūsų sielvartai, karionės, 
skundų dūsavimai pasilieka ten, už durų — pasaulio sūkuriuose* At
viriausi maldavimai, padėkos, kokių gal niekam kitam nedrįstame 
pratarti, taip palengvina širdį, kad tarytum gyvenimo kasdienybėje 
joks sopulys širdies nebūtų užgavęs. Tad visai suprantama, kodėl tiek 
daug jaunų širdžių čia ieško užuovėjės, priebėgos ir gyvenimo rimties, 
kodėl tiek daug dėkingų jaunuolių, susirišusių amžinais pažadais, kas 
rytas klūpo prieš dangiškąją Motiną melsdamos visokeriopų malonių 
sau, visiems, visam kraštui. Su kokiu nusiteikimu, džiaugsmu ir pa
sauliečių moterų ir mergaičių būriai — studenčių, moksleivių ir paprastų 
darbininkių ateina čia palengvinti savo naštą, nusiraminti ir stiprybės 
pasisemti. Dažna keliautoja, mūsiškė ar užsienietė, atvykusi į Kauną 
leidžiasi ir į Pažaislį, nors ir ne visos vienodų intencijų vedamos — 
vienos čia skuba religiniai nusiteikusios, kitos meno vertybių pasigro
žėjimui ieškodamos, trečios krašto pažinimo siekdamos ir t.t. Ta
čiau kiekvienu atveju Pažaislis yra būdingas, gražus, mylėtinas ir lan
kytinas. Ties juo stabtelėsime ir mes. Kai kalbame apie Pažaislį, tai 
tuo pavadinimu mes sujungiame Pažaislio meno vertybėmis garsią baž
nyčią ir Seserų Kazimieriečių vienuolyną su gražiomis jo apylinkėmis 
ir vingį čia darantį Nemuną.

Pažaislis yra meninio ir gamtinio pasigėrėjimo ir pasigrožėjimo 
kūrinys. Jis yra nuo Kauno 10 km. Apie Pažaislio vienuolyno išviršinį 
grožį Dr. H. Kairiūkšty tė-Jacynienė rašo: ,,Gražioj, vaizdingoj apy
linkėj tarp tylių miškų iškyla jis vienišas, pasislėpęs nuo pasaulio 
triukšmo, ant stataus Nemuno kranto. Tamsiai žaliuojančio pušyno 
fone įspūdingai išsiskiria jo tyrų, harmoningų linijų kopulas ir du 
lengvučiai jį lydį bokštai. Apsuptos iš visų pusių mūrų, ant kalvos 
tarp miškų ir plačių laukų, jis teikia be galo gražų ir poezijos kupiną 
vaizdą“... (Pažaislio vienuolynas ir jo meninės vertybės. 10 p si.).
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*

Pažaislio Stebuklingosios Dievo Motinos paveikslas

Patraukiančiai graži vienuolyno ir bažnyčios išorė tarytum sakyte 
sako, jog vidus neužsileidžia harmonija ir grožiu. Bažnyčios lubos 
ir sienos juodo ir raudono marmuro (kadaise ir grindys buvo marmu
rinės) išpuoštos gipsatūromis, freskomis, kurios vaizduoja Senojo ir 
Naujojo Testamento istorijos įvykius. Ypatingai tikinčiųjų širdis pa
traukia stebuklingasis šv. Dievo Motinos paveikslas iš XIII šimt., 
kuris, daugelio meno žinovų tvirtinimu, esąs Rubenso kūrinys.
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Jau trečias šimtmetis eina prie galo kaip Pažaislio šventovė šviečia 
Lietuvai, milijonus kviesdama atnaujinti dvasią. Jos istorija sako, 
kad Pažaislio vienuolynas ir bažnyčia buvo pradėta statyti 1664 m. 
Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės kanclerio Kristupo Zigmanto 
Paco. Statybos darbai tęsėsi apie 45 metus. Statybai medžiaga — 
marmuras ir kitokia buvo gabenama iš Italijos. Prie statybos dirbo 
žymus architektai, skulptūriai, menininkai. „Pasak legendų, kurių 
daug išliko žmonėse iki mūsų dienų, vienuolyno statyba atsiėjo savo 
steigėjui 2 arba net 8 milijonus lenkiškų zlotų arba 8 statines aukso. 
Vienuolyno užrašuose skaitome, kad negalima esą įkainuoti visų 
Kristupo Paco vienuolynui statyti išleistų lėšų ir jokiuose raštuose 
žinių apie tai rasti nesą galima, nes galutinę, vyriausio architekto jam 
paduotą, statybos išlaidų sąskaitą Kristupas Pacas perplėšęs ir įmetęs 
į ugnį, sakydamas: Ką atidaviau Dievui, tegul jam vienam tebūnie 
žinoma“ (t. p. 6 psl).

Vienuolyną pastačius, jame buvo apgyvendinta 12 kamaldulų 
ordino vienuolių.

Apie tuos vienuolius sakoma: „Kamaldulų ordino vienuoliai gy
veno griežtą atsiskyrėlių gyvenimą vienuolynuose — eremuose, kiek
vienas. savo atskirame namely — celėj. Didesnę dienos dalį jie praleis
davo besimelsdami, skaitydami šv. Raštą ar mąstydami apie šventus 
dalykus. Atliekamu laiku jie dirbo įvairius rankų darbus, augindavo 
gėles vienuolyno bažnyčiai puošti ir naudingas žoles. Beveik visuomet 
jie turėjo tylėti. Valgyti mėsą jiems buvo uždrausta. Jie vilkėjo ilgais 
baltais rūbais, miegojo apsirengę, vaikščiojo basnirti su sandalais, 
turėjo ilgas barzdas. Nei vargonų, nei sakyklų jų bažnyčiose nebuvo. 
Kamaldulai apskritai nedaug tesirūpino žmonių dvasiniais reikalais; 
jiems rūpėjo daugiau savo sielos išganymas. Moterims įeiti į vienuo
lynus buvo draudžiama, išskyrus keletą bažnytinių švenčių dienų 
metuose“ (t. p. 3—4 psl.).

Pacituota kamaldulų gyvenimo charakteristika mums vaiz
džiai parodo, kaip su pakitėjusia laikų dvasia, gyvenimo sąlygomis 
pasikeitė ir šio vienuolyno paškirtis. Tylą ir užsidarymą savyje pa
keitė viešas ir balsingas Dievo išpažinimas; tesirūpinimą vien savo 
išganymu — save ir kitus tiesiu keliu vesti, artimo meilės darbams 
pasišvęsti ir švietimo darbą varyti. Šiandien su dideliu pasigėrėjimu 
matome Seseles Kazimierietes per dienų dienas plušančias, dirbančias 
prie įvairių darbų ir įvairiose srityse. Jos dirba kitiems, tėvynei. Tik 
pradedamos ar baigdamos darbą skuba į savo šventovę Pažaislyje 
atnaujinti dvasią, padėkoti ir paprašyti. Nors dar jų veikimo laikotar
pis visai jaunas, tik nuo 1920 m., tačiau atsiminus tas sąlygas, kuriose 
joms prieš 18 metų teko pradėti dirbti, reikia pasakyti, jog jos padarė 
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Pažaislio vienuolynas

labai daug. 1920 m. Žemaičių vyskupui Pr. Karevičiui pakvietus Se
seris Kazimierietes atvykti iš Amerikos į Lietuvą, teatvyko vos 4 
seserys. Joms buvo atiduotas karo nuteriotas Pažaislio vienuolynas, 
kuris jau nuo 1831 m. buvo rusų dvasiškių žinioje. Pats vienuolynas, 
bažnyčia ir kiti pastatai per karą buvo apdaužyti, apleisti. Daug ką 
reikėjo tvarkyti, remontuoti. Seserys energingai ėmėsi atstatymo ir 
kūrimo darbo. Tuoj ir Lietuvoje atsirado pasišventėlių jaunuolių, 
kurios stojo į glaudžias kukliųjų darbininkių eiles. Jau po trijų inten
syvaus darbo metų seserys, giliai atjausdamos mūsų mergaičių švieti
mo reikalą ir to švietimo tinkamą sutvarkymą, 1923 m. imasi vadovauti 
„Saulės“ Draugijos įkurtai Kaune pirmajai mergaičių gimnazijai Lie
tuvoje (gimnazija nuo 1930 m. pavadinama Kauno Šv. Kazimiero Se
serų Kongregacijos Mergaičių gimnazija). Gimnazija jau išleido 10 
laidų ir baigė 245 mergaitės. Tai gražus pulkas mergaičių, apsišarva
vusių mokslo galybe, kurioms atviras kelias ir į pačias mokslo aukš
tybes. Daugelis jų jau yra baigusių ir aukštąjį mokslą, įgijusių specia
lybę, tuo lyg užtikrindamos savo rytojų; kitos, pasekusios savo auklė
tojų keliais, stojo į vienuolių tarpą, atiduodamos savo sielos sugebė-
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P. Orintaitė
* « * • •

■ - . «■

Garbingiems broliams
Sudrėko tėviškės arimai, 
Kai brolis už tą juodą žemę 
Giedraičiuose palindo po velėna...

Tada lengvi man rodės mano naščiai: 
Vai, daug sunkesnio vargo yr pasauly, 
Negu kad man — prie žalio šieno!

Per mano rūpesčius ir meilę nematuotą
Nevienas brolis dar iš čia keliaus į viešą kelią — 
Nuo draugų gal ar nedraugų nasrų vaduoti.

O jeigu bus kuris poetas giesmininkas, 
Kur mūsų žemę ir vargus melodijoms išpintų — 
Pražys ir vėl mano širdis nuo sielvarto palinkus.

jimus ir darbo jėgas vienuolyno dispozicijai. Sudvasinto kultūrinio dar
bo plotai mūsų tėvynėje dideli, o darbininkų vis maža. Visus džiugina 
tie faktai, kad mūsų vienuolynai, išlaikydami dvasinio tobulėjimo 
pusiausvyrą, kas kartą vis labiau paslenka eiti ir taikytis prie gyvenimo.

Švietimo, artimo meile pagrįsti socialiniai darbai tai šių dienų 
perlai, kuriais ne vienas vienuolynas papuošia savo gerų darbų istori
jos lapus. Seserų Kazimieriečių šiose srityse darbų eilė jau toli ir plačiai 
nutiesta. Štai įstaigos jų vadovaujamos: Kaune — mergaičių gimnazija 
su pensijonu ir studenčių pensijonas; Pažaislyje — pradžios mokykla; 
Petrašiūnuose — senelių prieglauda ir vaikų darželis; A. Panemunėje
— pradžios mokykla ir vaikų darželis; Ž. Kalvarijoje — pradžios 
mokykla ir vaikų darželis; Telšiuose ;— mergaičių amatų — ruošos 
mokykla, vaikų darželis, pensijonas; Vabalninke — mergaičių amatų
— ruošos mokykla, vaikų darželis ir mergaičių pensijonas.

Kongregacijai vadovauja Motina M. Angela, viena iš tų keturių 
seselių atvykusių iš Amerikos į Lietuvą pradėti darbą. Kitos trys grįžo 
atgal į Ameriką, ji pasiliko čia.

Kasmet iš įvairių Lietuvos kampų į Pažaislį suplaukia jaunų 
kandidačių būriai, kurios trokšta vienuolyno tyloje atsiduoti savo ir 
kitų sielos išganymui. Credo, Fides, Spės — visas sujungia ir veda 
šio gyvenimo keliu. 

1 1 ■■
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NAMŲ ŽIDINYS

~ Amelija Petkutė

Skoningi ir stilingi rankdarbiai
Rankdarbiai tai sritis, pareikalavusi daug kūrybinių jėgų bei 

darbo iš visų laikų ir visų tautų. Juk ir šiandieną gėrimės persų kili
mais, egiptiečių audiniais.

Ir kiekviena tauta gali ką nors pasakyti apie savo rankdarbius. 
Ji visada ras juose ką nors sava, ką nors charakteringa, kas juos 
išskirtų iš kitų tarpo. Kiekviena tauta turi savo rankdarbiuos, taip 
vadinamą, savą stilių. O savas stilius nėra sukuriamas per kelis ar 
kelioliką metų, nėra tai darbas kelių ar keliolikos žmonių. Jis gema, 
auga ir bręsta kartu su visa tauta. Norint jį susekti, pažinti reikia 
ieškoti pradžios neatmenamuose laikuose. Apie jį turi pasakyti visi 
išlikę krašto senovės išdirbiniai, taip vadinamas liaudies menas, pla
čiau tariant — liaudies kūryba. Ji yra tautinių raštų pagrindas.

Pažinti savo tautiškus raštus, juos apibūdinti nėra taip lengva, 
kaip gali atrodyti. Juk daugelį dalykų mes iš kitur paskolinom, daug 
ką ir kiti iš mūs pasiskolino. Susekti, kas iš tikrųjų mūsų liaudies 
kūryboj yra sava, labai svarbus mūsų menininkų bei istorikų darbas. 
Imkime, pav., kad ir mūsų plačiai vartojamą leliją (vadinamą tulpę). 
Atrodo, kad jos lietuviškumo niekas negali užginčyti. O tačiau panašių 
tulpių rasim ir pavartę įvairių svetimų žurnalų lapus. Olandijoj tulpė 
ypač gerbiama; tai jų tautiška gėlė, ir rankdarbiuose plačiai vartojama.

Bet argi jau iš to reikia daryti išvadas, kad tulpė nėra lietuviška? 
Tiesa, ji nėra grynai mūsų krašto augalas, nei mūsų tautiška gėle, 
bet tai ir nesvarbu. Reikia čia skirti paprastą kopijuotą darželio ir 
stilizuotą gėlę. Mūsų tulpė nėra kopija darželio gėlės. Ji tik pozavo 
mūsų tautos menininkams, o jie iš jos sukūrė stilizuotą tulpę, mūsų 
ornamentikoj užimančią gana žymią vietą. Kitos tautos ją stilizavo sa
vaip, todėl ornamentikoj ypač svarbu laikytis savo stiliaus, nes, nu
krypstant, galima greit pereiti prie svetimo.

*

Šalia tulpių mūsų ornamentikoj matome ir daugiau stilizuotų 
gėlių — rūtų, saulučių, kačpėdėlių, dobilo lapelių ir kt. Matome bent
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kiek ir stilizuotų gyvulių, daug įvairių grėblelių, dantelių ir pan. 
Jų ypač daug drožinėjimuose, skrynių raštuose, juostose, audiniuose. 
Tik kiekvienoj technikoj Šie raštai yra kiek skirtingi, pav., jei skry: 
niose matome daugiau lenktų laisvų linijų, tai audiniuose, juostose 
ornamentai įgyja kampuotas formas. Šalia ornamentų čia rasime ir šiaip 
įvairių taisyklingų geometriškų formų bei linijų kombinacijų.

Visi tie senoviški tautiški raštai sudaro mūsų stiliaus pagrindą. 
Jį pažinti, juo domėtis turėtų jausti pareigos kiekviena lietuvė. Ši
tais pagrindais kuriami rankdarbiai pamažu turėtų išstumti iš lietuvės 
buto visokius šuniukus, lėlių galvas, vorus ir t.t., juo labiau, kad 
daugumoj tai yra šabloniški, nusibodę motyvai, nieko nesaką lietuvės 
širdžiai. Juos puikiai galėtų pavaduoti turtingi mūsų tautiškų raštų 
motyvai. Nereikia manyti, kad mūsų tautiškų raštų tik tulpę tegalima 
panaudoti rankdarbiams. Mūsų maža tauta ypač turėtų mylėti ir pri
sirišti prie to, kas sava, kas sugalvota mūsų motučių bei senelių. 
Dažnai dar šviesuolė lietuvė paklausta, kodėl ji rankdarbiams nevar
toja savo raštų, atsako — „tos tulpės jau atsibodo ...“ Tiesa, ieško
jimas naujenybių yra sveikintinas dalykas, vienodumas ir piešinių 
kopijavimas iš tikrųjų gali atsibosti. Bet vien tik todėl atsisakyti tau
tinių raštų nepateisinama. Ar šuniukai bei įvairios rožės, iš kažkur 
pas mus atkeliavusios, neatsibodo? Ir mums malonūs tokie rankdarbiai. 
Šviesuolė lietuvė —- turi jausti pareigos pažinti savo liaudies meną, 
o pažinusi ji pamatys kaip daug čia įvairumo ir grožio! Turtingi 
raštais audiniai, juostos, margučiai — rinkis, kombinuoki ką tik nori. 
Juos galima pritaikyti bet kuriai medžiagai ir bet kuriai technikai, 
tik reikia trupučio meilės savai kultūrai, gerų norų, kelių darbo va
landėlių ir bus galima daug padaryti ne tik savo buto pagražinimui, 
bet ir lietuviško stiliaus praturtinimui. Kiekvieną ornamentą galima 
įvairiai kombinuoti, perstatinėti, smulkinti arba didinti ir gausime 
daug įvairių raštų; svarbu tik tą darbą atlikti taip, kad ornamento 
forma nepasikeistų, tuomet ir stilius bus išlaikytas.

Tautiškų motyvų rankdarbiams piešinių galima gauti ir pirkti. 
Deja, jie gaminti dažnai svetimtaučių, tik paviršutiniškai tepažįstančių * ’ l
mūsų raštus bei jų stilių, dėl to nei skoniu, nei tautiškumu jie ne- 
visada pasižymi. Taip, pav., staltiesėlės ar pagalvėlės piešiny rasi štili-. 
zuotą gerokai padidintą tiesią liniją tulpės žiedą ant lenkto koto su 
apvaliais lapais; didesniam„tautiškumui“ pabrėžti čia pat dar piešiama 
nestilizuota, natūralaus dydžio rūta. Arba vėl, ant raštuotos austinės 
staltiesės išsiuvinėti gvazdikai ar rožės, tai tikras nesusipratimas. Teko 
matyti tokį piešinį: ant vieno pagalvėlės kampo juostos raštų mo
tyvas, ant kito —- meiliai besibučiuoją paukšteliai... Kiekviena kaimo . 
močiutė, vien intuicija nujaučianti tautišką stilių, pasakys, kad tai 
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netinka, negražu. Tai suprasti turėtų ir lietuvė šviesuolė, 
nupirktą piešinį pakeisti, pataisyti. Įdėjus savo darbo, sav< 
ir siuvamasis rankdarbis būtų daug mielesnis.

Darbo technika
*

Seniausia Lietuvoj vartojama technika yra audiniai. B< 
jonės, kituose kraštuose tuo laiku audiniai buvo jau nenau 
audimo technika skolinta, tik raštai mūsų pačių sukurti. 1 
lime pasakyti ir apie kitus rankdarbių dirbimo būdus tuo 
ar kiek vėliau pradėtus vartoti — apie mezgimą, nerimą, pim 
audimą, drožinėjimą. Dabartiniai siuvinėjimo būdai iš vis 
laikų padaras, todėl ir Lietuvoj vėliau pradėti vartoti.

Tad, atrodo, nebetenka ir kalbėti apie technikos lietuvi; 
kilme kiekviena technika bus svetima, o vartojimu — kiel 
Versali. Tik rinktis reikia tokią, kuri mūsų ornamentams 
miausia. Čia noris prisiminti siuvinėjimą kryželiu. Jis mūši 
tikai nėra tinkamas. Jį ypač mėgsta vokiečiai ir kai ki 
tautos. Mums kryželį reiktų pakeisti gobaleniniu dygsr; 
mūsų audiniams. Juo išsiūti mūsų ornamentai gražiau at

Besirenkant darbo techniką tektų laikytis vienos taisy 
tis tik tą, kurią gerai mokame. Kitaip sugadinsime medžią; 
darbis vietoj puošęs mūsų butą, rodys tik nesugabėjimą ir b

■ ■ ■ ' Q
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Medžiaga

Senovės lietuvės rankdarbiams vartojo tik tokias m i 
kurias pasigamindavo pačios. Matome mezginių iš plonai ver 
vilnų. Gražiai puošti lininiai marškiniai, bliuzelės, nuometą- 
austos iš vilnonių ir lininių siūlų.

Be abejojimo, lietuviško stiliaus išlaikymas nereikalauj 
mes apsiribotume tik tų medžiagų vartojimu,. Lininiai ar vilnoj 
spalvotam ar baltam siuvinėjimui netinka; bet linai tini 
darbams, įvairiai dažytos vilnos kilimėlių siuvinėjimui, mc 
nerimui — visada reikėtų vartoti.

Lietuviška lininė drobė daugeliui siuvinėjimo būdų dab > 
bepakeičiama. Jei ją vartojame įvairiems iš svetimų žurnal 
tiems rankdarbiams, tai mūsų stilingiems rankdarbiams ji i 
tinka. Siuvinėjimams ant tamsaus pagrindo labiausiai til 
vilnonės medžiagos: gelumbė, milas, rečiau vartojamas šilk
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ūsas nepraktiška ir negražu. „Dačkos“, perkeliai leistini ne- 
tuvės rankdarbiams. Svečių kambary ar ant valgomojo stalo 

tokios medžiagos papuošimas kalba apie blogą šeimininkės 
aa nėnusimanymą.
ams nurodymai, manau, nereikalingi. Jie pasirenkami pagal 
nedžiagą.

Spalvos

dienų kaimas pripažįsta lietuvišką raštą tik tuomet, kai šalia 
os sugretintos geltona, žalia, raudona spalva. Senovės liė- 
ikdarbiuos spalvų, pasirinkimas labai didelis. Vyrauja ryš- 
zos spalvos. Čia matome raudoną spalvą visokių atspalvių, 
lyną, žalią, lelijavą, baltą. Rečiau sutinkame geltoną spalvą 
etai — juodą, 

z . • ■ •

įgi rankdarbiai nereikalauja viso šių spalvų mišinio. Paprastai 
ima 1—2 pagrindinės spalvos, kurios derinasi ne tik su kitų 
ių spalvomis, bet ir su visa aplinka — kambario baldais, 
ir pan. 

. J ’

Atskirų kambarių rankdarbiai

/ienas kambarys tarnauja atskiram tikslui, todėl kiekvienas 
ir atskiro įrengimo —- ne tik pritaikytų baldų, bet taip 

mošimų, o iš jų juk nemenka vieta tenka ir rankdarbiams. 
dgomasis kambarys dažniausiai puošiamas užuolaidomis, ta- 
iesėmis ir staltiesėlėmis, patiesalėliais ir pan. Be to, čia rei

ne kasdien vartojama puošnesnė staltiesė su staltiesėlėmis 
arbatos stalui.

i daugybė rankdarbių kambarį puošia tik tada, kai juose 
vienas stilius. Pirmiausia čia reiktų vengti mišinio dau- 

hnikų. Uždėjus, pav., tinklinę langatiesę, austines užuot 
usieji visi papuošimai turi būti arba siuvinėti spalvotai arba 
na kas nors iš balto siuvinėjimo, pav., rišeljė, haftas, ryškė 
, tinklo inkrustacijos, aplikacija. Ornamentų mišinio irgi 
ngti. Geriau jei kiekvieno rankdarbio raštuose kartotųsi 
lotyvas.
iegamajam kambary rankdarbiai daugiausia naudojami lo
šimui — lovatiesė, pagalvės, pagalvėlės; be to, staltiesėlės, 
olaidos ir kt. Čia taip pat reikia išlaikyti stilių — pasi-
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rinkti vyraujančią techniką ir vyraujančius ornamentus. Vyraujanti 
spalva čia dažniausiai esti balta. Technika čia ypač mėgiama rišeljė, 
haftas, ryškė, tinklo inkrustacijos. Raštai tinka daugiau smulkūs, 
pav./ musų mergaičių drožinėjimų, arba įvairūs grėbleliai, dantukai, 
saulutės ir kt.

Darant daugiau pagalvėlių, galima joms panaudoti ir keletą tech
nikų bei sunkesnių ornamentų, pav., rišeljė — tulpes ar juostų raštus, 
Langatiesės dažnai daromos iš markizeto su tiulio ar tos pat medžia
gos inkrustacijomis. Joms vartojami stambesni raštai, priderinti prie 
lovatiesės, pagalvių ar kt.

Šalia lovos tiesiami kilimai austi arba siuvinėti gobalenu ar pliu
šiniai. Abiem reikia vartoti tą pačią techniką ir spalvas. " * •*.» ’ *

c) Svečių kambarys dažniausiai jungiamas su kabinetu arba val
gomuoju, tada šiame kambary sudaromas lyg ir atskiras svečių kam
pelis. Čia, be abejojimo, šeimininkė sudės visa, ką ji turi gražiausia, 
bet kambarys neturi būti perkrautas rankdarbiais.. Puošnūs, stilingi 
baldai rankdarbiais neturėtų būti paslepiami. Juos gali dengti tik 
lengvučiai tinklo ar mezginių padėklėliai, patiesti po vazomis ar sto- 
vylėlėmįs.

Bet vis dėlto rankdarbių prašosi langai, gėlių staliukai ir kt. 
Daug jaukumo ir grožio teikia kilimai ant grindų. Jų spalvos ir 
ornamentai,'turi būti savi. Pagalvės ant sofos ar ant žemės derinamos 
su kilimais. Jų raštai bei dirbimo būdai turi būti turtingesni, pav., 
stilizuotos gėlės, gražiai kombinuoti juostų raštai, pritaikyti audi
niai. Technika — gobalenas, spalvotas siuvinėjimas šilku, vilna ar 
skaisgi jomis.

Lengvesnieji kambario papuošimai — užuolaidos, įvairios stal
tiesėlės tarp savęs taip pat derinamos tiek spalvomis, tiek ir ornamen
tika bei technika.

Prisiminus vieną kitą mūsų daromą klaidą ir_ metus žvijgsnį į 
tai, kokios krypties reikėtų laikytis mūsų rankdarbiams, tikslesnių 
nurodymų duoti ar aiškiau lietuvišką stilių nusakyti čia beveik neįma
noma, juo labiau, kad mūsų štilius nėra dar aiškiai nusistovėjęs: jis 
dar tebeieško sau tinkamesnių formų, o tas ieškojimas kaip tik rei
kalauja visų tautiečių darbo. Lietuvei turi rūpėti vispusiškas jos 
namų bei aplinkos lietuviškumas, o tam reikia tik gerų norų ir tru
pučio pastangų.
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EI. Statkienė
. 1 ‘ J

Kasdienio valgio patiekimas
Jei Šimininkė rūpinasi ką patieks kviestam ar netikėtam svečiui 

užėjus, tai juo labiau jai turi rūpėti kasdieninis savo šeimos maitinimas. 
Seimininkei reikia mokėti ne tik virti ir kepti, bet būtina žinoti pa
grindinius žmogaus organizmo reikalavimus ir maisto produktų sa
vybes. Neturint šių pagrindinių žinių sunku pasinaudoti ir knygose 
nurodytais receptais, savaitiniais bei sezoniniais meniu, nes šeimų 
reikalavimai ir sąlygos yra skirtingos. Tuo tarpu sveikatos reikala
vimai visiems vienodi. Iš kitos pusės, nebrangus bet tinkamai sude
rintas ir gerai pagamintas maistas gali būti sveikatai vertesnis už 
brangius patiekalus. Šeimininkėms svarbu ne tiktai paruošti sveiką ir 
tinkamą maisitą, bet kartu derintis pagal savo kišenę, pagal šeimos 
narių amžių, sveikatą, skonį ir 1.1.

Turint galvoje patiekiamo maisto sveikatingumą ir ekonomišku
mą tenka dar atsižvelgti į laiką, skirtą maisto gaminimui. Juk be 
valgio gaminimo šeimininkės žinįoje yra daugybė darbų ir reikalų. 
Kad tiems reikalams atlikti užtektų laiko, šeimininkės visai pagrįstai 
stengiasi pagreitinti maisto gaminimą, vis tiek ar jos pačios tą darbą 
atlieka, ar turi sau pagelbininkę tarnaitę. Norint sutaupyti laiko ir 
nenusikalsti sveikatos reikalavimams, pravartu maisto paruošimą pa
skirstyti taip, kad tris ar keturias dienas per savaitę maistas būtų 
sveikas ir greitai pagaminamas. Likusiomis nustatytomis dienomis ga
minami tokie patiekalai, kurie reikalauja daugiau laiko. Suprantama, 
kad valgių sąstatas (meniu) čia neturi būti pastovus, jį būtinai reikia 
kaitalioti.

Trumpinant laiką maisto gaminimui kartais galima sumažinti arba 
pakeisti patiekalų skaičių. Antai, normaliose sąlygose pas mus pri- 
imta kasdien gaminti vadinamus 3-jų patiekalų pietus. Daugelis šei
mininkių, besirūpindamos savo šeimos narių sveikata, šitos taisyklės 
tvirtai laikosi, nors pati šeimininkė sakosi nenorinti sriubos, šeiminin
kui taip pat sriuba nėra būtina, o vaikai dažnai jos nemėgsta. Tokiose 
sąlygose ar yra prasmė, kasdieną virti sriubą, kaip nepakeičiamą 
taisyklę? Šeimos sveikatai, anot higienistų, nepakenks jei 2—3 kart 
per savaitę pietums nebus sriubos.

Bet juk sriuba reikalinga ii paskatina virškinimą, patiekia orga-
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nizmui skysčių — gal paklaus šeimininkės? Tiesa, bet apetitą skatina 
tik tokios sriubos, kurių pagrindas yra buljonas, o, pav., pieno sriuba 
visai nepasižymi apetitą skatinančiomis savybėmis. Skysčių organiz
mas gali gauti ne tik su sriuba. Stiklas vandens, išgertas pietų metu, 
taip pat sukelia virškinamųjų sulčių gaminimą.

Sakysime; pietums šeimininkė gamina čirškintas kepenis su bul
vių tyre ir salotais, o antram patiekalui duoda po lėkštę kompoto ar 
miežinės kavos, arbatos, ar žalių vaisių. Iš jų organizmas gaus skys
čių ir kitų jam reikalingų medžiagų. Pietūs bus racionalūs, o šeimi
ninkei darbo nedaug. Vieton kepenų ji gali gaminti kiaulienos muš
tinius ar kitokius mėsos, miltų, kiaušinių ir kitus gerai suderintus, 
bet greitai gaminamus patiekalus. Netaip šabloniškai, šiek tiek re
čiau patiekiama sriuba atrodys skanesnė ir valgytojų labiau bran
ginama. Maitinimasis šeimoje, tai nėra maitinimasis restorane, kur 
už tam tikrą pinigą būtų patiektas nustatytas valgių skaičius. Arba 
vėl, mieste pusryčiams įprasta duoti kavos, arbatos ar kakao su 
duona, sviestu, sūriu, daržovėmis. Skystis yra reikalingas. Geriausia 
būtų iš ryto gerti vaisių sulčių, bet, jų nešant, galima jas pavaduoti 
sriuba, arbata ir kt. Kas kita su užkandžiuYra šeimų, kurios kiekvie
ną rytą valgo virtus ar keptus kiaušinius. Kitur kiekvieną rytą 
ant stalo padedamas sūris, sviestas, dešra, pamidorai ir tai 
diena dienon tas pats. Racionaliau būtų vieną dieną prie duonos 
su sviestu duoti sūrio, kitą dieną kiaušinį, trečią dieną ridikėlių ar 
pamidorų, ir t.t, Tada pusrytis* atrodytų įvairesnis. Tiesa, sezono 
metu dažniau kartosis sezoninės daržovės, bet ir tada reikia arba jas 
pakeisti kitomis, arba keletą dienų visai be jų apseiti. Pastebėjus, kad 
patiekalas mažiau valgomas, galima kurį laiką jo nebeduoti. Retkar
čiais pusryčiams užtenka kavos su duona ir sviestu, tada ir tas patsai 
sūris, kurio anksčiau nebevalgė, atrodys skanesnis.

Miestiečių valgis dažnai perdaug koncentruotas. Dėl to reikėtų 
sumažinti maistui vartojamų mėsos, kiaušinių ir riebalų kiekį. Nera
cionalu į mėsos patiekalus (maltinius, vyniotinius ir kt.) dėti kiau
šinių, nes šie abu produktai gausūs blatymais. Tiesa, kartais į tą patį 
patiekalą dedami kiaušiniai yra naudingi, o kartais visai be jų reikia 
išsiversti. Sakysime, gaminame pietums bulvių blynus; jei tiems 
pietums neduodame kito stipresnio valgio, tai kiaušiniai bus naudingi, 
bet jei duodame pupelių, žirnių ar pieno sriubą, arba mėsą, kiauši
niai bus nereikalingi. Žodžiu, gaminant patiekalą reikia atsižvelgti, 
kokius maisto produktus panaudojame ar jie tiks su kitais tos dienos 
patiekalais, ar vienų medžiagų nebus perdaug, kitų permaža, ar pa
niekiamų kalorijų skaičius susidarys iš visų žmogui reikalingų me
džiagų: baltymų, riebalų ir angliavandenių?
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Sumani šeimininkė valgių receptus, reikalui esant, gali pakeisti, 
jų maistingumą priderinti prie kitų patiekalų. Dažnai manoma, kad 
kiaušiniai, sviestas ir kiti brangūs produktai valgį paskanina, bet 
kartais ir priešingai esti. Dauguma mūsų virtuvės senųjų receptų 
yra persunkus, bet juos galima perdirbti. Gal būt, pakeistas patie
kalas iš karto neatrodys toks skanus, bet jis bus sveikesnis, geriau 
atitiks organizmo reikalavimams, o prie skonio greitai galima priprasti. 
Dažnos mūsų kasdieninio maitinimo klaidos yra perriebūs padažai, 
sriubos ir persunkus kepsniai.

Jokių valgių nereikia paduoti apipylūs grynais riebalais, nes tai 
yra ne tik nereikalinga organizmui, bet ir neapetitiška. Jei būtinai rei
kalingas sviestas (varškėčiams, skryliams ir kt.), tai geriau didesnę 
sviesto dalį pakeisti grietine. Grietinėje yra vandens ir kitų pieno 
likučių, o sviestas beveik gryni riebalai. Iš viso, tokio riebaus padažo 
daug nevartoti. Čirškintos ir keptos mėsos padažai praskiedžiami 
buljonu ar vandeniu; patys patiekalai kepami taip, kad neprisigėrtų 
taukų. Čia būtų pravartu prisiminti kaimo žmonių maisto sudėtį. 
Nors jiems reikalingas didesnis kalorijų skaičius, bet koncentruotų 
maisto medžiagų jie mažiau tenaudoja. Tiesa, kaimo žmonių maistas 
kai kur gal ir permažai maistingas, ypačiai beaugančiam organizmui, 
bet vis dėlto miestiečiams nereikėtų nukrypti į kitą kraštutinumą. 
Pravartu naudoti daugiau natūralių ir netaip koncentruotų produktų. 
Juoda duona, šalia kitų savo ypatybių yra mažiau koncentruota negu 
pyragas. Įvairiai pagamintos daržovės turėtų pakeisti dalį mėsos, sil
kių bei kiaušinių valgių. Priedams prie mėsos daugiau naudoti bul- 
ves, ‘daržoves, negu kruopas ar kitus miltinius produktus.

Manoma, kad pergreitas jaunuolių brendimas, be kita ko, pa
reina ir nuo perdaug koncentruoto maisto. Žodžiu, šeimininkė, maitin
dama savo šeimą, turi būti sumani ir nusimananti apie žmogaus mai
tinimo reikalavimus. Tada ji pigiai ir sveikai galės savo Šeimą maitinti.
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KREPŠININKIŲ PERGYVENIMAI ROMOJ
A

Roma — miestas, kuriame per vieną savaitę pergyvenom dalį senosios 
Romos istorijos, daug džiaugsmo, bet dar daugiau nerimo ir skausmo.

Senos Romos miesto sienos, Forumos griuvėsiai, Koliziejumo likučiai 
ir daug kitų senų pastatų liudija apie buvusią galingą Romos imperiją. 
O kad prabiltų tie griuvėsiai! ... kiek daug papasakotų apie senovę. 
Muziejuose, galerijose ir bažnyčiose skulptūros bei tapybos palaikai tiek 
daug kalba apie tų laikų meną.

Neilgai buvom paskendusios mintyse apie senąją Romą. Jau nuo 
-spalių 12 d. prasidėjo mūsų darbas. Pirmosios rungtynės su Italija. Daug 
buvom girdėjusios apie greitas ir gerai žaidžiančias itales. Visa laimė, 
kad žemos. Mūsų treneris F. Kriaučiūnas, kaip geras karo vadas prieš 
mūšį pasako kareiviams paskatinančius žodžius, taip ir mums prieš kiek
vienas rungtynes pasakydavo kalbą. Kalba tikrai būdavo naudinga: ji 
mus uždegdavo pasiryžimą laimėti. Jau buvo apie 11 vai., kai mūsų 
komanda su baltais treningais įbėgo į aikštę. Sugrojo Lietuvos ir Italijos 
himnus. Prieš pat rungtynes* mūsų I-asis penketukas su treneriu susiėmę 
rankomis sukalbėjom maldelę: „Sveika Marija“. Sušvilpė ir rungtynės 
Lietuva — Italija prasidėjo. Vienoj ir kitoj pusėj viešpatavo įtempimas, 
prakaito lašai, kaip pupos krito nuo veido. Italija nuolat keitė savo ko
mandą, bet mes neturėjom galimybės sekti jų pavyzdžiu. Greit išsifolavo 
geriausios mūsų žaidėjos: St. Astrauskaitė ir Jazbutienė. Komanda pa
kriko. Nors iš pradžių buvo mūsų persvara, bet į galą pradėjo italės 
smarkiai vytis. Galit įsivaizduot, kaip mes jautėmės, kai beveik kiek
viena minutė italėms atnešdavo jų naudai golą. Mūs jėgos išseko. Pa
kaitos nėra. Sukaupėme paskutines jėgas ir, kaip išganymo, laukėme rung
tynių pabaigos. Italai užtęsė laiką, vietoj 20 min. II kėlinį žaidėm 35 min. 

‘Neišpasakytai daug pergyvenom tą momentą, kai rezultatas buvo 23:21 
mūsų naudai. Publika visais balsais skatino itales, o jos be atodairos 
puolė mus staigiais ir netikėtais šūviais. Pagalios sušvilpė ir mes laimėjom! 
Tuoj subėgo lietuviai ir būrelis italų. Jie sveikino nugalėtojas. Sugrojo 
mūsų tautos himną. Grįžom patenkintos po susnkios pergalės į San Katari
nos pensijoną (ten mes buvom apsistojusios). Ilgai negalėjom užmigti. 
Pasakojomės pergyvenimus. Varpai išmušė dvi, kai pensijoną aplankė 
sapnų karalaitė.

Kitą dieną žaidėm su Šveicarija, o dar kitą — su Prancūzija. Tos 
rungtynės, galima sakyti, kad nepaliko gilaus įspūdžio, tik žinoma, kūne 

. padarytas žaizdas dar ilgai nešiosim ir prisiminsim buvusias rungtynes.
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Ir vėl, kaip nugalėtojom, buvo sugrotas Lietuvos himnas. Ir vėl linksmos 
ir laimingos grįžom į pensijoną. Romoj gyvenantieji lietuviai negalėjo 
atsidžiaugti mūsų laimėjimais, ö ypač prieš Italiją. Jie pasakojo, kad 
apie Lietuvą iki šiol mažai buvo žinoma ir vis maišydavo šu Latvija, bet 
po šių trijų laimėjimų vien-tik ir kalbėjo apie Lietuvą. Ir Lietuvos vardas 
lyg koks varpo garsas nuaidėjo per visą Romą. Pradėjo siųsti sveikinimo 
telegramas ne tik mūsų komandai, bet ir Lietuvos ministeriui Romoj. 
Džiaugėmės mes — komandos žaidėjos, džiaugėsi treneris, džiaugėsi visa 
Lietuva. Bet tą džiaugsmą greit užtemdė spalių 16 d. pralaimėjimas. Pra
laimėjimas prieš nedraugingus kaimynus. Geriau būtumėm gavę paskuti
nę vietą, negu pralaimėt prieš tas ...

Mes meldėmės ir prašėm, kad nors čia Dievas parodytų teisybę, 
bet buvom neišklausytos . .. Ir tas pralaimėjimas, kaip koks kirminas 
grauš mus, kol atitaisysim tai laimėjimu. Gal dar ne taip graužtų, jei 
žinotumėm, kad buvo neįmanoma išlošt. Tikrai, mes galėjom išlošt. Visą 
laiką spaudėm lenkių vartus, bet nesėkmė baudose ir mėtymuoses mus 
pražudė. Tikrai, anot Budriūno, buvo „juoda diena“. Teisėjai, lyg pa
samdyti, vis davė lenkėms mesti po dvigubą baudą. Reikia pripažinti, kad 
jos gerai išnaudojo baudas, kurios lenkėms ir atnešė laimėjimą. Patei
sinsiu nesėkmę — buvom per daug susijaudinusios. Ir kaip nesijaudinsi 
kovodama su dvigubu priešu.

Prieš rungtynių pabaigą buvau išfoluota. Ir pirmą kartą gyvenime 
teko tiek daug pergyventi. Pažvelgiau į trenerį. Jis pabalęs stovi. Atsargoje 
likusios žaidėjos taip pat pergyveno didžiausį vidujinį skausmą. Visa 
drebėdama iš susijaudinimo klausiu — kiek laiko iki rungtynių pabaigos— 
Sako — 2—1 minutė. Rezultatas lenkių naudai 23:21. Trūksta tik 1 me
timo mūsų pusei ir baigsis lygioms. Mūsiškių komanda iš susijaudinimo 
pakrinka. Čia lyg tyčia lenkės įmeta baudą. Jau beliko tik kelios sekundės. 
Vilties nebėr. Aš vos pastoviu ant kojų. Galvoj Laosas. Rodos, bėgtum 
į aikštę išvaikytum publiką, o rungtynes peržaistum kitą kart. Bet jau
čiuosi bejėgė. Jau, rodos, širdis plis pusiau. Geriau mirt negu išgirst 
švilpuką, atnešantį lenkėms laimėjimą. Ir sušvilpė ... Mes pralaimėjom ... 
O, kas tuomet dėjosi mūsų širdyse. Jautresnės tuoj pradėjo graudžiai 
verkti, kitos tylėdamos kentėjo.

Nors jau buvau išsiilgusi Lietuvos, bet po 16 d. pralaimėjimo ne
norėjau grįžt. Žinojau, kaip sukrės ta žinia Lietuvą.

Paskutinę dieną aplankėm»Popiežių. Grįžtant paskutinį kartą pa
žvelgiau į senąjį Romos kelią, nuklotą paminklų griuvėsiais, dar kartą 
apsiverkiau istoriškajame Koliziejume, dar kartą paliečiau šaltą miesto 
sieną ir atsisveikinusios su San Latarinos pensijonu apleidom Romą.

Nors mes ir pralaimėjom prieš Lenkiją, bet visvien stovim aukščiau 
negu jos. Italija užėmė I-ją vietą, Lietuva — II-ją, Lenkija — III, Pran
cūzija — IV ir Šveicarija — V.

Tas pralaimėjimas verčia mus dar daugiau padirbėti ir 1940 m. Lie
tuvoje įvykstančiose II Europos moterų krepšinio pirmenybėse nugalėti 1 
ne tik lenkes, bet ir garbingai iškovoti Europos meisterio vardą. . ■ .h

. . ą • i - ’ » • *

Aldona Vailokaitytė
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Musų krepšininkių sutikimas Kaune

ŠEIMA IR PROFESIJA

Klausimas sunkus, mergaitei reikia ruoštis abiem sritim, nes nežinia 
kas likimo lapuose įrašyta. Žemesnio išsilavinimo moterims pasiruoši
mas šeimai ir profesijai labai dažnai sutampa. Abiturientėms ir studen
tėms klausimas yra žymiai sunkesnis ir komplikuoteSnis. Profesinis pa
siruošimas skiriasi nuo Šeiminio pasiruošimo, o profesinė praktika dažnai 
sunkiai suderinama su šeiminiu gyvenimu. Klausimas darosi dar sun
kesnis, kai trukdoma moterims gauti tarnybas ir kai moterų tarpe nėra 
solidarumo. Ištekėjusios moterys dažnai nori jungti profesinį darbą su 
šeiminiu. Tą daryti jas dažniausiai verčia materialiniai — pragyvenimo 
reikalai, profesinis pasiruošimas, dirbamo darbo pamėgimas ir ekonomi
nis savarankumas. Moterų uždarbiavimo klausimu katalikių pažiūra yra 
tokia, kad šeimos motinos, kuri turi auklėtinų vaikų, darbas už namų 
sudaro didelį socialinį pavojų, nes jis trukdo normalų šeimos gyvenimą ir 
kliudo krikščioniškąjį auklėjimą, tad reikalinga, kad šeimos tėvo uždarbis 
būtų toks, kurio pakaktų visai šeimai išlaikyti. Vyro uždarbis tai nėra jo 
asmeninis, bet visos šeimos pajamos ir jis turi jį teisingai atiduoti šeimos 
išlaikymui. Bet jeigu moteris priversta uždarbiauti, ji privalo rasti savo
darbe galimumą gyventi kilnų gyvenimą, atitinkantį jos specialėms mo
teriškoms savybėms; Dirbančiai moteriai turi būti sudarytos tokios darbo 
sąlygos, kad šalia bendrų dorovės ir higienos reikalavimų būtų apsaugota
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jos kūniškos ir dorovinės savybės ir darbas neviršytų jos moteriškų jėgų. 
Teisiniu atžvilgiu ji turi būti lygi su vyru.

Kyla klausimas, kaip suderinti šeiminį ir profesinį darbą? Šis klau
simas gali būti rišamas labai individualiai. Vieno masto čia negali būti» 
nes ne visos moterys, ne visada ir ne visose profesijose vienodai gali su
derinti kalbamą dvigubą naštą. Norint suderinti profesinį ir šeiminį 
darbą, moters visuomenines ir socialines pareigas, reikia išmokti daug 
dirbti, taupyti laiką, racionalizuoti namų ūkį ir drabužius. , Katalikės 
siekia suprastinti namų ūkį, kad moteris turėtų daugiau laiko vaikų auklė
jimui ir moters asmeninės kultūros kėlimui.

Kokios įtakos šeimos ir profesijos klausimai turi bręstančiai mergai
tei? Be abejojimo, tie klausimai bręstančiai mergaitei rūpi ir kelia daug 
neaiškumų. Tame laikotarpyje prieš ją atsistoja pasirinkimo klausimas 
— šeima ar profesija, arba abi kartu. Gilesnės sielos mergaitė sunkiau 
tą pergyvena. Svyravimai dažnai tęsiasi net per visą studentavimo lai
kotarpį. Ir tas, žinoma, neigiamai atsiliepia į mergaitės intelektualinį 
išsilavinimą. Profesinis pasiruošimas studentą skatina įtempti visas jėgas. 
Moters pastangas paraližuoja nežinoma ateitis — ar galės dirbti profe
sinį darbą. Tačiau nežiūrint to, didelis studenčių nuošimtis baigia. Tas 
rodo didelį moterų pasiryžimą.

Koks turėtų būti mergaitės pasiruošimas šeimai?
Šiandieną auklėjimas pasikeitė. Mergaitė anksti apleidžia šeimą 

(profesinis darbas, studijos), anksti netenka moralinės ir materialinės šei
mos globos. Tenka prisitaikyti prie naujos padėties ir pasitikėti savo 
pačios sąžine. Moterų judėjimas paskatino moterį siekti asmens tobulė
jimo. Ilgas būtų dalykas išaiškinti, ką moterų judėjimas davė gero ir 
ką blogo, tačiau visi turi sutikti su tuo, kad feminizmo pagrinde yra tei
singa idėja, teologiniai nediskutuotina, kad moters asmenybė yra lygiai 
vertinga, kaip ir vyro, tik turi skirtingas veikimo sritis. Ji turi teisę to
bulėti ir žinoti, kas jos laukia šeiminiame gyvenime, kad nepasijustų par
blokšta, netekusi savo sukurto idealo. Jai turi būti aiški jos paskirtis ir 
pareigos.

Moters paskirtis — motinystė. Be jos nustotų egzistuoti pasaulis. 
Visos moters prigimties savybės vairuoja į motinystę. Kalbėti apie mo
ters pašaukimą, reiškia daugiau ar mažiau kalbėti apie jos moralinį, inte
lektualinį pasiruošimą šeimai ir fizinį sveikatingumą. Šalia moters svei
katos, grakštumo, klusnumo, pasiaukojimo, vaizduotės ir jausmų ugdymo 
turi eiti intelekualinis jos švietimas. Intelektualinio išsilavinimo stoka v ■ , ■
dažnai tarp vyro ir moters pastato sieną. Šeimos gyvenime motina dažnai 
nepajėgia sekti savo vaikų mokslo ir auklėjimo. Tad dėl savęs, vyro ir 
vaikų moteriai reikalingas intelektualinis švietimas, kuris ugdytu ją inte
lektualiai, kuris padėtų suprasti žmonos, motinos paskirtį ir vaidmenį, 
kuris duotų profesinį pasiruošimą, kad, reikalui esant, garbingai galėtų 
užsidirbti sau pragyvenimą.

(Dr. V. Karvelienės paskaitos, skaitytos stud. ateitininkių posėdyje 
spalių 22 d., santrauka).
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ĮSPŪDIS IŠ STUD. AT-KŲ S-GOS KONFERENCIJOS IR 
MERGAIČIŲ POSĖDŽIO

Studentų Ateitininkų Sąjungos konferencija, įvykusi spalių 22—23 
dienomis buvo skirta dviem didiems jubiliejams paminėti 550 metų 
nuo krikščionybės Lietuvoje įvedimo ir 20 metų nuo Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo.

Konferencijoje tarp organizacinių reikalų, paskaitų, pamaldų, eisenos 
ir iškilmingo posėdžio, buvo ir mergaičių atskiras posėdis. Mes, jauno
sios, dideliu susidomėjimu sekėme kun. Venckaus S. J. paskaitą apie šei
mos christianizaciją ir JŠt. Ladigienės tos paskaitos papildymą; mums 
įdomu buvo išgirsti reikšmingas paskaitas: prof. St. Šalkauskio apie gy
vąją dvasią ir vysk. M. Reinio apie lietuvių krikščioniškosios kultūros 
idealą. Entuziastišką jaunatvės nusiteikimą mumyse audrino Ateitininkų 
Federacijos vyr. vado prof. Pakšto kalba. Mes taip pat mielai klausėme 
senojo S-gos pirmininko D r. J. Pankausko pranešimų ir kalbų. Visos kal
bos, aplinkuma ir konferencijos nuotaika mus žavėjo, ateitininkuos idealų 
kilnumas tarytum mums šaukte šaukė tik su jais į gyvenimą. Pakilia 
dvasia laukėme atskiro mergaičių posėdžio. Rūpėjo, ką išgirsime jame.

Pasibaigė bendras posėdis. Galvos pilnos naujų minčių, prieš akis 
sunkiai apipavidalinamas vaizdas, kaip tą viską suderinti su gyvenimu, 
kaip gyvąją dvasią sukelti savyje, kituose. Ką girdėjome iš savo vadų, 
jei pajėgtumėm bent dalelę realizuoti, kaip daug, rodosi, padarytumėm, 
kad priartėtumėm prie visų mūsų taip trokštamos tautos gerovės. Su 
tokiomis mintimis su drauge išeinu į gatvę atsikvėpti. Žmonės eina, skubą. 
Ši diena panaši į kitas rudens dienas: tie patys nuplikę medžiai, lapais 
apgriuvę takai, tas pats rudens geltonumass. Tik širdis nešasi kitą nuo
taiką, nepanašią į kitų dienų. Nuotaika nekasdieniška, tačiau be spie
giančio riksmo, be įprasto triukšmo, kokią aš pirmą kartą pergyvenau 
įėjusi į studentų ratą.

18 vai. mergaičių at-kių konferencija. Susirinkome per 200: iš Kauno, 
Dotnuvos ir Klaipėdos. Dar prieš akis tikrai tiek daug lauktino, tiek 
daug svarių žodžių pabirs iš mūsų vyresniųjų moterų. Nekantraujame.

Stud. St. Prapuolenytė pradeda posėdį: keletas nuoširdžių sveikinimo 
žodžių svečiams ir namiškiams pasklysta salėje. Mūsų prieky susidaro 
gražutis mergaičių prezidiumas.

Po to Dr. V. Karvelienės paskaita apie pasiruošimą seimai ir profe
sijai. Prelegentė savo nuoširdumu, savo taip kruopščiai surinktomis pa
čiomis įdomiausiomis, pačiomis aktualiausiomis mintimis užkariauja jau
nųjų dvasią. Mergaitės pasiruošimas šeimai ir profesijai sukrauna di- 
džausį pylimą klausimų, kurie mergaitei itin svarbūs ir žinotini. Mer
gaitės gyvenimo kelias be galo sunkus, be galo daug reikalaująs pasiau
kojimo, daug mokslo ir patyrimo. Nežiūrint to, mergaitė visad turi būti 
linksma, visad pilna džiaugsmo, pilna saulės.

Tas pačias mintis dar patvirtinp ar net kiek papildė M. Galdikienė, 
St. Ladigienė, taip gražiai mergaičių pusę gynusį bendrojoj konferencijoj, 
ypač pabrėžė, kad mergaitė niekad neturi būti vyro žaislu, kad ji niekad 
neturi būti išsemta, bet turi būti visad maloni, visad simpatiška ir įdomi.

Daug, daug gražių minčių, daug naudingo sau pasisavinome. Li
kome patenkintos, likome su. daug tvirtų pasiryžimų, su daug gražių 
norų...
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Taip, mergaitė turi gerai pasiruošusi eiti į gyvenimą, nes ji turi būti 
įdomi ir vertinga iki galui.

Kaip laimingos, kad atskirame savo posėdyje galėjome išklausyti ir 
aptarti taip opų mergaitėms klausimą. Jau gimnazijos suoluose ne vieną 
mergaitę tas klausimas domina — kas bus su manimi, koks mano kelias į 
gyvenimą, ką duos man tolimesnės studijos ir t.t. Tie klausimai kamuoja 
jautresnes mergaites, bet jos pačios neišdrįsta tą klausimą judinti, o pa
galiau ir trūksta išmanymo, kaip jį reikia spręsti. Dr.V. Karveliėnės pa
skaita davė daug naujų minčių ir sukėlė rimtą akademikių, ypač jaunųjų, 
susirūpinimą. Mums miela buvo klausyti, kad į S-gos valdybą—pateko 
dvi mergaitės: stud. O. Penkauskaitė ir stud. O. Macernytė.

Stud. M. Daunytė
<*

„GABIJA“ Ž. Ū. AKADEMIJOJE

1924 m. spalių mėn. 15 d. įkuriama Žemės Ūkio Akademija. Su 
ja pirmieji įsikuria ateitininkai. Agronomiją studijuoja pradžioje tik vyrai, 
todėl ir korporacijas sudaro vien vyriškas elementas. Vėliau agronomi
jos šaka susidomi viena kita moteris. Tačiau jos labai negausios, dirba 
kartu su vyrais. Pagaliau 1929-30 mokslo metais įsteigiama IV-o j i sekcija 
arba namų ūkio skyrius — mergaitėms. Įstoja 20. Tais pačiais metais 
studentės pradeda rūpintis įkurti atskirą mergaičių ateitininkių vienetą.

Reikalas pribrendęs, dirva gera, sumanymas realizuojamas 1930 m. 
balandžio mėn. 10 d., Profesorių Tarybai patvirtinus Draugovės „Gabija“ 
įstatus ir leidus jai veikti lygiai su kitomis korporacijomis. Tais pat me
tais sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvaują 11 narių. 
Išrenkama 3 asmenų valdyba: pirmininkė — Puišytė, sekr. — K. Kensta- 
vičiūtė ir ižd. — K. Nevronytė. Draugovės šūkis: „Dora, darbas, drau
giškumas“. Tikslas — ruošti savo narės sąmoningomis ir susipratusiomis 
katalikėmis, aktyviomis kovotojomis už krikščioniškus idealus šeimoje ir 
visuomenėje, lietuvėmis patriotėmis, inteligentėmis ir geromis profesijos 
specialistėmis.

Pradžioje draugovė rūpinasi vidaus sutvarkymu ir po poros metų 
ji persitvarko į korporaciją, pakeičia uniformą, papildo įstatus, įsigija 
vėliavą.

1932 m. gegužės mėn. 15 d. korporacija „Gabija“ pirmą kartą su vė
liava švenčia savo tradicinę šventę. Viduje susitvarkius, ji pradeda veikti 
visuomenėje. Korporacijos narės sudaro L. K. Moterų Draugijos ir Pa- 
vasarininkių Kėdainių rajono valdybas. Lanko su paskaitomis skyrius. 
Su „Algimanto“ ir „Agricolos“ ateitininkais sudaro vaidintojų trupes, 
tos trupės keliauja po skyrius: pavasarininkų, L. K. Moterų Draugijos 
ir kitų organizacijų.

Be to, „Gabijos“ pastangomis suruoštas moters inteligenfės teismas 
ir eilė viešų paskaitų. „Gabija“ turėjo savo atskirą studenčių chorą su 
dirigente. Choras du kartus buvo viešai pasirodęs. Deja, dąbar jo nėra.

1935 m. „Gabija“ šventė savo penkmetį. Penkmečio proga St. 
Ladigienė pakelta korporacijos garbės nariu. Per savo penkmetį „Ga
bija“ išleido 36 filisteres, iš kurių apie 18 instruktoriaują, kitos dirba 
ž. ū. ir amatų mokyklose ir kitose srityse.
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Per paskutinius trejus metus „Gabija“ išleido 23 filisteres. Tokiu 
būdu, iš viso turime 59 filisteres ir vieną garbės narę. Šiais metais narių 
yra 34 (20 senjorių ir 14 junjorių). Narių skaičiui paaugėjus bandysim 
kuo nors daugiau pasireikšti. Spaudai atiduosim savo jėgas dvigubai, 
kad atsilygintumėm už pereitus tylėjimo metus. Kiek laikas leis dirbsim 
ir kitose srityse, žinoma, tęsdamos organizacinį darbą Kėdainių rajone. 
Pačios būdamos praktiškos, praktiškai ir kombinuojame. St. Ladigienės 
mintis—„būti tais žibintais, prie kurių kaimas slinktų“, stengsimės įgy
vendinti praktiniame gyvenime. Jau pernai gvildenome klausimą, kaip inte
ligentui sutapti su kaimu, kaip išardyti tą neperskiriamą sieną tarp inte
ligento ir liaudies. „Gabijos“ ugnelė šviečia kaimui. ..

Naujai išrinktą valdybą šiemet sudaro: pirmininkė S. Melnykaitė, 
sekr. Mendelytė ir ižd. J. Dambrauskaitė.

Dar ir šiandien korp! „Gabija“ yra vienintelė mergaičių korporacija 
Ž. Ū. Akademijoje.

Korp! „Gabija“ korespondentė.

KĄ VEIKIA RUZEVELTIENĖ?
4 ■ . ' • * ’ .

Į klausimą — koks manų darbas, ponia Ruzeveltienė atsakė šių 
metų amerikiečių moterų žurnale Mc Call’s. Ji rašo:

„Kada mes turėjome persikelti gyventi į Baltuosius Rūmus, aš dir
bau mokytojos darbą „Todhunter School“, privatinėje mergaičių mo
kykloje. Dabar aš aiškiai žinojau, kad pedagoginis darbas turi būti 
užbaigtas. Galvojau — ką dabar turiu veikti? Ryžaus viešai kalbėti 
ir rašyti, nors abiejose srityse buvau pirmamokslė. Šiems darbams 
aš pasirinkau tą patį metodą, kūriuo dirbau anksčiau. Visų pirma išstu
dijavau aplinkumą, analizavau objektus, kuriems reikėjo kuo nors pa
dėti ar paremti. Ir visada stengiaus dirbti pasinaudodama savo ankstyvesnio 
užsiėmimo patyrimu ir įgytomis žiniomis.

Didžiausias mano rūpestis, kaip moters — gražiai ir jaukiai sutvar
kyti namai. Nors aš pati ir nedirbu fizinio darbo, bet visas namų darbų 
organizavimas, prižiūrėjimas yra mano žinioje, Visus nesutarimus tarp 
tarnų aš išklausau ir išlyginu. Tiesa, namų tvarkymas yra nepabaigia
mas darbas, bet aš taip tvarkaus, kad be šių darbų man dar liktų laiko 
kitiems darbams. Esu moteris ir tuo būdu natūraliai visi mano inte
resai sukasi apie moteris. Man rūpi kaip gyvena ir kokiose sąlygose dirba 
žmonės, kokią gauna medicinos pagalbą sergantieji, kokias sąlygas turi 
mokslą einančioji jaunuomenė ir ką mes duodame tiems, kurie dėl ligos 
ar mažo išsilavinimo patenka į skurdą?

Turėjau daug progų stebėti moterų ir vaikų gyvenimą. Pirmiausia 
turėjau pažinti narius mūsų oficialios šeimynos, turėjau patikrinti visą 
eilę valdžios departamentų, per kuriuos ateina laiškai iš plačios visuome
nės į mus. Čia aš ieškojau būdų, kaip tiems žmonėms, nelaimės ištiktiems, 
padėti. Krizės metu aš sukįau galvą, ką reikėtų padaryti su Baltųjų Rūmų 
tradiciniais priėmimais, kurie paprastai prasideda kiekvienų metų ba
landžio mėnesį ir yra labai gausūs. Iš pradžių man atrodė, kad yra 
netikslu man stovėti ir sveikintis rankos padavimu su daugybe žmonių, 
suplaukusių įvairių suvažiavimų proga į Vašingtoną ir atėjusių į Baltuo
sius Rūmus. Pirmomis dienomis nuo tokių priėmimų man skaudėjo kojas 4
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ir nugarą. Aš esu tikra, kad kiekviena prezidento žmona turėjo tokių mo
mentų, kad pagalvodavo — gera būtų išvengti tokio gausaus rankų 
paspaudimo. /

Pagaliau susivokiau, kad šis sveikinimasis ir priėmimas žmonių buvo 
daug svarbesnis, negu aš galvojau. Čia nebuvau Eleonora Ruzeveltienė, 
kurią žmonės norėjo pamatyti ir susipažinti j bet aš buvau žmona prezi 
dento ir gyvenau Baltuose Rūmuose. Šie rūmai priklauso Amerikos 
žmonėms ir stovi kaip Simbolis tautos vaišingumo. Mano vardas buvo 
visiškai nesvarbu, aš irgi likau simboliu, kuris riša žmones, atėjusius pas 
mane toj ilgoj priėmimų virtinėj, su savo valdžios viršūne.~Kada aš su
sivokiau ir supratau svarbą tų priėmimų ir arbatėlių, aš daugiau nepro
testuoju prieš tai, ir keista, kad nei kojos, nei nugara daugiau nebepa
vargsta. Pasitaiko kartais žmonių, kurie pasako: „Tamsta tur būt labai 
pavargusi“. Aš jiems atsakau, kad nuovargis tai praeities dalykas.

Pradėjau dalyvauti spaudoje dėl to, kad jaučiau esant tokių dalykų, 
kurie Vašingtono moterų spaudoj turi būti žinomi. Dažnai tas informacijas 
jos galėjo gauti sunkiu būdu, „per užpakalines duris“, kaip jos sakyda
vo, tai ir nutariau palaikyti tiesioginį kontaktą su moterų spauda. 1933 
m. aš pradėjau lankyti įmones, kad ten tiesiog susipažinčiau su dar
bininkų darbo sąlygomis. Pirmosios mano ekskursijos buvo incognito, 
taip aš dieną praleidau nepažinta West Virginijoj anglių kasyklose. Po 
to savo vizito aš atkreipiau valdžios dėmesį į tas baisias sąlygas, kuriose 
angliakasiai gyvena. Lengva man buvo pažinti visokios rūšies darbą. Aš 
taip pat interesavaus kalėjimų sąlygomis mano valstijoje, tad kelis kartus 
apvažiavau kalinių darbo stovyklas. Šios stovyklos įrengtos lengviems nu
sikaltėliams.

Viename Vest Virginijos kalėjime, kuris yra specialiai moterims skir
tas, mačiai! teigiamo pataisos darbo rezultatus, būtent, kad ten moterys 
išmoksta skaityti, rašyti, tinkamai apsitvarkyti, virti, stalą padengti, siūti, 
skalbti ir t. p.

Šnekėjau su mergaitėmis, kurios dirba krautuvėse, su moterimis, 
kurių vaikai yra C.C.C.Camps (speciali vaikams darbo stovykla, kurių 
tėvai yra atsidūrę sunkiose materialinėse sąlygose. Vert.).

Aš stebėjau vidujinį gyvenimą ūkininkų, kurie yra pusininkais ir 
lankiau lūšneles, kuriose dar yra purvo grindys. Daug ką aš mačiau per 
tą keletą metų, kas liečia vieną trečdalį tautos narių, kurie blogai mai
tinasi, gyvena blogose pastogėse ir yra blogai aprengti.

Gilus liūdesys apima mane, kai aš pagalvoju apie juos 4r apie mūsų 
tradicinius priėmimus. Tačiau ir pastarųjų aš neturiu moralės teisės iš

sižadėti ar pakeisti. Pagal tradicijas yra nustatyta: antradienio ir ketvir
tadienio vakarais dideli oficialūs baliai; dvi arbatėlės pirmadienį tiems 
žmonėms, kurie vizituodami palieka korteles arba prašosi būti priimami.

Trečiadieniai skiriami iškilmingiems pietums moterims. Tie priėmimai 
skiriami atvažiavusioms iš toliau. Neseniai teko priimti grupę motinų 
iš New-Yorko, patriotinių ir mokslinių grupių organizacijas, ir man at
rodė, kad jos yra pirmosios, kurios turi teisę naudotis Baltųjų Rūmų 
vaišingumu.

Retai pasitaiko diena, kad nebūtų svečių. Beveik kasdien nuo. 3,30—4. 
vai. pas mane ateina žmonės aptarti Vašingtono varguomenės reikalus,, 
diskutuojami nauji planai jų buičiai gerinti“. Viktorija M.
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PAS MUS IR UŽSIENYJE

g Rašytoja St. Vaineikienė įdavė Spaudos Fondui išleisti knygą „Pabėgėlės 
užrašai". Taip pat yra parengusi spaudai romaną iš baudžiavos laikų „Vaišvila”, 
baudžiauninkų vadas. ■
• Dr.O. Norušytė paruošė spaudai knygą „Vaikų darželis", kurią dar šiais 
metais žada leisti Šv. Kazimiero Draugija. Tai bus auklėjimo klausimais va
dovėlis tėvams, mokytojams ir vaikų darželių vedėjoms.
• Fondas moterų raštams leisti. Prie „Naujosios Vidilutės" Redakcijos orga
nizuojamas fondas moterų rašytojų raštams leisti.
• Moterų literatūros trimečiai. „Naujoji Vaidilutė" kas trys metai rengia 
visų lietuvių moterų rašytojų literatūros vakarus. Šiemet gruodžio mėn. 8 d. 
įvyks trečia iš eilės lietuvių moterų rašytojų literatūros šventė, kurioje daly
vauti kviečiamos visos mūsų lyrikės ir beletristės, taip pat žymiausios mūsų 
dainos ir muzikos menininkės.
• L. Rašytojų Draugijos į naują valdybą išrinkti: L. Gira, J. Greičiūnas, K. 
Boruta, P. Orintaitė ir K. Inčiūra. Gabrielė Petkevičiūtė-Bitė pakelta į garbės 
narius. Tikraisiais- nariais į Dr-ją priimtos: St. Vaineikienė, J. Augustaitytė-Vai
čiūnienė.
• Paminklas prancūzų motinoms. Spalių 23 d. Paryžiuje atidengtas pamink
las prancūzų motinoms pagerbti. Paminklą atidengė respublikos prezidentas.
• Anglės ruošiasi krašto gynimo darbams. Praeitą pavasarį anglų spauda 
oficialiai pranešė apie Anglijos moterų pulkų steigimą. Anglijos moterų pulkai 
organizuojami ne kovai frontuose, bet pagelbinei karo tarnybai, būtent, pasi
ruošti pavaduoti vyrus įvairiose darbo srityse, kai šiems teks vykti į frontą. 
Svarbiausios darbo sritys —transportas, aviacija, kariuomenės mityba, pagalba 
nukentėjusiems nuo karo. Tam darbui pasiruošti įsteigta daugybė kursų įvai
riose vietose. Čia jos mokomos: virti, siūti, slaugyti, motorus valdyti, skrai
dyti ir kt.
• Mergaičių kongresas Romoje. 1939 m. balandžio 11—14 d. įvyks katalikių 
mergaičių tarptautinis kongresas. Jame, bus nagrinėjamas mergaičių apaštalavimo 
klausimas katalikių akcijos ribose: parengimas apaštalavimui, veikimo sritys (šei
ma, parapija, visuomenė: kaimo jaunimas, darbininkai, miesčionys, mokiniai, jauni 
ligoniai, atsilikėliai). Kardinolas Pizzardo kalbės apie apaštališkąjį Caritas—Caritas 
Christi urget nos. Katalikes mergaites šv. Tėvas priims specialioje audiencijoje, 
kurios metu kiekvienos tautos atstovės įteiks šventąjam Tėvui dovaną ■— savo 
tautos ypač garbinamos Dievo Motinos paveikslą. Koliziejuje mergaitės vaikš
čios Kryžiaus kelius, kur kiekviena stacija bus kalbama kita kalba — viso 14 
kalbų. Maldų metu mergaitės apsirengusios savo krašto drabužiais neš kryžių.

Baigusios savo kongresą mergaitės galės dalyvauti tarptautiniame katalikių 
moterų sąjungos kongrese, kuris prasidės balandžio 14 d. Minėtas mergaičių 
sąjūdis veikia kaip sekcija prie tarpt, katalikių moterų sąjungos ir yra vienin
telis mergaičių sąjūdis autorizuotas šv. Tėvo. Kongrese ketina dalyvauti ir lietu
vių atstovės.

Literatūros premijos krikščioniškojo meno ir literatūros kūriniams. K. V. C 
Vyriausioji Valdyba paskelbė 1938 m. tris premijas literatūrai ir menui. Premi
jos skiriamos 550 m. Krikščionybės įvedimo Lietuvoje ir 20 Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvėms pažymėti. Premijos skiriamos — už romaną 2.000 litų, 
už dramą 1.000 litų ir už .meno kūrinį 1.000 litų. . ’ '-s'’* ‘ »
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KNYGOS
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Roger Martin du Gard, SENOJI PRANCŪZIJA. Romanas. Vertė 
Henrikas Radauskas. Sakalo leidinys. 166 psl. Kaina Lt 2.

1937 metų Nobelio literatūros premiją laimėjo kuklus, bet talentingas 
prancūzų rašytojas Roger Martin du Gard (gimęs 1881 met.) savo cikliniu 
romanu „Les Thibault“, kurio Kasis tomas pasirodė 1922 m., o 1936 m. 
— septintoji dalis („1914 metų vasara“ — 3 tomai). Šioje dalyje aiškiai 
matyti R. M; du Gard pacifistinis nusistatymas.

„Senoji Prancūzija“ (1933 m.), kurios vertimo susilaukėme ir lie
tuvių kalba, neturi jokio sąryšio su „Les Thibault“, tačiau šis romanas 
ryškiai charakterizuoja R. M. du Gard kūrybą ir atvaizduoja Prancūzi
jos provincijos dvasią ir žmones vieno miestelio ribose.

Čia randame visą eilę veikėjų. Vyriausias romano veikėjas — laiš- 
kanešis Joigneau, gudrus, apsukrus žmogus.— viso miestelio siela. Beskir- 
stydamas ir benešiodamas laiškus, susitinka su visais miestelio gyventojais, 
sužino jų paslaptis, gerai pažįsta jų silpnybes ir moka jas išnaudoti. Kiti 
„Senosios Pracūzijos“ veikėjai: socialistas idealistas, nemokąs padaryti 
karjeros mokytojas Ennbergas, nusivylęs savo nenusisekusiu pasiryžimu 
palaužti miestelėnų abejingumą ir grąžinti juos į bažnyčią, senas kle
bonas Vernes, susirūpinęs tik savimi, ambicingas meras Arnaldonas, 
senas viengungis, beišeinąs į pensiją, stoties viršininkas, turėjęs tik vieną 
idealą — būti pavyzdingu stoties viršininku, krautuvininkas Bosseas, kir
pėjas Ferdinandas, nedraugingas senis račius Pouillaudeas, pamaldžios ir 
pletkus mėgstančios moterys su energinga, diktatoriška klebono seserim 
pryšakyj — visi skirtingi, individualūs, psichologiniai tikri, ryškūs tipai.

Senosios Prancūzijos žmonių nedideli, kasdieniniai interesai, jiems 
rūpi tik savo gerovė, biznis, šeimos reikalai. Visam kitam jie abejingi ir 
todėl labai nustemba, net pasipiktina, išgirdę jaunosios Prancūzijos (savo 
vaikų) balsus, kad „čia viskas nusidėvėję.... o dideliuos miestuos žmo
nės ne tokie atsilikę, kaip pas mus“. _

Roger Martin du Gard — psichologas, realistas, lengvai, gyvai pa
sakoja, viską išryškindamas, gabiai keliais brūkšniais nubrėžia žmogaus 
ar gamtos vaizdą, tačiau pilną, aiškų, užbaigtą. Jo žmogus gyvas, tikras, 
individualus, toks, koks yra gyvenime.

Tai rašytojas tikrai reto talento — nedaugeliu žodžių daug pasako. 
„Senoji Prancūzija“ įvairiais atžvilgiais, tiek formos, tiek stiliaus, tiek 

turinio — gražus įnašas į mūsų bibliotekas.
K. Ramoniutė

Em. Fiedleris, DEFENZYVA AR OFENZYVA? III ji dalis. Išvertė 
O. Labanauskaitė. Išleido kun. Krupavičius. Kaina Lt 2.

Iki šiol šios aktualios ir drąsių minčių knygos jau buvo išėjusios dvi 
dalys, dabar, po ilgos pertraukos, surasta pinigų ir trečiajai daliai išleisti.
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Šioje dalyje autorius parodo, kaip dabartinė Europos bendruomenė iš 
krikščioniškos tapo pagoniška, kaip įvyko skilimas tarp altoriaus ir likusios 
bažnyčios dalies, ką reiškia katalikiškoji ofenzyva, kaip iš defenzyvos, 
kurioje guli' įmirkusi dabartinė, krikščionių bendruomenė, pereiti prie 
ofenzyvos. Daug drąsių teigimų, atvirų pasisakymų, giliai smingančių kri
tikos žodžių, bet ir daug entuziazmo bei meilės veikliajai, kovojančiai 
Kristaus dvasiai. Su kai kuriomis šios knygos mintimis galima ir nesu
tikti, jas kritikuoti, bet tos knygos negalima neperskaityti. Tai knyga, 
kurios atžvilgiu negalima palikti abejingu. Ypač rekomenduotina dvasi
ninkams ir. visiems gyviems katalikams.

1. Janis Akuraters, DEGANTI SALA. Apysakos ir novelės. Vertė 
Br. Mickevičius. Spaudos Fondo leid. 189 psl. Kaina Lt 2.

2. Runar Schildt, ZOJA. Novelės. Vertimas. Išleido Antonija Žagra- 
kalienė. Zarasai. 183 psl. Kaina Lt 2.

Mūsų knygų lentynose vis dažniau ir dažniau pasirodo sveikintinų 
malonių siurpryzų iš mūsų kaimyninių tautų literatūros. Štai prieš save 
turime latvio J. Akuraterio ir suomio R. Schildto novelių vertimus.

Pirmasis, J. Akuraters (1875—1937), priskiriamas prie latvių neoro
mantikų mokyklos. Jo kūriniuose ryškios, vientisos fabulos nerasi, dau
giausia jausmų, išgyvenimų, gražių gamtos vaizdų. Veikėjai — svajotojai, 
nepatenkinti šiuo pasauliu žmonės.

J. Akuraters mėgsta daugiausia vaizduoti idilišką kaimo gyvenimą, 
nors rasime gražių, meniškų novelių ir iš miestiečių gyvenimo, pav., 
„Apyniai“.

Žymiausia jo apysaka — „Deganti sala“, kurioje vaizduojama jauno 
berniuko meilė, svajonės ir išgyvenimai, prisiminimų forma. Jaunas Smailis 
Zimza įsimyli savo bendramokslę Rūtelę ir paaugęs svajoja apie ją. 
Tačiau Rūtelė, tėvų verčiama, išteka už turtingo ūkininko toli, į kaimy
ninę valstybę Lietuvą. Smailis, gabus ir energingas jaunuolis, nusivylęs 
jaunystės svajonėmis, palieka tėviškę ir iškeliauja į pasaulį. Tik po 40 
metų grįžta į tėviškę, prieš mirtį dar kartą prisiminti vaikystę, jaunystę 
ir aplankyti tas vietas, kur jis mylėjo ir kentėjo. Tai tyli, liūdna meilės 
istorija, primenanti K. Hamsūno „Viktoriją“.

, Latvių rašytojas ir kritikas Pavils Ruozits taip atsiliepia apie J. Akura
terio kūrybą: „J. Akuraterio kūryboj raudonu siūlu eina du priešingumai: 
iš vienos pusės — kovos troškimas, nusivylimas meilėje, amžinas perimas; 
iš antros pusės — gili ramybė, liūdnas saulėtumas ir elegiškas buities 
džiaugsmas. Tuos priešingumus sintetindamas, Akurateris yra parašęs to
kių kūrinių, kurie visuomet bus vertingi, kurie mus visuomet patrauks 
giliu buities pajautimu ir skambančia, meniška kalba“.

Antrasis, R. Scbildtas (1888—1925), suomis, rašęs švediškai, rea
listas, šiaurietišku objektyvumu ir griežtumu bendrais kontūrais pavaiz
duoja gyvenimą ir žmones. Jo kūrinių fabula neplati, nesudėtinga. Veikė
jai — egoistai, susirūpinę tik savimi, nepatenkinti gyvenimu.

Schildto novelėse vaizduojamas laikotarpis tuoj po Didžiojo karo: sui
rimų ir neramumų metas, bermontininkų, revoliucionierių siautimo laikas.

* Geriausios jo novelės: „Zoja“, „Sugrįžimas“ ir „Aapas ir jo asilas“. 
Pirmojoje pavaizduojamas rusų aristokratų pabėgėlių gyvenimas Suomi
joje, žuvus caro galybei, pirmaisiais revoliucijos metais. Jie apatiškai, laukia 
dienos, kada vėl galės grįžti į savo tėvynę Rusiją. Netekę vilties, atsisako
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nuo bet kokios kovos su likimu. „Sugrįžime“ vaizduojama akla, liguista 
motinos meilė. „Aapas ir jo asilas“ ryškiai parodo, kaip dažniausiai dėl 
menkniekių kyla didžiausi nesusipratimai, luomų neapykanta. „Bandymo, 
diena“ atskleidžia šykštuolio sielos kampelį. Net ir mirties akivaizdoj 
žemės turtai vilioja ir valdo senąjį Kuggasą.

Tiek vieno, tiek kito autoriaus kūriniai, nors tarpusavyj labai skirtingi, 
mums gali būti įdomus ir savo turiniu, ir pavaizdavimo forma, ir kalba. 
Vertėjai padarė tikrai gražų darbą, pasistengdami supažindinti Lietuvos 
knygos mėgėjus su tų mūsų šiaurės kaimynų literatūros atstovų kūryba.

K. Ratnoniūtė

J. Tauroms, UGNIS IŠ NEMUNO. 4 paveikslų pjesė. 1938 metai. 
Autoriaus leidinys. 70 psl. Kaina Lt. 1,50.

Pjesės siužetas paprastas. Aktoriai įvairūs: studentai, gimnazistės, 
šeimininkės, ūkininkai etc. Studentas Kazimieras ir gimnazistė Genutė 
autoriaus pastatyti veiksmo centre. Apie juos ir sukasi pjesės fabula.

Kazimieras — studentas technikas, susirūpinęs kaimą apšviesti elektra. 
Nemuno bangų energiją ragina įjungti į darbą. Karštais straipsniais laik
raščiuose judina elektrifikacijos klausimą. Draugų padedamas surengia 
sostinėj demonstracijas, norėdami atsikratyti svetimų koncesininkų. Elek
tros boikoto demonstracijos pavyksta. Po kiek laiko Kazimieras gauna 
inžinieriaus diplomą. Ta proga surengia studentiškas vaišes, į kurias 
atvyksta jo mylimoji Genutė su drauge, ir viskas baigiasi sužieduotu
vėmis. Daugely vietų autoriaus plunksna užkliudo ir gimnazistišką gy
venimą, mokinių simuliacijas, šeimininkių daromas pastabas. Tiek pat 
paliečiami ir studentų subūrimai, karštas jų reagavimas į aktualius gy
venimo reikalus. Scenoje parodomas truputį ir ūkininkas.

Veikėjai grynos gyvenimo kopijos, su tais pačiais vardais, tik gal 
vieno kito pakeistos profesijos. Intryga paprastutė, be ryškios užuo
mazgos ir atomazgos. Kalba kasdieniška, be jokių puošmenų, mandrybių. 
Stilius taip pat gana paprastas.

Pjesė duoda studentų ir moksleivių gyvenimo vaizdą. Dėl lengvos 
konstrukcijos neretai atsidurs scenoje, o negausiai dramos literatūrai bus 
šioks toks indėlis,. R- Dargytė

Kun.kan. K. Prapuolenis, LENKŲ APAŠTALAI LIETUVOJE. Su 
A. Jasiūno žodžiu apie autorių ir veikalą ir su gausiais paaiškinimais. 270 
psl. Kaina Lt 3. ( -

K. Prapuolenis buvo didelis lietuvybės kovotojas, baigęs aukštuosius 
mokslus Petrapily ir ten darbavęsis. Dėl lenkų intrigų atleistas nuo vie
tos, autorius gyvena Seinuose, Romoje, stebi kaip lenkai lietuvių religinius 
jausmus panaudoja godiems politiniams tikslams, renka medžiagą apie 
lenkų kunigų darbus, įvedus Lietuvoj krikščionybę ir norėdamas nuplėšti 
tą veidmainiškų „apaštalų“ kaukę, 1913 m. išleidžia šį veikalą lenkiškai, 
kuris dabar, vėl šiam klausimui paaktualėjus, (ypač atsimenant lenkų 
„apaštalavimą“ Vilniuje) išleistas lietuviškai (K. Vairo vert.).

Leidėja-Redaktorė O. Gaigalaitė-Beleckienė
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Atsiųsta-paminėti
SV. KAZIMIERO DRAUGIJOS LEIDINIAI:

J. Marcinkevičiaus, SIDABRINIAI VARPAI. Apysakos. Viršelį pie- 
šė dail. J. Firinauskas. 200 -psl. Kaina Lt 2,20.

V. Valsiunienės, TĖVIŠKĖLĖ, TU GRAŽI I Eilėraščiai vaikais. Tai 
naujos autorės pirmasis rinkinėlis^ kuriame yra gamtos, vaikų žaidimų, tė
vynės meilės eilių,paryškintų dail. J. Firinausko tušu pieštomis iliustracijo
mis/ Knygelė tinka pradžios mokyklos mokiniams. 60 psl. Kaina Lt 1,75. 

■ Kun. St. Railos, MONSTRANCIJOS SPINDULIUOSE. Pamaldos ir 
apeigos. Religiniai veiksmai, ženklai ir jų prasmė. Liturginiai daiktai ir 
rūbai. Maldos rūšys. Katalikiškos draugijos. Bendrai, žinios religiniam 
džiaugsmui padidinti, sielai pakelti, geriau suprasti mūsų pamaldoms ir 
išmokti jose dalyvauti. Knyga gausiai iliustruota. 280 psl. Kaina Lt 3.

NAUJI SAKALO LEIDINIAI:
Jurgis Jankus, EGZAMINAI. Romanas. „Mokytojo palikimo*4 ciklo 

I dalis. 208 psl. Kaina Lt 3.
Šiame veikale piešiamas mokytojų seminarijos mokinių baigiamųjų 

egzaminų dienos, vieno kurso draugai, mokytoja — auklėtoja ir toji baisi 
kova, kuri tylomis, bet žiauriai kankindama jaunuosius eina tarp se
minarijos kai kurių mokytojų ir mokinių — nuo pačio silpnojo iki geriausio. 
Aktuali, skaudi tema, meniškas veikalo stilius, gerai išlaikyti charakteriai 
ir psichologiškas visų veiksmų pagrindimas iškelia šį romaną į pirmąsias 
mūsų jaunosios beletristikos eiles. Nors „Egzaminai“ yra viena trilogijos 
dalis, tačiau kaip romanas, jis yra baigtas, sudarąs vieną, savarankišką vi
sumą kūrinys.

L. Wallace, BEN-HURAS. II dalis. Romanas iš Kristaus laikų. Vertė 
ir komentarus parašė F. Nevęravičius. „Jaunimo Bibliotekos“ Nr. 3. Ilius
truota kino filmos paveikslais. Sis tomas yra dar įdomesnis už I-jį-, nes 
čia išsiplečia užsimezgusi intriga ir dar pirmiau pasireiškia vyriausis hero
jus. Kaina Lt 2,50.

NAUJI MARIJONŲ LEIDINIAI:
Rolf. Fechter, RAUPSUOTŲJŲ KUNIGAS. Tėvas Damijonas de 

Veuster. Vertė kun. V. Šauklys MIC. Autorius atskleidžia Havajų salyno 
misijonieriaus gyvenimą, jo heroizmą ir idealią krikščionišką meilę, kai 
per 16 metų betarnaudamas gyviems palaidotiems žmonėms, pats susilaukia 
raupsuotųjų likimo. Marijonai. 133 psl. Iliustruota. Lt 1,50.

T. Novrockis S. J. SU TIESA IR MEILE. Vertė F. Jokubauskaš. Nu
rodymai kaip apvaldyti savo kalbą, kad jis prisidėtų prie gražaus ir kil
naus žmonių Sugyvenimo. Patiekiama būtinos sąlygos sąžinės reformai, kad 
pastoviai žmonijoj laimė klestėtų; Marijonai. 53 psl. Lt 0,80.

Juozas Audronis, TARPTAUTINĖ ESPERANTO KALBA. Espe
ranto kalbos vadovėlis— gramatika. Būdas greit ir lengvai išmokti vis 
plačiau pasaulyje vartojamą tarptautinę kalbą. Marijonai. 93 psl. Lt 1,50.

J. Saulius, KAS YRA BIBLIST AI? Supažindinimas su klaidingu Ame
rikos pirklio T. Rüssel mokslu apie antrą kartą greitą Kristaus atėjimą, 
Marijonai. 16 psl. Lt 0,10. —. 100 egz. Lt 3.

Vk. Šauklys MIC, BAŽNYČIA NENUGALIMA. Brošiūrėlėje nu
rodoma Bažnyčios perneštos sunkios kovos praeity su įvairiomis pasaulio 
galybėmis ir privedama, kad ir ateity Bažnyčia nugalės. Marijonai. 16 psl. 
Lt 0,10. - 100 egz. Lt 3.
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-Muilas muilui ■
nėra lygus!

-Kodėl?
' Į . ■

— Nevienodai putoja 

plauna.

Tuo atžvilgiu „LINŲ MUI

LAS“ yra puikiausias gaminys, 

nes jo sąstatan įvestas sėmenų 

aliejus, kuris gamina gausias 

kremo pavidale smulkias putas 
ir stimuliuoja didelį plovimo 

e
pajėgumą.

Šeimininkes prašome išban- 
dytil

P. Orint ai t ės, 
t

kiekvienai lietuvei pirmiausia skaitytina knyga,

„KVIEČIAI IR RAUGĖS",

straipsnių rinkinys kultūriniais, ekonominiais ir visuomeni
niais moterų gyvenimo klausimais. Kaina 2 lt.

i ‘

Sukrauta Šv. Kazimiero ir Spaudos Fondo knygynuose.
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